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 جملس الوزراء
 2017( لسنة 243مرسوم رقم )

 بتعيني وكيل مبحكمة التمييز 

 بعد االطالع على الدستور،
يف شـــدن در ـــا   1977لســـنة  14وعلـــى اورســـوم نلرـــا ون رقـــم  -

ــــة  ــــة العام ــــا  الروــــا  ونعوــــاء النياب ــــول والت ــــري  ومرتب وإدار  الفت
 والروا ني اوعدلة له،

ب ـدن قـا ون تنمـيم  1990لسـنة  23وعلى اورسوم نلرـا ون رقـم  -
 الرواء والروا ني اوعدلة له،

يف شـــدن مرتبـــا  وبـــدال   1990لســـنة  57وعلـــى اورســـوم رقـــم  -
ـــول والت ــري  واوراسـ ـــة وإدار  الفتــ ـــة العامــ ـــاء النيابـ ـــيم الروــا  ونعوــ ـ

 اوعدلة له،
يف شــدن مرتبــا  وبــدال   2003لســنة  108وعلــى اورســوم رقــم  -

 ،2004لسنة  23الروا  ونعواء النيابة العامة اوعدل نورسوم رقم 
ـــاء )لســته رقــم ) - ( 28/2017وبعــد مواةرــة االــس األعلــى للروــ

 ،18/9/2017اونعرد  بتاريخ 
 وبناء على عرض وزير العدل، -
 واةرة جملس الوزراء، وبعد م -

 رمسنا نآليت
 ماد  نوىل

وكيـــل محكمـــة   -يعـــني اوست ـــار/ عدـــام محمـــد راشـــد  ـــد الســـدا  
 . 1/10/2017اعتباراً من  -وكياًل مبحكمة التمييز  -االستئناف 

 ماد  اث ية
 على وزير العدل تنفيــذ هذا اورسوم وين ر يف اجلريد  الرمسية. 

 نمري الكويت                                               
 صباح األ د اجلابر الدباح

 رئيس جملس الوزراء  
  ابر مبارك احلمد الدباح

   وزير العدل          
   د. ةاحل عبد هللا علي العزب  

 هـ  1439محـــرم      22صدر بردر السيف يف :  
 م 2017نكتوبر    12  اوواةــق:                  

 2017( لسنة 244مرسوم رقم )

 بتعيني عوو يف االس األعلى للتعليم 

 بعد االطالع على الدستور،

 يف شدن التعليم العام، 1987لسنة  4وعلى اورسوم نلرا ون رقم  -

بنمــــام العمــــل يف االــــس  1988لســــنة  99وعلــــى اورســــوم رقــــم  -

 األعلى للتعليم،

 بت كيل االس األعلى للتعليم، 2017لسنة  70اورسوم رقم وعلى  -

 وبناء على عرض وزير الرتبية، -

 وبعد مواةرة جملس الوزراء،  -

 رمسنا نآليت

 ماد  نوىل

عوـــــــواً يف االـــــــس األعلـــــــى   -يعـــــــني د./ صـــــــاحل  ســـــــني مدـــــــي  

للتعلـــــيم،  لفـــــاً للعوـــــو اوســـــتريل/ م. عبـــــد الـــــر ن  الـــــد ال نـــــيم، 

 وذلك للمد  اوتبرية من مد  االس. 

 ماد  اث ية

على وزير الرتبية تنفيــذ هذا اورسوم، ويعمل به من اتريخ صدوره، 

 وين ر يف اجلريد  الرمسية. 

 نمري الكويت                                             

 صباح األ د اجلابر الدباح

 رئيس جملس الوزراء  

  ابر مبارك احلمد الدباح

   وزير الرتبية              

   د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس  

 هـ  1439محـــرم      25صدر بردر السيف يف : 

 م 2017نكتوبر    15اوواةــق :                 

  

 أ
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 وزار  التجار  والدناعة
  2017( لعام 598قرار وزاري رقم )

( لسنة 287بتعديل بعض نحكام الررار الوزاري رقم )
( 1إبصدار الالئحة التنفيذية للرا ون رقم ) 2016

 ب دن قا ون ال ركا  2016لسنة 
 وزير التجار  والدناعة

 بعد االطــالع:
 ( لسنة1على الرا ون رقم ) ( لسـنة 15اوعـدل نلرـا ون رقـم ) 2016

 ب دن قا ون ال ركا . 2017
 ( لســنة 287وعلــى الرــرار الــوزاري رقــم )إبصــدار الالئحــة  2016

( 496التنفيذيــة للرـــا ون او ــار إليـــه واوعدلـــة نلرــرار الـــوزاري رقـــم )
 .2017لسنة 

  ـــــــى الفتـــــــول الدـــــــادر  مـــــــن إدار  الفتـــــــول والت ـــــــري  مر ـــــــ  رقـــــــم وعل
 .27/9/2017( بتاريخ 101700004524)
 . وعلى ما عرضه وكيل الوزار 
 .وبناء على ما ترتويه اودلحة العامة 

 قـــرر
 ماد  نوىل

 2016( لســنة 1توــاف إىل الالئحــة التنفيذيــة لرــا ون ال ــركا  رقــم ) 
اوعــــدل نلرــــرار  2016( لســــنة 287والدــــادر  نلرــــرار الــــوزاري رقــــم )

او ــار إليــه مــاد   ديــد   ــت رقــم  2017 ( لســنة496الــوزاري رقــم )
 ( مكرر  دها كالتايل: 122)

( مــن قــا ون 219)دون إ ــالل نوواةرــا  او ــروطة وةرــاً لــن  اوــاد  )
ال ركا  يف احلاال  او ار إليها نواد  السابرة من هـذه الالئحـة يكفـي 

)ــدول  ال عرــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة ويــري العاديــة جمــرد إ طــار الــوزار 
األعمــال وميعــاد ومكــان اال تمــاع قبــل ا عرــاده بســبعة ن م علــى األقــل 

 دون اإللتزام بتردمي البياان  اوالية نو نية اشرتاطا  ن رل(.
 ماد  اث ية

يعمل هبذا الررار اعتباراً مـن اتريـخ صـدروه وعلـى اوسـئولني كـل ةيمـا  دـه 
 تنفيذه وين ر يف اجلريد  الرمسية.

 التجـــار  والدناعــــةوزيــر 
 ووزير الدولة ل ئون ال باب نلوكالة

  الـد انصـــر الروضـــان
 ه 1439محرم  27صدر يف : 
 م 2017نكتوبر  17اوواةق : 

 
 

 م 2017( لعام 601قرار وزاري رقم )

 مبراقيب احلسان ب دن جلنة التددي  اخلاصة 
 وزير التجار  والدناعة:

 بعد االطالع على

م ب ـــدن اخلدمـــة اود يـــة 1979( لســـنة 15اورســـوم برـــا ون رقـــم ) -

 وتعديالته.

م يف شدن مزاولة مهنـة 1981( لسنة 5وعلى اورسوم برا ون رقم ) -

 مرقبة احلسان .

 والدناعة.ب دن تنميم وزار  التجار   2015/ 191وعلى اورسوم رقم  -

 (2017-07961-1) وعلى كتاب مجعية احملاسبني واورا عني الكويتية رقم -

 .13/4/2017بتاريخ 

 وعلى ما عرضه وكيل الوزار . -

 وبناء على ما ترتويه اودلحة العامة. -

 قــــــــرر

 "ماد  نوىل"

( مــن اورســوم 22يعــاد ت ــكيل اللجنــة اوندــواب عليهــا نوــاد  رقــم )

م يف شدن مزاولة مهنة مراقبة احلسـان  1981( لسنة 5) برا ون رقم

 تنعرد هبيئة أتدي  برائسة:

 السيد/ الوكيل اوساعد ل ؤون ال ركا  والرتا ي  والتجارية رئيساً 

 السيد / علي عويد ر ي   مجعية احملاسبني واورا عني الكويتية عووًا 

 السيد  / طالل يوسف اوزيين مجعية احملاسبني واورا عني الكويتية عووًا 

 وتباشر اللجنة مهامها نالستعا ة بكل من:

 اوست ار/ عبداجلليل معتمد عبدالرزاق             )مست ار قا و (

 السيد  / مىن عبد الكرمي إبراهيم                     )نمني السر(

 و  معدود يف اوداوال دون نن يكون هلما ص

 "ماد  اث ية"

 ختت  اللجنة مبا يلي:

مباشـــر  الـــدعاول التدديبيـــة احملالـــة هلـــا مـــن الســـيد/ وكيـــل الـــوزار  وةرـــاً 

م يف شـدن مزاولـة مهنـة 1981( لسنة 5لال تداصا  نلرا ون رقم )

 مراقبة احلسان .

 أ
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 "ماد  اثلثة"

 يكون  مام عمل اللجنة على النحو التايل:

جتتم  اللجنة بدعو  من رئيسـها نو مـن يفوضـه يف حـال ييابـه نو  -1

 قيام ما   لديه.

يكــون ا تمــاع اللجنــة صــحيحاً بوــور نيلبيــة نعوــائها علــى نن -2

 يكون من احلوور رئيس اللجنة نو انئ  الرئيس.

تدــدر قـــرارا  اللجنــة أيلبيـــة نصــوا  نعوـــائها وعنــد تســـاوي  -3

 الرئيس.األصوا  ير ح اجلا   الذي ةيه 

جيــــوز للجنــــة نن تــــدعو حلوــــور ا تماعا ــــا مــــن تــــرل حوــــورهم  -4

 لالشرتاك يف مناق ة موضوع معني دون نن يكون هلم حق التدويت.

يدرف ألعواء اللجنة واوستعان هبم اوكاةد  اوالية اوررر  بررار  -5

م ب ــدن بــدل حوــور 2016( لســنة 41جملــس اخلدمــة اود يــة رقــم )

 اجلها  احلكومية. لسا  اللجان يف 

 "ماد  رابعة"

م يف شـدن 1981( لسـنة 5تلتزم اللجنة أحكام اورسوم برا ون رقم )

 مزاولة مهنة مراقبة احلسان .

 "ماد   امسة"

 مد  العووية يف هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد.

 "ماد  سادسة"

( ب دن جلنـة التدديـ  347/2015يل ى العمل نلررار الوزاري رقم )

 اخلاصة مبراقبة احلسان .

 "ماد  سابعة"

يعمل هبذا الررار من اتريخ   ره يف اجلريـد  الرمسيـة، وعلـى اونيتدـني  

 كل ةيما  ده تنفيذ ما ورد به من نحكام.

 وزير التجار  والدناعة

 ووزير الدولة ل ئون ال باب نلوكالة

  الد انصر الروضان
 ه 1439محرم  27صدر يف: 

 م 2017نكتوبر  17اوواةق: 

 

 (2017( )603قرار وزاري رقم )
 (9يف شدن تنميم العمل مبعيار الترارير الدوليه رقم )

 ) األدوا  اوالية (
 وزير التجار  والدناعة 

يف شــدن مزاولــة  1981لســنة  5بعــد االطــالع علــى الرــا ون رقــم  -
 مراقبه احلسان  والروا ني اوعدلة له .

يف شــدن ا  ــاء هيئــه نســـواق  2010لســنه  7وعلــى الرــا ون رقــم  -
 اوال وتنميم   اط االوراق اواليه وتعديالته .

 إبصدار قا ون ال ركا  . 2016لسنة  1وعلى الرا ون رقم  -
ب ـــدن إلـــزام ال ـــركا  2001لســـنة  101وعلـــى الرـــرار الـــوزاري  -

 واوؤسسا  نتباع مبادئ احملاسبة الدولية يف بيا تها اوالية. 
ب ـدن اللجنـة الفنيـة  2010لسـنة  244ى الررار الوزاري رقم وعل -

 الدائمة لوض  الرواعد احملاسبية وندلة التدقيق .
وعلى محور ا تماع اللجنة الفنية الدائمة لوضـ  الرواعـد احملاسـبية  -

 20/12/2016اوؤرخ يف  10وندلة التدقيق رقم 
 وعلى ما عرضه وكيل الوزار  . -

 قرر
 ) ماد  نوىل(

( 9دن العمــل يف تطبيــق اوعيــار الــدويل إلعــداد الترــارير اواليــة رقــم )يبــ
وجيوز تطبيره ا تيار  من اتريخ صـدور 1/1/2018اعتبارا من اتريخ 

 هذا الررار .
 )ماد  اث ية (

 تل ى كاةة الررارا  الوزارية اليت ختالف نحكام هذا الررار .
 )ماد  اثلثة (

الررار ويعمل به من اتريخ صدوره وين ر على وكيل الوزاره تنفيذ هذا 
 يف اجلريد  الرمسية .

 وزير التجار  والدناعة
 ووزير الدولة ل ئون ال باب نلوكالة

  الد انصر الروضان
 ه 1439محرم  27صدر يف : 
 م 2017نكتوبر  17اوواةق : 

 

 أ
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 وزار  الدا لية
 (2017لسنة  1195)قرار وزاري رقم 

ب دن  448/2010الوزاري رقم ب دن: تعديل الررار 

جتديد االشرتاطا  واوواصفا  يف اولحق اوراةق 

ب دن تنفيذ تدابري  618/1987للررار الوزاري رقم 

 الدةاع اود 
 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

يف شــــدن الــــدةاع  21/1979بعــــد االطــــالع علــــى اورســــوم رقــــم  -

 اود . 

ب دن تنفيذ تدابري الدةاع  618/1987وعلى الررار الوزاري رقم  -

 اود .

ب دن اهليكل والدليل  2411/2008وعلى الررار الوزاري رقم  -

 التنميمي لوزار  الدا لية وتعديالته.

ب دن جتديـد االشـرتاطا   448/2010وعلي الررار الوزاري رقم  -

 618/1987للرــرار الــوزاري رقــم  واوواصــفا  يف اولحــق اوراةــق

 دابري الدةاع اود .ب دن تنفيذ ت

وعلـــــى كتــــــاب وكيـــــل الــــــوزار  اوســــــاعد ل ـــــئون العمليــــــا  رقــــــم  -

 ومرةراته. 25/9/2017اوؤرخ  4623/2

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة. -

 قـــــــــرر

 (1ماد  )

او ــار إليــه  448/2010( مــن الرــرار الــوزاري رقــم 1تعــدل اوــاد  )

 لتدبح علي النحو التايل:

ـــق للرـــرار تســـتبدل  نالشـــرتاطا  واوواصـــفا  الـــوارد  نولحـــق اوراة

او ــــار إليــــه االشــــرتاطا  واوواصــــفا   618/1987الــــوزاري رقــــم 

 التالية:

ــــة  5تنرســــم اوال ــــ  اىل )-1 ــــى حســــ  ن ي در ــــا ( وتدــــمم عل

اون ـــو  واســـتنيداما ا وعلـــى حســـ  عـــدد االةـــراد الـــذين ي ـــ لون 

 امة للدةاع اود  .اوبىن وةرا وا  دده اإلدار  الع

وهو اقول ا واع اوال   يـتم  (C1التدنيف االول من اوال   )-2

تدــميمه ا  ــائيا ) ــدد مساكــا  احلــوائن واالســرف مــن قبــل االدار  

كجـم(   500العامة للدةاع اود ( ليتحمل ضربة مباشر  لرنبلة وزهنا )

شـــعاع وجيـــ  ان يكـــون موـــاداً لالســـلحة الكيميائيـــة والبيولو يـــة ولال

ولل بار الذري وللذبذن  الكهروم ناطيسية و دد مد  البراء نولجـد 

 يومًا( على االقل .  15ود  )

يــتم تدــميمه ا  ــائيا ) ــدد ( C2التدــنيف الثــا  مــن اوال ــ  )-3

مساكـــا  احلـــوائن واالســـرف مـــن قبـــل االدار  العامـــة للـــدةاع اوـــد ( 

جـــم( وجيـــ  ان يكـــون ك  250ليتحمـــل ضـــربة مباشـــر  لرنبلـــة وزهنـــا )

موــــاداً لالســــلحة الكيميائيــــة والبيولو يــــة واالشــــعاع وال بــــار الــــذري 

 10وللذبـــذن  الكهروم ناطيســـية و ـــدد مـــد  البرـــاء نولجـــد وـــد  )

 ن م( على االقل.

يـتم تدـميمه ا  ـائيا ) ـدد ( C3التدنيف الثالث مـن اوال ـ  )-4

ة للـــدةاع اوـــد ( مساكـــا  احلـــوائن واألســـرف مـــن قبـــل االدار  العامـــ

ليتحمــــل ضــــرن  يــــري مباشــــر  وجيــــ  ان يكــــون موــــاداً لالســــلحة 

الكيميائيــــــــة والبيولو يــــــــة واالشــــــــعاع وال بــــــــار الــــــــذري وللذبــــــــذن  

ا م( علــــى  10الكهروم ناطيســــية و ــــدد مــــد  البرــــاء نولجــــد وــــد  )

 األقل . 

يــتم تدــميمه إ  ــائياً ) ــدد ( C4التدــنيف الرابــ  مــن اوال ــ  )-5

كـــا  احلـــوائن واالســـرف مـــن قبـــل االدار  العامـــة للـــدةاع اوـــد ( مسا 

ليتحمــــل ضــــرن  يــــري مباشــــر  وجيــــ  ان يكــــون موــــاداً لالســــلحة 

الكيميائيــــــــة والبيولو يــــــــة واالشــــــــعاع وال بــــــــار الــــــــذري وللذبــــــــذن  

 الكهروم ناطيسية و دد مد  البراء نولجد ود  يومني على االقل . 

علـــي ان تكـــون األســـرف واجلـــدران  التدـــنيف اخلـــامس )اونيـــاب (-6

واالرضيا  من اخلرسا ة اوسلحة وهذا النوع يكون ضد اهنيـار اوبـا  

الـيت تعلــوه ةرــن و ــاةال علـي االرواح الب ــرية وقــت الــد ول والبرــاء 

 واخلروج .

 اعتماد اولجد واونيبد من ا تدااب االدار  العامة للدةاع اود  .-7

 اوعدا  واال هز  وال رف اخلاصة نولجد تكون كما يلي : -8

 أ
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 مولد كهرنء ومولدا  ديزل احتياطية ومواف اليهم  زان للوقود .-

  زان وياه ال رب لالةراد مستنيدمى اولجد .-

 ابواب مواد  لال فجار وابواب مواد  لل ازا  للمدا ل وخمارج اهلروب.-

ـــــــف للهـــــــواء النرـــــــي للفـــــــ- رد مبعـــــــدل ال يرـــــــل عـــــــن وحـــــــدا  تكيي

(15Cfm. ) 

ـــــــة -  مـــــــام تنريـــــــة للهـــــــواء اولـــــــوم يف حالـــــــة اســـــــتنيدام االســـــــلحة الكيميائي

 والبيولو ية.

 سرب كا  ون  االهتزازا  النامجة عن قو  اال فجار . -

 ترنيا  ومعدا   اصة ون  أتثري الذبذن  الكهروم ناطيسية على اولجد .-

 وال بار الذري . ترنيا  ومعدا   اصة ون  االشعاع-

 صماما  مواد  لال فجار ولل ازا .-

 لوحا   كم يف اولجد إلدار  اولجد ةنيا .-

 ( شنيدا .25تزويد اولجد بدورا  للمياه مبعدل دور  مياه لكل )-

 تزويد اولجد ب رةة اسعاةا  نولية .-

 تزويد اولجد مبنيزن للمعدا  اليدوية . -

 تزويد اولجد مبنيزن للطعام .-

 تزويد اولجد ب رةة  اصة إلدار  اولجد .-

شــــد  اإلضــــاء  يف يــــرف اولجــــد واومــــرا  تكــــون بنســــ  مناســــبة -

 و ددها اإلدار  العامة للدةاع اود  .  

ـــــدةاع اوـــــد  ال ـــــذ -9 يرا ـــــ  نصـــــحاب ال ـــــدن اإلدار  العامـــــة لل

 االشرتاطا  واوواصفا  نلتفديل.

 (2  ) ماد

هذا الررار ويعمل به اعتباراً من اتريخ   ره على وكيل الوزار  تنفيذ 

 نجلريد  الرمسية.

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                           

  الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                         
 هـــــ 1439محرم  19صدر ىف: 

 م 2017نكتوبر  9اوواةق : 
 

 (2017لسنة  1206)قرار وزاري رقم  
 ب دن: معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برا ون اجلنسية  15/59بعد االطالع على اورسوم األمريي رقم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

اوســاعد ل ــئون اجلنســية واجلــوازا  رقــم  وعلــى كتــاب وكيــل الــوزار  -

 ومرةراته. 30/8/2017اوؤرخ  20232

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة. -

 قــــــــرر

 (1ماد  )

اوواطنة/ نمل ينام مطر علي العنزي يعامـل الردر اآليت نمساؤهم نبناء 

معاملـــة  -ســـوري اجلنســـية  -مـــن  مطلرهـــا/  ـــاد  ـــد ال ـــبي   –

 -الكويتيني حلني بلويهم سن الرشد وهـم:

 .م13/11/1999ةرح  اد  د ال بي  مواليد الكويت يف  -1

 .م2/1/2005يدير  اد  د ال بي  مواليد الكويت يف  -2

 م.24/7/2008مواليد الكويت يف   د  اد  د ال بي  -3

 (2ماد  )

اتريخ على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا الررار ويعمل به اعتبارًا من 

   ره نجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                               

  الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                           

 هـــــ 1439محرم  19صدر يف: 

 م 2017نكتوبر  9اوواةق : 

 
 

 أ
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 (2017لسنة 1207)قرار وزاري رقم  
 ب دن: معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية
برا ون اجلنسية  15/59بعد االطالع على اورسوم األمريي رقم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.
واجلـوازا  رقـم وعلى كتاب وكيـل الـوزار  اوسـاعد ل ـئون اجلنسـية  -

 ومرةراته. 31/7/2017اوؤرخ  16793
 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة. -

 قــــــــرر
 (1ماد  )
اوواطنــة/ بدريــة مــاطر  جمبــل مطــري يعامـــل الردــر اآليت نمســاؤهم نبنــاء 

 -مــن مطلرهــا/ معاشــي مزعــل  لــف المفــريي  –ال ــريكة الرشــيدي 
 -ني حلني بلويهم سن الرشد وهـم:معاملة الكويتي -سعودي اجلنسية 

  ه معاشي مزعل  لف المفرييسار  -1
 م.29/1/1998مواليد الكويت يف 

 معاشي مزعل  لف المفريي عبدالعزيز -2
 .م21/9/2000مواليد الكويت يف 

 معاشي مزعل  لف المفرييعبدهللا  -3
 م.11/5/2002مواليد الكويت يف 

 معاشي مزعل  لف المفريي شذره -4
 .م20/12/2003مواليد الكويت يف 

 معاشي مزعل  لف المفرييةجر  -5
 .م1/9/2005مواليد الكويت يف 

 (2ماد  )
على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا الررار ويعمل به اعتبارًا من اتريخ 

   ره نجلريد  الرمسية .
  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                              
  الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                            

 هـــــ 1439محرم  19صدر ىف: 
 م 2017نكتوبر  9اوواةق : 

 

 (2017لسنة  1208)قرار وزاري رقم  
 ب دن : معاملـة قدـر

 ووزير الدا ليةانئ  رئيس جملس الوزراء 

برــا ون اجلنســية  15/59بعــد االطــالع علــى اورســوم األمــريي رقــم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

وعلى كتاب وكيـل الـوزار  اوسـاعد ل ـئون اجلنسـية واجلـوازا  رقـم  -

 ومرةراته. 31/7/2017اوؤرخ  16791

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة . -

 قـــــرر

 (1ماد  )

ــــدر يعامـــــل الردــــر اآليت نمسا ــــا  نبنــــاء اوواطنــــة/ هنــــد عــــامر ذ ب ب

 -نمريكي اجلنسـية  -التميمي نرملة اورحوم/ شكري إبراهيم دبدوب 

 معاملة الكويتيني حلني بلويهما سن الرشد وهـما:

ــــــــــــــد األردن يف  -1 ــــــــــــــدوب  موالي ــــــــــــــراهيم دب مــــــــــــــا  شــــــــــــــكري إب

 م.16/11/2006

يــــــــــــد األردن يف إبــــــــــــراهيم شــــــــــــكري إبــــــــــــراهيم دبــــــــــــدوب  موال -2

 م.21/8/2008

 (2ماد  )

علــى مــن يعنــيهم األمــر تنفيــذ هــذا الرــرار ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن اتريــخ 

   ره نجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيــــر الدا ليــــة

  الــد اجلـــراح الدبــاح

 ه 1439محرم  19صدر يف: 

 م 2017نكتوبر  9اوواةق : 

 

 

 أ
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 2017لسنة  1209وزاري رقم  قرار

 ب دن: معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برــا ون اجلنســية  15/59بعــد االطــالع علــى اورســوم األمــريي رقــم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

وعلى كتاب وكيـل الـوزار  اوسـاعد ل ـئون اجلنسـية واجلـوازا  رقـم  -

 ومرةراته. 23/7/2017اوؤرخ  16157

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة. -

 قرر

 (1ماد  )

ــــاء  ــــة/ ذعــــه عمــــا  ذعــــذاع يعامـــــل الردــــر اآليت نمســــاؤهم نبن اوواطن

مــــن  زو هــــا اوتــــوىف عنهــــا / انصــــر  ــــد ســــا   –عمــــا  ال ــــمري 

ــــــري  ــــــد  او معاملــــــة الكــــــويتيني حلــــــني  -ســــــعودي اجلنســــــية  -الفهي

 بلويهم سن الرشد وهـم:

انصــــر  ــــد ســــا  الفهيــــد  اوــــري  مواليــــد الكويــــت يف ســــلمان  -1

 م.11/8/1998

يـــــاد  انصـــــر  ـــــد ســـــا  الفهيـــــد  اوـــــري  مواليـــــد الكويـــــت يف  -2

 م.17/12/2000

نســـــيل انصـــــر  ـــــد ســـــا  الفهيـــــد  اوـــــري  مواليـــــد الكويـــــت يف  -3

 م.15/11/2003

 (2ماد  )

يــخ علــى مــن يعنــيهم األمــر تنفيــذ هــذا الرــرار ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن اتر 

   ره يف اجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزير الدا لية

  الد اجلراح الدباح
 ه 1439محرم  19صدر ىف: 

 م 2017نكتوبر   9اوواةق : 
 

 (2017لسنة  1220)قرار وزارل رقم  

 ب دن: معاملـة كوييت

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برــا ون اجلنســية  15/59اورســوم األمــريل رقــم بعــد االطــالع علــى  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

يف شـــــــدن حرـــــــوق األشـــــــنيااب  8/2010وعلـــــــى الرـــــــا ون رقـــــــم  -

 ذوي االعاقة .

ـــــول  - وعلـــــى مـــــذكر  االدار  العامـــــة لل ـــــئون الرا و يـــــة " إدار  الفت

 م.17/8/2017واإلعداد " اوؤر ة 

 نإلانبة.وبناء على عرض وكيل الوزار   -

 قرر

 (1ماد  )

إبنــة اوواطنــة/  –تعامــل اوــدعو / صــيده مندــور ســا  شــاي  الرحطــا  

معاملة الكويتيني مـدل احليـا   -زهره عامر سعد طنيان سعد اهلا ري 

 او ار إليه. 8/2010( من الرا ون رقم 3عماًل بن  اواد  )

 (2ماد  )

ه اعتبــاراً مــن اتريــخ علــى مــن يعنــيهم األمــر تنفيــذ هــذا الرــرار ويعمــل بــ

   ره نجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـر الدا لية                                                    

  الد اجلراح الدباح                                                

 ه 1439محرم  20صدر ىف: 

 م 2017نكتوبر  10اوواةق : 

 

 أ
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 (2017لسنة  1221)قرار وزاري رقم

 ب دن: معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برا ون اجلنسية  15/59بعد االطالع على اورسوم األمريي رقم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

وعلى كتاب وكيل الوزار  اوساعد ل ئون اجلنسية واجلوازا  رقم  -

 ومرةراته. 0/8/2017اوؤرخ  16155

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة. -

 قـرر

 (1ماد  )
اوواطنة/  وف  ارهللا  د  ارهللا يعامـل الردر اآليت نمساؤهم نبناء 

سعودي  -نرملة اورحوم/ سعيد بن راشد سعيد اوري  – ريت اوري 
 -معاملة الكويتيني حلني بلويهم سن الرشد وهـم: -اجلنسية 

ساره سعيد راشد سعيد الربيدي اوري مواليد السعودية يف  -1
 م.22/3/2007

وضحه سعيد راشد سعيد الربيدي اوري مواليد الكويت يف  -2
 م.24/6/2009

 ارهللا سعيد راشد سعيد الربيدي اوري مواليد السعودية يف  -3
 م.27/11/2010

 (2ماد  )
ارًا من اتريخ على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا الررار ويعمل به اعتب

   ره نجلريد  الرمسية .
  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                            
   الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                          

 ه1439محرم  20صدر يف :
 م1017نكتوبر  10اوواةق :

 

 

 

 

 (2017لسنة  1222)قرار وزاري رقم  

 ب دن : معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برا ون اجلنسية  15/59بعد االطالع على اورسوم األمريل رقم  -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

ـــوزار  اوســـاعد ل ـــئون  - ـــل ال ـــم وعلـــى كتـــاب وكي اجلنســـية واجلـــوازا  رق

 ومرةراته. 23/8/2017اوؤرخ  19389

 وبناء على عرض وكيل الوزار  نإلانبة . -

 قــــــــرر

 (1ماد  )

مواليــــد  -تعامـــــل الراصــــر / شــــهد احلميــــدي حســــني راشــــد المفــــريي 

ــــة اوواطنــــة/ حدــــه عبــــدهللا يوعــــد  ــــود 3/3/1998الكويــــت  م ابن

 راشــــد المفــــريي ســــعودي مــــن مطلرهــــا/ احلميــــدي حســــني -احلــــر  

 معاملة الكويتيني حلني بلويها سن الرشد. -اجلنسية 

 (2ماد  )

علــى مــن يعنــيهم األمــر تنفيــذ هــذا الرــرار ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن اتريــخ 

   ره نجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ليـــــةووزيــــر الدا                                             

  الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                          

 ه. 1439محرم  20صدر يف : 

 . م 2017نكتوبر  10اوواةق : 

 

 

 

 

 أ
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 2017لسنة 1243قرار وزارل رقم

 ب دن : معاملـة قدـر

 انئ  رئيس جملس الوزراء ووزير الدا لية

برا ون اجلنسية  15/59األمريل رقم  بعد االطالع على اورسوم -

 الكويتية والروا ني اوعدلة له.

وعلى كتاب وكيل الوزار  اوساعد ل ئون اجلنسية واجلوازا  رقم  -

 ومرةراته. 18/7/2017اوؤرخ  15934

 وبناء على عرض وكيل الوزار . -

 قــــــــرر

 (1ماد  )

سعاد مطلق شريد  زويد يعامـل الراصران اآليت امسا ا نبناء اوواطنة/ 

معاملة  -مدري اجلنسية  –التوجير من مطلرها/ نشرف ن د محمد 

 الكويتيني حلني بلويهما سن الرشد وهـما:

 م .28/6/2003مواليد مدر يف  آية نشرف ن د محمد -1

 م .12/2/2005مواليد مدر يف  ن د نشرف ن د محمد -2

 (2ماد  )

الررار ويعمل به اعتبارًا من اتريخ على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا 

   ره نجلريد  الرمسية .

  ـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء 

 ووزيـــــــــــر الدا ليـــــــــــة                                             

  الــــــد اجلـــــراح الدبــــــاح                                         

 ه1439محرم  25ىف:صدر 

 م2017نكتوبر  15اوواةق :

 

 

 

 وزار  ال ئون اال تماعية والعمل

 م 2017/  ( لسنة 33قرار وزاري رقم )

 ب دن ضم منطرة نجنفه جلمعية سلول التعاو ية
 .وزير ال ئون اال تماعية

يف شدن  1979( لسنة 24بعد االطالع على اورسوم برا ون) -

 2013(لسنة 118واوعدل برا ون)اجلمعيا  التعاو ية 

يف شدن وزار  ال ئون  2017( سنة 50وعلى اورسوم رقم ) -

 اال تماعية.

إبصدار  2013/ ( لسنة 165وعلى الررار الوزاري رقم ) -

يف شدن  2013( لسنة 118الالئحة التنفيذية للرا ون رقم )

 اجلمعيا  التعاو ية .

إبصدار النمام  2013ة / ( لسن166وعلى الررار الوزاري رقم ) -

 األساسي النموذ ي للجمعيا  التعاو ية

 .  25/9/2017وعلى مذكر  قطاع التعاون بتاريخ  -

 وبعد عرض وكيل الوزار  . -

 . ةبناء على ماترتويه اودلحة العامو  -

 قـــــــــــــــــــرر

ن مناطق عمل مجعية سلول ( : توم منطرة نجنفه لتدبح ضم1)  ماد

 . ةالتعاو ي

خ صدوره وين ر يف اجلريد  (: يعمل هبذا الررار من اتري2)  ماد

 .ةالرمسي

 ةوزير ال ؤون اال تماعي                                          

 ةاالقتدادي ووزير دولة لل ؤون

 هند صبيح براك الدبيح                                         
 هــــــ 1439محرم  28صدر يف: 

 م 2017نكتوبر  18اوواةق : 

 

 

 

 أ
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 2017/ ن( لسنة 90قرار وزاري رقم )
 إبشهار اجلمعية الكويتية الستنيداما 

 الفواء اخلار ي السلمية 
 وزير ال ئون اال تماعية والعمل.  
يف شــــدن  1962( لســــنة 24بعــــد االطــــالع علــــى الرــــا ون رقــــم ) -

 األ دية ومجعيا  النف  العام وتعديالته.
يف شــــدن وزار  ال ــــئون  2017( لســــنة 50وعلــــى اورســــوم رقــــم ) -

 اال تماعية.
( اوتنيـــذ يف ا تماعـــه رقـــم 331وعلـــى قـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم ) -

ــــاريخ  13-2/2014 ــــارا   17/4/2014اونعرــــد بت ب ــــدن االعتب
 الرا و ية إبشهار مجعيا  النف  العام.

تـــــاريخ الدـــــادر ب 2005لســـــنة  61وعلـــــى الرـــــرار الـــــوزاري رقـــــم  -
 إبصدار النمام النموذ ي جلمعيا  النف  العام. 5/4/2005
وعلـــى محوـــر ا تمـــاع جلنـــة متابعـــة إشـــهار وتريـــيم وحـــل اجلمعيـــا   -

نوواةرـــة  25/12/2016اونعرـــد بتـــاريخ  15/2016األهليـــة رقـــم 
 على إشهار اجلمعية الكويتية الستنيداما  الفواء اخلار ي السلمية.

ة للســـيد وكيـــل الـــوزار  ب ـــدن طلـــ  إشـــهار وعلـــى اوـــذكر  اورةوعـــ -
 وأتسيس اجلمعية الكويتية الستنيداما  الفواء اخلار ي السلمية.

وعلـــى النمـــام األساســـي للجمعيـــة الكويتيـــة الســـتنيداما  الفوـــاء  -
 اخلار ي السلمية.

 وبعد عرض وكيل الوزار . -
 قــــــــــــــــــرر
 ماد  نوىل

الســتنيداما  الفوــاء اخلــار ي الســلمية " ت هــــر " اجلمعيــة الكويتيــة 
 ود  يري محدد  وين ر ملني   مامهــا األساسي يف اجلريد  الرمسية.

 ماد  اث ية
يعمــل أحكــام هــذا الرــرار مــن اتريــخ   ــره يف اجلريــد  الرمسيــة وعلــى 

 اإلدارا  اونيتدة العلم وتنفيذ ما ورد به. 
 وزير ال ئون اال تماعية والعمل 

 ل ئون االقتداديةووزير دولة ل
 هند صبيح براك الدبيح                                         

 ه1439محرم 28صدر يف:
 م2017نكتوبر 18اوواةق:

 ملني  النمام األساسي
 للجمعية الكويتية الستنيداما  الفواء اخلار ي السلمية

ت مت بــوزار  ال ــئون اال تماعيــة والعمــل تســجيل مجعيــــــــة  فــ  عــام  ــ
" اجلمعيــة الكويتيــة الســـتنيداما  الفوــاء اخلــار ي الســـلمية اســـــم " 

يف شدن األ دية ومجعيا   1962لسنة  24طبرا ألحكام الرا ون رقم 
ــة الكويــت وــد  يــري محــدود  و  النفــ  العــام وتعديالتــه ،  ومررهــا دول

 دف اجلمعية إيل  يئة اوناخ الفكري بدولة الكويت الكتساب معرةة 
  واسـتنيداما  الفوـاء اخلـار ي السـلمية والـيت ت ـتمل علـى تطبيرا

إدار  الكوارم من الفوـاء نإلضـاةة السـتنيداما  األقمـار الدـناعية 
خمتلفــة األيــراض ومنهــا : االست ــعار عــن بعــد ، االتدــاال  ،  ديــد 

" وت جي  حركة التردم العلمي بتطبيرا    GPS"   اوواق  العاوية 
واســــتنيداما  الفوــــاء اخلــــار ي الســــلمية وإاتحــــة الفرصــــة ألعوــــاء 
اجلمعيـــة واوهتمـــني مبجـــال واســـتنيداما  الفوـــاء اخلـــار ي الســــلمية 
وواكبة وتتب  التطور العلمي يف هذا ااال و  ـر الـوعي نسـتنيداما  

را  واحملاضـــــرا  الفوــــاء مــــن  ــــالل وســــائل اإلعــــالم وعرــــد اوــــؤم
ـــني نعوـــاء اجلمعيـــة  ـــة وةنيـــة ب ـــاء عالقـــة مهني ـــدورا  التدريبيـــة وبن وال
واوهتمــني نســتنيداما  الفوــاء ورعايــة الــنبء واســترطاب اوواهــ  
والكفاءا  الكويتية ذا  العالقة واهتمام اجلمعية وإبراز دور الكويت 

فوـاء احلواري وواكبة التطور العلمي والتكنولو ي يف استنيداما  ال
والعمل على ترـدمي األبـام العلميـة والدراسـا  االست ـارية وتو يـف 
برجميــــا  احلاســــوب اوســــا د  لتلــــك االســــتنيداما  نلتنســــيق ون ــــذ 

 . اوواةرا  الالزمة من اجلها  اوعنية
 واوؤسسون هم:

 .د. ا د ادريس  الد الدوسري1
 . عيسى عبد هللا عيسى او يعي2 
 سعود البعيجان. عبد العزيز محمد 3
 .  د  الد احلمد اخلالد4
 . مساعد شربم طلي الوفريي5
 . ها  مندور ال يخ موسى اوزيدي6
 . مجال عبد هللا ابراهيم ال اهني 7
 . ماضي محمد ماضي التيسي8
 . انيف صاحل من د العدوا 9

 . صالح ا د اجلار هللا اجلار هللا10
 . سعود سعد سعود العجمي11
 د ال فور محمد العوضي.  بيل عب12
  .  الد ا د ينام الرشيد13
 . يوسف ابراهيم يوسف اوزروعي14
 . طارق عبد اللطيف سا  عبد الرزاق15
 .  د يوسف ابراهيم اوزروعي16
 . بدر مدطفى عبد الر ن اجلدميي17
 . عبد الوهاب عبد احلاةال احلمدا 18
 . سلمان هادي عبد هللا اوزيدي19
 ف انيف اوطريي. ةهد  وا20
 . يازي محمد يازي اوطريي21
 . محمد عبيد سرور العتييب22

 أ
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 . محمد يازي راضي اوطريي23
 .  الد ضاحي صاحل ال مري24
 . م عل )اد م هور طعيس25
 . محمد حسني محمد الدائغ26
  . عبد العزيز محمد طال  البلوشي27
 . م عل ا د يازي العتييب28
  السعدون البدر.  ربان محمد بدر 29
 . محمد سعد عبد هللا السعيدي30
  .  الد ةهد  الد العتييب31
 . عدانن عبد الوهاب عبد اايد الرةاعي32
 . هادل صاحل هادل احلر 33
 . د. مسري عبد هللا ا د العوضي34
 . محمد سعود محمد العازمي35
 . محمد  الد صاحل اوهيين36
  . ها  راشد راشد مبارك37
 بدر مساعد محمد احلدييب. 38
  . مجال ا د راشد الفزي 39
 . محمد صاحل عبد هللا الداحل40
 . ةهد انيف عايب العازمي41
 . رائد عبد اللطيف محمد النمب42
 . صاحل  الد عامر اوسباح43
 . عبد العزيز بدر سعدون البدر44
 . على محمود  لف الطويل45
 . د. على سعود عبد العزيز اونديل46
 . ةهد مجال عبد هللا البسام47
 . انيف  دي  الد العتييب48
 . ا د  ليع  حسني السعيدي49
 .  الد ما د اوطريي50
 . عمر ضياء محمد اوطوع 51
 . مساعد  لف هويدي العديمي52
 .  د عادل ا د العمريي53
 . علي اثمر اهلاده الرشيدي54
 . عبد هللا سعيد على الزيد55
 صاحل اخلنه. محمد ةهد 56
 . عبد الرزاق وليد بدر الرناعي57
 .ا د بدر محمد عبد هللا اجلار هللا58
 . عبد العزيز ةهد عبد العزيز الراشد59

ويدير شئون اجلمعية جملس إدار  مكون من مخسة نعواء تنتنيبهم 
اجلمعية العمومية مر  كل سنتني وتبدن السنة اوالية للجمعية يف األول 

نتهي يف آ ر شهر مارس من كل عام، وتتكون من شهر ابريل وت
اجلمعية العمومية من األعواء العاملني الذين نمووا يف عووية 
اجلمعية ستة نشهر سابرة على اتريخ ا عراد اجلمعية العمومية وب رط 

 .نن يكو وا مسددين اللتزاما م السنوية

 اهليئة العامة للدناعة
 2017لسـنة ( 96قرار وزاري رقم هـ ع اب )

 يف شدن إيالق قسيمة
 وزير التجار  والدناعة

 ووزير الدولة ل ئون ال باب نلوكالة
 رئيس جملس إدار  اهليئة العامة للدناعة

 بعد االطالع على :
يف شــدن إصــدار قــا ون الدــناعة  1996( لســنة 56الرــا ون رقــم )-

 والئحته التنفيذية.
اوواةرــــة علــــى قــــا ون يف شــــدن  2009( لســــنة 22الرــــا ون رقــــم )-

 التنميم الدناعي اووحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 20/4/2017( احملــرر بتــاريخ 4970محوــر ضــبن اونيالفــة رقــم )-

 اوتومن ارتكاب اون د  ندانه اونيالفة اآلتية:
الرســيمة مســت لة مــن قبــل مؤسســة بنتــا لــواثم واوفروشــا  وترــوم -

بــواب وال ــبابيك واألاثم اخل ــيب بنــاء علــى و ــود مبزاولــة نعمــال األ
 عمالة وؤسسة بنتا لواثم و اوفروشا .

توصــــية اللجنــــة الدائمــــة للمنيالفــــا  الدــــناعية يف ا تماعهــــا رقــــم -
 .12/9/2017( اونعرد بتاريخ 27/2017/364)
 وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام اهليئة العامة للدناعة نلتكليف.-

 للمدلحة العامة.و ريرا 
 قرر

 )ماد  نوىل(
ـــــذار الســـــاد / شـــــركة محمـــــد عبداحملســـــن اخلـــــرايف ونوالده للتجـــــار   إ 
العامــــة واورــــاوال  واون ــــو  الدــــناعية )محمــــد عبداحملســــن اخلــــرايف 

( 3( قطعــــــة )148ونوالده( ذ.م.م اونيدــــــ  هلــــــا الرســــــيمة رقــــــم )
( بوـــــرور  إزالـــــة 2م5000مبنطرـــــة صـــــبحان الدـــــناعية ومســـــاحتها )

اونيالفــــة اووضــــحة نعــــاله  ــــالل مــــد  نقدــــاها )شــــهر( مــــن اتر ــــه 
ويف حالــــة عــــدم إزالــــة اونيالفــــة ةســـــوف يــــتم اختــــاذ إ ــــراءا  نشـــــد 

 وةراً للرواعد اوعمول هبا يف هذا ال دن.
 )ماد  اث ية( 

يعمـــــل هبـــــذا الرـــــرار اعتبـــــارا مـــــن اتريـــــخ صـــــدوره وين ـــــر يف اجلريـــــد  
 كل ةيما  ده.الرمسية وعلى اجلها  اوعنية تنفيذه  

 وزير التجار  والدناعة                                           
 ووزير الدولة ل ئون ال باب نلوكالة                                   

 رئيس جملس إدار  اهليئة العامة للدناعة                                
  الد انصر عبد هللا الروضان                                       

 هــــ 1439محرم  26صدر يف: 
 م 2017نكتوبر  16اوواةق : 

 أ
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 هيئة نسواق اوال
 2017( لسنة 141قرار رقم )

ب دن جتديد تر ي   مام استثمار مجاعي لدندوق 
 اوركز للعرار اخلليجي

 بعد االطالع على:
اوال  ب دن إ  اء هيئة نسواق 2010( لسنة 7الرا ون رقم ) -

 وتنميم   اط األوراق اوالية والئحته التنفيذية وتعديال ما؛
شهاد  تر ي   مام استثمار مجاعي لدندوق اوركز للعرار  -

الدادر  بتاريخ  (F /0044/2014اخلليجي رقم )
 ؛23/10/2014
الس مفوضي هيئة  2014( لسنة 31وبناء على قرار رقم ) -

استثمار مجاعي ممنوحة لتدسيس نسواق اوال ب دن ر دة  مام 
 صندوق اوركز للعرار اخلليجي ل ركة اوركز اوايل الكوييت؛

وبناء على طل  شركة اوركز اوايل الكوييت لتجديد تر ي   -
 صندوق اوركز للعرار اخلليجي؛

 2015( لسنة 44وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة نسواق اوال رقم ) -
ب دن  03/06/2015اونعرد بتاريخ  2015نة ( لس18يف ا تماعه رقم )

 التفويض يف بعض ا تداصا  قطاع اإلشراف.
( 7-17وبناء على قرار جملس مفوضي هيئة نسواق اوال رقم ) -

( اونعرد بتاريخ 17/2017يف ا تماعه رقم ) 2017لسنة 
ب دن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع اإلشراف  25/04/2017

  اال تداصا  الدادر  لرئيس قطاع يف حال ييابه نختاذ ذا
 .2015( لسنة 44اإلشراف والوارد  يف الررار رقم )

 قرر ما يلي
 ماد  نوىل

جتديد تر ي   مام استثمار مجاعي لدندوق اوركز للعرار اخلليجي،  
 وذلك ود  ثالم سنوا  قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم اوررر .

 ماد  اث ية
على اجلها  اونيتدة تنفيذ هذا الررار كل ةيما  ده ويعمل به  

 اعتباراً من اتريخ صدوره وين ر يف اجلريد  الرمسية.
 رئيس قطاع اإلشراف نلتكليف 

  17/10/2017صدر بتاريخ: 
 

       

 اوؤسسة العامة للرعاية السكنية
 2017( لسنة 41قرار وزاري رقم )

 الئحة اوناقدــا بتعديل بعض نحكــام 

 وزير الدولة ل ئون اإلسكان:
بعد االطالع على قا ون التجار  الدادر نورسوم برا ون رقم  -
 والروا ني اوعدلة له، 1980( لسنة 68)
يف شدن الرعاية السكنية  1993( لسنة 47وعلى الرا ون رقم ) -

 والروا ني اوعدلة له،
سهام   اط يف شدن إ 1995( لسنة 27وعلى الرا ون رقم ) -

الرطاع اخلااب يف تعمري األراضي الفواء اوملوكة للدولة يف نيراض 
 الرعاية السكنية والروا ني اوعدلة له،

ب دن اوناقدا  العامة،  2016( لسنة 49وعلى الرا ون رقم ) -
 والئحته التنفيذية،

وعلى الئحة اوناقدا  الدادر  بررار وزير الدولة ل ئون  -
 ،2016( لسنة 24إدار  اوؤسسة رقم )اإلسكان، رئيس جملس 

( لسنة 5وبناء على مواةرة جملس إدار  اوؤسسة )لسته رقم ) -
 ،26/09/2017اونعرد  بتاريخ  2017

 )قــرر(
 )ماد  نوىل(   

( من الئحة 34، 31، 24، 6يستبدل بندواب اوواد نرقام )
او ار إليه،  2016( لسنة 24اوناقدا  الدادر  نلررار رقم )

 لندواب التالية:ا
 (6اواد  )

ي رتط ةيمن يتردم بعطاء يف مناقدة عامة نو محدود  نو ممارسة نو يف 
مريدًا يف  -ةردًا نو شركة  -حالة التعاقد اوباشر نن يكون كويتيًا 

السجل التجاري، ومسجاًل يف سجل اووردين نو اوراولني نو حس  
 طبيعة التعاقد.

 نبيًا، ويف هذه احلالة ال تسري يف شد ه وجيوز نن يكون مردم العطاء ن
( من قا ون التجار  24( واواد  )23من اواد  ) 1نحكام البند 
 او ار إليه.

 

 أ
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وجيوز نن يكون الطرح مرتدرًا على ال ركا  الوطنية يف نحوال 
األعمال النمطية نو اليت يتواةر ةيها ختددا  كاةية يف السوق 

مرتدرًا على ال ركا  األ نبية، وذلك احمللي، نو نن يكون الطرح 
عند احلا ة لتنفيذ نعمال تتطل  ختددا  ةنية يري متواةر  نلعدد 

 الكايف محلياً وب كل تدع  معه اوناةسة اجليد .
 (24اواد  )

جي  على اللجنة يف مناقدا  التوريد نو ما يف حكمها الرتسية على 
ا  وال روط وكا ت عرض اونتج الوطين مىت كان مطابرًا للمواصف

األسعار اوردم هبا ال تزيد على نقل األسعار اليت قدمت ونتجــا  
 ( مخسة ع ر يف اوائة.% 15مماثلة مستورد  بنسبة )

وي رتط يف اونتجا  او ار إليها يف الفرر  السابرة مطابرتها 
وواصفا  هيئة اوواصفا  واوراييس لدول جملس التعاون نو 

ةإن   يو د  -إن و د   -مول هبا يف دولة الكويت اوواصفا  اوع
 ني منها يعمل نوواصفا  العاوية.

 (31اواد  )
جيوز للمدير العام إصدار نوامر ت يريية نلز د  نو النر  على العرود 
اوربمة وةرًا هلذه الالئحة مبا ال جياوز ااموع يري اجلربي لريمتها 

( من قيمة العرد ةال %5  )( من قيمة العرد، ةإذا  اوز 5%)
 تكون إال مبواةرة اللجنة.

وتددر اوواةرة بناًء على مذكر  مسببة من الرطاع اونيت  نوؤسسة 
 وب رط تواةر االعتماد اوايل.

 (34اواد  )
م  عدم اإل الل نحلروق الرا و ية والتعاقدية للمؤسسة، جيوز للجنة 

ئز ألحكام هذه الالئحة، نو يف حالة خمالفة اوناق  نو اومارس الفا
إ الله أي شرط من شروط العرد نو أحد التزاماته اوررر ، نن توق  
عليه  زاء اإل ذار، نو احلرمان من االشرتاك يف مناقدا  اوؤسسة 

 للمد  اليت  ددها اللجنة.
ويكون توقي  اجلزاء بعد استدعاء اوناق  نو اومارس الفائز بكتاب 

ومساع نقواله و ريق دةاعه، ةإذا ختلف عن احلوور مسجل نو نلربيد 
( مخسة ع ر يومًا من 15نمام اللجنة ب ري عذر مربول نكثر من )

 اتريخ استدعائه،  از للجنة إصدار قرارها يف ييبته.
 
 

وجيـوز وــن صـدر قــرار بتوقيـ  اجلــزاء عليــه الـتملم مــن هـذا الرــرار نمــام 
إ طاره به. وترة  اللجنة توصيتها  ( يوماً من اتريخ15اللجنة  الل )

إىل الــوزير ويعتــرب قــراره يف شــدن الــتملم هنائيــًا، و طــر اوــتملم نلرــرار 
 الدادر يف تملمه بكتاب مسجل نو نلربيد اإلليكرتو .

 )مـاد  اث ية(
إىل الئحة اوناقدا  الدادر   35مكرراً،  25تواف ماداتن برقمي 

  ار إليه،  دهما التايل:او 2016( لسنة 24نلررار رقم )
 ( مكرراً 25اواد  )

يف حالة طرح عد  مناقدا  متماثلة و دت واثئرها على عدم 
ترســـــية نكثر من مناقدة على مناق  واحد، يتم قبول العطاء التايل 

 يف كل مناقدة بعد استبعاد اوناق  الذي مت الرتسية عليه. 
مبجموعا  وعلى ةرتا  ويراعى بردر اإلمكان طرح هذه اوناقدا  

 زمنية متفاوتة.
وجي  نن ي تمل قرار استبعاد العطاءا  وإرساء اوناقدة على 

 األسباب اليت بين عليها.
 (35اواد  )

ةيما   يرد ةيه    هبذه الالئحة، يطبق يف شدن اوناقدا  نوؤسسة 
 او ار إليه، والئحته التنفيذية. 2016لسنة  49نحكام الرا ون 

 اثلثة()ماد  
كل منها يف  طاق   –على مجي  اجلها  واإلدارا  اونيتدة 

 تنفيذ هذا الررار وإعمال مرتواه. -ا تداصه
 )ماد  رابعة(

ين ر هذا الررار نجلريد  الرمسية، ويعمل به اعتبارًا من اتريخ   ره، 
 ويُل ى كل حكم  الف نحكامه.

 وزير الدولة ل ئون اإلسكان
 اوؤسسةرئيس جملس إدار  

  ســر حســن ابــل                                                
 ه 1439محرم  20صدر يف :
 م 2017نكتوبر  10اوواةق :

 
 
 

 أ
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 وزار  العدل
 (2017/ 447إعالن رقم )  

 تردم إلينا السيد/ مجيل ةرج ماوي اوطريي.
طالبا إصدار )عوض مفرود( عن  17/10/2017 بكتابه اوؤرخ يف

 م  الكائنة يف : )اشبيلية( 2007لسنة  22426الوثيرــة  رقـــــم  : 
 د37877: م/خمطن رقـم (4( قطعة رقم : )15) :قسيمة رقم 

 : ةرج ماوي صاحل اوطريي.  واوسجلة نسم
ير ى ممن تكون بوزته الوثيرة اوذكور  نو لديه نية معلوما  

م إىل إدار  التسجيل العراري / قسم ب دهنا نن يترد
احملفو ا  مبد  معلوماته  الل نسبوعني من اتريخ   ر هذا 
اإلعالن يف اجلريد  الرمسية وإال ةإن اإلدار  ستروم بعد 
 ا رواء اوهلة إبصدار )عوض مفرود( اوطلوب وللبيان  علن 
 مدير إدار  التسجيل العراري 

 

 العامةاجلهاز اوركزي للمناقدا  
 إعالن 

  2016/2017/ 13عن طرح مناقدة رقم 
نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة العاصمة )دا ل 

 -ال رق  -الربلة  -دمسان  -اورقاب  -اودينة 
 -الرادسية  -بنيد الرار  -الدمسة  -الدعية 

 اورابر(  -اجلزر  -اوندورية 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
د.ك  170000 3500 26/11/2017 22/10/2017

 90صاحلة ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت1اوبىن اإلداري رقم )وار  يف 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

ترـدمي العطـاء  وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .1
 ي للمناقدا  العامة صور  من اعتماد التوقي  اخلااب نجلهاز اوركز  .2
ويف حال حوور يري ال ني  اوعتمد توقيعه جي  إحوار كتـاب  .3

 طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  العامـــة 
 بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  ال ــــبكة العاويــــة وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ستار للتجار  العامة ذ.م.مشركة ةالكو 

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.مشركة صفا 

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  االبرق التجارية ذ.م.مشركة 
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م

 أ

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  م.مشركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م

  اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .وشركة 
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م

  اوبا  واودن ذ.م.مشركة الرعاية وراوال  تنميف 
  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  مشركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
  2016/2017/ 14عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة العاصمة )عبد هللا 
  –ال ويخ السكنية  –ال امية  –الفيحاء  –السا  
 –العديلية  –اخلالدية  –الروضة النزهة  –كيفان 

 السر (  –الريموك  –قرطبة 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 دا  العامة للمناق

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
د.ك  220000 3500 26/11/2017 22/10/2017

 90صاحلة ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

 ه بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــال
 بطاقة كي  ت.

 

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.مردمي العطاءا  نو من ميثلهم اوناقدة يف  لسة علنية بوور 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 ور  من البطاقة اود ية.ص .4
 صور  م اعتماد التوقي  اخلااب نجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة  .5
 ويف حال حوور يري ال ني  اوعتمد توقيعه جي  إحوار كتاب  .6

  طي من اوعتمد توقيعه لدل اجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة 
 بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  رية ذ.م.مشركة داان وبريكلي التجا
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  لتنميف  .م.ك.مال ركة الوطنية 
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د العدفور 

 أ

http://www.ctc.gov.kw/
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  للنيدما  ذ.م.مشركة ااموعة األمنية الفنية 

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  الطرق واوبا  واودن ذ.م.مشركة احملين الفوي وراوال  تنميف 
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  والتنميف ذ.م.مشركة كويت برت ارد للديا ة 

  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة واوراوال  

 ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م

  وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م شركة الرعاية
  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  وشركاه التجارية ذ.م.مشركة وائل الندف 

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة ةيوت ر سريةيس للتجار  

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
  2016/2017/ 15عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة العاصمة )ال ويخ 
واوعسكرا   –واوست فيا   -الدناعية الثالثة

  - ابر األ د  –الدليبنيا   –يرانطة  –واوعاهد 
 مشال يرب الدليبنيا (  –الري 

 بناء على طل  بلدية الكويت 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

   العامة للمناقدا
اووعد النهائي لتردمي  الطرح

 العطاءا 
 الكفالة السعر

د.ك صاحلة  220000 3500 26/11/2017 22/10/2017
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو ن ـــر موعـــد لترـــدمي
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49العامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث ن ـه

 اوماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض 
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .7
 صور  م اعتماد التوقي  اخلااب نجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة  .8
إحوار كتـاب ويف حال حوور يري ال ني  اوعتمد توقيعه جي   .9

 طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  العامـــة 
 بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

  . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  دوا العاوية التجارية ذ.م.مشركة 
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.مشركة نبناء 

  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م
  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م

  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م

  ف والديا ة ذ.م.مشركة اجلوهر  للمناولة والتنمي
ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 

 1واوراوال  ةرع رقم 
 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة الساري الوطنية 
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  للنيدما  ذ.م.م شركة طويق العاوية

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

    والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
  2016/2017/ 16عن طرح مناقدة رقم 

 –نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة حويل )حويل 
 اجلابرية(  -ال ع   –ميدان حويل  –النرر  

 بناء على طل  بلدية الكويت 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك  170000 3500 26/11/2017 22/10/2017
 90صاحلة ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف بلدية  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 الكويت  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
   اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم  اوناقدة
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 اوستندا  التالية: قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار
 صور  من البطاقة اود ية. .10
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .11

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .12

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

 ا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة . يعترب هذ 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 .  مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  التجارية ذ.م.مشركة داان وبريكلي 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  الوطنية لتنميف  .م.ك.مال ركة 

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  لنرل  ..ك.مشركة رابطة الكويت واخلليج ل
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة 
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
  2016/2017/ 17عن طرح مناقدة رقم 

 –نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة حويل )الساوية 
 سلول(  –الرميثية  –البدع 

 بناء على طل  بلدية الكويت 
 وميكن احلوور على واثئق اوناقدة من اجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
د.ك  170000 3500 26/11/2017 22/10/2017

 90صاحلة ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف بلدية  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 الكويت 

 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

 مدــدق نو  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل
ار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء وز 

( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )
 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 
 “.هم اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثل

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه
 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا
 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .13
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .14

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .15

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة دلة العربية 
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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   .م.ك.م األهلية اوتحد  للنيدما  العامة

  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.مشركة 

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.مشركة احملين 
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.مشركة  

  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
   .م/ك.مال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة 

  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م
  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة ةيوت ر 

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
  2016/2017/ 18عن طرح مناقدة رقم 

 –نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة حويل )بيان 
 –الزهراء  –مبارك العبد هللا اجلابر  –م رف 

 الدديق(  –حطني  –ال هداء 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 
 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
د.ك  170000 3500 26/11/2017 22/10/2017

 90صاحلة ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف بلدية  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 الكويت 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

 ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

مـ  ترـدمي العطـاء  وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
 ناقدني الرايبني حيـث ن ـه يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور او

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .16
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .17

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .18

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة دلة العربية 
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 

  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م
  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م

  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م

   .م.ك.م األهلية اوتحد  للنيدما  العامة
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.مشركة 

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.مشركة احملين 
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.مشركة  

  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
   .م/ك.مال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة 

  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م
  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة ةيوت ر 

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 21عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة مبارك الكبري )صباح 
 –اوسيلة  –الردور  –العدان  –السا  الساحلي 
 الفنيطيس الساحلي(  –اوسايل  -اوسيلة الساحلي

 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 

د.ك صاحلة 
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

 )دا ل اودينة(  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم دةــ  اورابــل
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
 عمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة ال

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم اوناقدة يف  لسة علنية 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 لية:قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التا
 صور  من البطاقة اود ية. .19
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .20

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .21

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا  
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 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  التجارية ذ.م.مشركة داان وبريكلي 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  طنية لتنميف  .م.ك.مال ركة الو 
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  لنرل  ..ك.مشركة رابطة الكويت واخلليج ل
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة 
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 

 إعالن
 2016/2017/ 22عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة مبارك الكبري 
نبو ةطري  _ نبو ةطري   –مبارك الكبري  –)الررين 

 اورابر(  -صبحان  –نبو احلدا ية  –الساحلي 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر لتردمي العطاءا اووعد النهائي  الطرح
22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 

د.ك صاحلة 
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

 )دا ل اودينة(  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49العامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 اوماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض 
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .22
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .23

 للمناقدا  العامة.
إحوـــار  ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ   .24

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 
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  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  اوبا  والطرق ذ.م.م شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  العاوية التجارية ذ.م.مشركة دوا 
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.مشركة نبناء 

  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م
  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م

  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م

  ف والديا ة ذ.م.مشركة اجلوهر  للمناولة والتنمي
ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 

 1واوراوال  ةرع رقم 
 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة الساري الوطنية 
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  للنيدما  ذ.م.م شركة طويق العاوية

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

    والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 2016/2017/ 23مناقدة رقم عن طرح 
نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة الفروا ية ) يطان 

 –الرابية  -العمرية  –الفروا ية  –نبرق  يطان  –
 اشبيلية(  -الرحاب 

 بناء على طل  بلدية الكويت 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر هائي لتردمي العطاءا اووعد الن الطرح

22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 
د.ك صاحلة 

 90ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

 )دا ل اودينة(  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49العامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 اوماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض 
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .25
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .26

 للمناقدا  العامة.

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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إحوـــار  ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ   .27
كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 
  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  اوبا  والطرق ذ.م.م شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  العاوية التجارية ذ.م.مشركة دوا 
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

وال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني مركز ال اهني الذهيب ورا
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة ال ماسية 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

ة / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة مركز الرواد للنيدما  البيئي
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  ذ.م.مشركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.مشركة 
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 24عن طرح مناقدة رقم 

 –نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة الفروا ية )الرقعي 
 اونطرة الدناعية(  –الفردوس  –العارضية  –األ دلس 

 بناء على طل  بلدية الكويت 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 
د.ك صاحلة 

 90ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  11.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  ا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـار
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49م )( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـ48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .28
 

http://www.ctc.gov.kw/
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صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .29
 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .30
كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 
  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ذ.م.مشركة ةالكو ستار للتجار  العامة 

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.مشركة صفا الوطنية وراوال  

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م

  وعدا  التنميف  .م.ك.مشركة اجلهراء 
مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 

 الذهيب للتجار  العامة 
 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  ذ.م.مشركة االبرق التجارية 
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.مشركة 

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م

  للمراوال  العامة  . .و شركة اجلواد الذهيب
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  مشركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م

  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م
  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م
  ذ.م.مشركة تنميفكو 

  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م
  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م
  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م

  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 25عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة الفروا ية ) لي  
عبدهللا  –الوجيج صباح الناصر  –اوطار  –ال يوخ 

 صهيد العوازم(  –ر م   مان  –مبارك 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
22/10/2017 26/11/2017 3500 220000 

د.ك صاحلة 
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

 )دا ل اودينة( 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم دةــ  اورابــل
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
 عمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة ال

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم اوناقدة يف  لسة علنية 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا
 لية:قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التا

 صور  من البطاقة اود ية. .31
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .32

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .33

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  ًال يتجزن من واثئق اوناقدة.  يعترب هذا اإلعالن  زءا 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  التجارية ذ.م.مشركة داان وبريكلي 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  الوطنية لتنميف  .م.ك.مال ركة 
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  للنرل  ..ك.مشركة رابطة الكويت واخلليج 

  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة 
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 26عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة األ دي 
 –المهر  –هدية  –الرقة  –الدباحية  –)األ دي 

 مناطق الرب(  –ةهد األ د  – نوب الدباحية 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

اووعد النهائي لتردمي  الطرح
 لعطاءا ا

 الكفالة السعر

د.ك صاحلة  220000 3500 26/11/2017 22/10/2017
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  ا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـار
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ . 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49قـم )( من قـا ون اوناقدـا  العامـة ر 48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
 

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/


 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  11             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 
 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه
 ف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماري

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا
 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .34
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .35

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .36

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ذ.م.مشركة ةالكو ستار للتجار  العامة 

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.مشركة صفا الوطنية وراوال  

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م

  وعدا  التنميف  .م.ك.مشركة اجلهراء 
مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 

 الذهيب للتجار  العامة 
 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  م.مشركة االبرق التجارية ذ.
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م شركة اجلوهر 

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م

  للمراوال  العامة  . .وشركة اجلواد الذهيب 
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  ذ.م.مشركة تنميفكو 
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 27عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة األ دي 
 –الفنطاس  –ابو حليفة  –اونرف  –)الفحيحيل 

 العريلة(  - ابر العلي  –اوهبولة 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
22/10/2017 26/11/2017 3500 220000 

د.ك صاحلة 
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  11.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

 ه بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــال
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/


 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  12             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
 واثئـــــق " تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية: قبل اليوم احملدد جللسة ةض
 صور  من البطاقة اود ية. .37
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .38

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .39

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 جللسة. العامة بتفويض من يراه حلوور ا

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  وبريكلي التجارية ذ.م.مشركة داان 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  التنميف  .م.ك.مال ركة الكويتية السويدية خلدما  
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1ةرع رقم واوراوال  

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م شركة رابطة
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م

   .م.ك.م ال ركة الكويتية األوىل للنماةة
  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م
  شركة تنميفكو ذ.م.م

  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م
  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م

  واوراوال  ذ.م.مشركة تريست التنيددية للتجار  
  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م

  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 28عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة األ دي )الوةر  
 –ال اليها   –علي صباح السا   –النويدي   –

 –صباح اال د  –اخلريان  –الزور  –ميناء عبد هللا 
صباح اال د  – وا ري الوةر   –حجز السيارا  

 اخلريان السكنية(  –البحرية 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي وميكــــــــن احلوــــــــور 
 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح
22/10/2017 26/11/2017 3500 450000 

د.ك صاحلة 
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1اإلداري رقم )واره يف اوبىن 

 )دا ل اودينة(

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 
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  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

 على ال ركا  اوؤهلة واوذكور  نلك ف اورةق.هذه اوناقدة محدود  
  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

سـنة مـ  ترـدمي العطـاء وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .40

 للمناقدا  العامة. صور  م اعتماد التوقي  اخلااب نجلهاز اوركزي
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .41

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
 ل ــــبكة العاويــــة وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ا

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن 
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  للتجار  العامة ذ.م.م شركة ةالكو ستار

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.مشركة صفا 

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  االبرق التجارية ذ.م.مشركة 
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  ذ.م.مشركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن 
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م

  اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .وشركة 
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م

  اوبا  واودن ذ.م.مشركة الرعاية وراوال  تنميف 
  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ذ.م.مشركة وائل الندف وشركاه التجارية 

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  .م.مشركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 29عن طرح مناقدة رقم 

التابعة حملاةمة اجلهراء )اجلهراء نعمال النماةة العامة 
النسيم  –العيون  –تيماء الردر  –الواحد   –

 اورابر(  -اجلراثمة 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 

اووعد النهائي لتردمي  الطرح
 العطاءا 

 الكفالة السعر

د.ك صاحلة  220000 3500 26/11/2017 22/10/2017
 90ود  

اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )
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  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  ا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـار
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49م )( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـ48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:
 صور  من البطاقة اود ية. .42
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .43

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .44

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  ذ.م.مشركة ةالكو ستار للتجار  العامة 

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  شركة داان وبريكلي التجارية ذ.م.م
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.مشركة صفا الوطنية وراوال  

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  ال ركة الوطنية لتنميف  .م.ك.م

  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م

  وعدا  التنميف  .م.ك.مشركة اجلهراء 
مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 

 الذهيب للتجار  العامة 
 

  شركة جمموعة  د العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  ذ.م.مشركة االبرق التجارية 
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  ر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.مشركة اجلوه

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  شركة معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م

  للمراوال  العامة  . .وشركة اجلواد الذهيب 
مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 

 واوراوال  ق.ذ.م.م
 

  شركة رابطة الكويت واخلليج للنرل  ..ك.م
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  شركة او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  ذ.م.مشركة تنميفكو 
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.مال ركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 30عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة اجلهراء )الدليبية 
نم ر  الدناعية سكراب  –الرريوان  –النهوة  –

 سعد العبد هللا(  –األهايل 
 بناء على طل  بلدية الكويت 

وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 
 للمناقدا  العامة 
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 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 
د.ك صاحلة 

 90ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

 )دا ل اودينة(  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  النردي اوذكور نعاله بواسطة شيك مددق نو بطاقة كي  ت.يتم دة  اورابل 
 هذه اوناقدة محدود  على ال ركا  اوؤهلة واوذكور  نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتف لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
 مالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة الع

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.وور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم اوناقدة يف  لسة علنية ب
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 ية:قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التال
 صور  من البطاقة اود ية. .45
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .46

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .47

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  التجارية ذ.م.مشركة داان وبريكلي 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 

  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م
  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م

  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  الوطنية لتنميف  .م.ك.مال ركة 

  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  للنرل  ..ك.مشركة رابطة الكويت واخلليج 
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة 
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 2016/2017/ 31عن طرح مناقدة رقم 

نعمال النماةة العامة التابعة حملاةمة اجلهراء )الساوي 
مزارع  –كبد   –حجز السيارا   –نم ر   -العبديل –
 -النعامي -مناطق الرب – وا ري اإلبل  –اللبان ا

 الدليبية الدناعية( 

http://www.ctc.gov.kw/
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 بناء على طل  بلدية الكويت 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

22/10/2017 26/11/2017 3500 170000 
د.ك صاحلة 

 90ود  
اال تماع 
 التمهيدي

وذلك يف قاعة  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00
 ( ضمن اوبا  الرئيسية لبلدية الكويت 1واره يف اوبىن اإلداري رقم )

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن
 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو  يــتم دةــ
 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور
 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو
 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017
 ء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـتيفا

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 
( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016
" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.سة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم اوناقدة يف  ل
  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث ن ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.
   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 ندا  التالية:قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوست
 صور  من البطاقة اود ية. .48
صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .49

 للمناقدا  العامة.
ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .50

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  
 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 
  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 
 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا  
 
 
 
  

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
وكيال  اسم ا وراول

 عن
  شركة ال ارقة للبيئة )يري مسجل( 

  شركة دلة العربية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ةالكو ستار للتجار  العامة ذ.م.م

  شركة  ونل وست ماجنمنت وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م
  ال ركة الكويتية لنرل النفا   ومعاجلتها ذ.م.م

  التجارية ذ.م.مشركة داان وبريكلي 
  شركة البحر األزرق التجارية ذ,م.م

  مؤسسة اهلبدان لتنميف اوبا  واودن 
  شركة صفا الوطنية وراوال  تنميف اوبا  والطرق واودن ذ.م.م

  شركة دوا العاوية التجارية ذ.م.م
  شركة ند ك العمالية وراوال  تنميف اوبا  والطرق ذ.م.م

  الوطنية لتنميف  .م.ك.مال ركة 
  األهلية اوتحد  للنيدما  العامة  .م.ك.م
  شركة صبحان للمراوال  الزراعية ذ.م.م
  شركة اجلهراء وعدا  التنميف  .م.ك.م

مركز ال اهني الذهيب وراوال  تنميف اوبا  والطرق / ةرع من م ركة ال اهني 
 الذهيب للتجار  العامة 

 

  العدفور وشركاه للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة جمموعة  د 
  شركة ااموعة األمنية الفنية للنيدما  ذ.م.م

  شركة االبرق التجارية ذ.م.م
  شركة نبناء عبداحلميد سا  التجارية ذ.م.م
  شركة ةجر اخلليج وراوال  اوبا  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية السويدية خلدما  التنميف  .م.ك.م
  ال ركة الوطنية للنيدما  البيئية  .م.ك.م

  شركة احملين الفوي وراوال  تنميف الطرق واوبا  واودن ذ.م.م
  شركة اجلوهر  للمناولة والتنميف والديا ة ذ.م.م

ال ماسية وراوال   ماةة اودن ةرع من شركة ال ماسية العاوية للتجار  العامة 
 1واوراوال  ةرع رقم 

 

  معريف الكويتية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.مشركة 
  شركة كويت برت ارد للديا ة والتنميف ذ.م.م
  شركة اجلواد الذهيب للمراوال  العامة  . .و

مركز الرواد للنيدما  البيئية / ةرع من شركة الرواد اوتحد  للتجار  العامة 
 واوراوال  ق.ذ.م.م

 

  لنرل  ..ك.مشركة رابطة الكويت واخلليج ل
  ال ركة اخلليجية خلدما  النماةة والبيئة  .م/ك.م
  شركة الرعاية وراوال  تنميف اوبا  واودن ذ.م.م

  شركة الساري الوطنية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م
  شركة ساحل اخلليج للنيدما  البحرية ذ.م.م
  ال ركة الكويتية األوىل للنماةة  .م.ك.م

  او اري  العامة للمراوال  وتنميف اوبا  والطرق ذ.م.مشركة 
  شركة وائل الندف وشركاه التجارية ذ.م.م

  شركة تنميفكو ذ.م.م
  شركة طويق العاوية للنيدما  ذ.م.م

  شركة اوركبة للمعدا  والتنميف واخلدما  البيئية  .م.ك.م
  شركة تريست التنيددية للتجار  واوراوال  ذ.م.م

  شركة  الدرواز  للنيدما  اللو ستية ذ. م.م
  شركة ةيوت ر سريةيس للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  ال ركة الكويتية اإلقليمية وراوال  اوبا  والطرق واودن ونعمال اوناولة ذ.م.م

 

http://www.ctc.gov.kw/
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 إعالن
 )ع( 2017/2018/ 4عن طرح مناقدة رقم 

توةري ا دائيني و دما  الدعم الفين يف جمال  مم 

 معلوما  بلدية الكويت 

 بناء على طل  بلدية الكويت 
 وميكن احلوور على واثئق اوناقدة من اجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك صاحلة  6000 300 23/01/2018 22/10/2017

 90ود  

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف بلدية  22/11/2017صباحاً يوم األربعاء اوواةق  10.00

 الكويت 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

 ت. يتم دة  اورابل النردي اوذكور نعاله بواسطة شيك مددق نو بطاقة كي  

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتف لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 07/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

عية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء وزار  ال ئون اال تما

( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه يعترب هذا

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .51

 

التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد  .52

 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .53

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

 لومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة وزيــــد مــــن  اوع
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا                    

  . مرةق: ال ركا  احملدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 7/2015/2016عن طرح مناقدة رقم ب ب هـ 

تنميف و دمة مراةق ومكات  وزار  اوواصال  ود  

 ( سنوا  3)

 بناء على طل  وزار  اوواصال   
 وميكن احلوور على واثئق اوناقدة من اجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك  45000 1000 26/11/2017 22/10/2017

 90صاحلة ود  

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف مبىن  30/10/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00

 وزار  اوواصال  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

   كي  ت.يتم دة  اورابل النردي اوذكور نعاله بواسطة شيك مددق نو بطاقة 

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتف لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 08/11/2017

 

http://www.ctc.gov.kw/
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   ـــة الوطنيـــة الدـــادر  مـــن قبـــل وزار جيـــ  ترـــدمي شـــهاد  اســـتيفاء  ســـبة العمال

اال تماعية والعمل الداحلة ود  سنة م  ترـدمي العطـاء وةرـاً لـن  اوـاد  ال ئون 

 واليت تن  على: 2016( لسنة 49( من قا ون اوناقدا  العامة رقم )48)

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

 هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه  يعترب

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .54

اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي صـــــــــــور  م  .55

 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .56

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا                    

 . مرةق: ال ركا  احملدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

عن طرح مناقدة رقم هـ ع /   ن 

 4/2017/2018م/

توةري  دمة اال رت ت و رل اوعلوما  للهيئة العامة 

للتعليم التطبيري والتدري  بناء على طل  اهليئة 

 العامة للتعليم التطبيري والتدري  
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 

 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك صاحلة  6000 300 23/01/2018 22/10/2017

 90ود  

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف مركز  06/11/2017صباحاً يوم االثنني اوواةق  10.00

 ترنية اوعلوما  واحلاس  اآليل نهليئة العامة للتعليم التطبيري والتدري  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو

 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي

 ونال يلتف لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 07/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 

( لسـنة 49لعامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  ا48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 وماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض ا

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .57

صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .58

 للمناقدا  العامة.

حوـــار  ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إ .59

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  . يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

 

 

http://www.ctc.gov.kw/
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  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا 

   . مرةق: ال ركا  احملدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

 19/2017/2018عن طرح مناقدة رقم ن ف/

ء وإ  اء وإجناز وصيا ة مسجد نعمال هدم وإعاد  بنا

 13قطعة  –عبد العزيز الفليج مبنطرة  لي  ال يوخ 

 بناء على طل  وزار  األوقاف وال ئون اإلسالمية
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك صاحلة  15000 1000 23/01/2018 22/10/2017

 90ود  

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف قطـــاع  22/11/2017صباحاً يوم األربعاء اوواةق  10.00

 اوســــــــا د يف منطرة الرقعي 

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو يــتم

 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 07/12/2017

 يفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل جي  تردمي شهاد  اسـت

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 

( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “. لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم  اوناقدة يف

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 ستندا  التالية:قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار او

 صور  من البطاقة اود ية. .60

صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .61

 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .62

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

  1/2017عن طرح مناقدة رقم : ب .ز 

ترا ي  نوراكل االضاةية للنمام اوايل وشئون 

 اوو فني لبيت الزكا 

 بناء على طل  بيت الزكا 
وميكــن احلوــور علــى واثئــق اوناقدــة مــن اجلهــاز اوركــزي للمناقدــا  

 العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك  2000 150 23/01/2018 22/10/2017

 90صاحلة ود  

وذلك يف  22/11/2017صباحاً يوم األربعاء اوواةق  10.00 اال تماع التمهيدي

 قطـــاع اوســــــــا د يف منطرة الرقعي 

 

http://www.ctc.gov.kw/
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  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو

 كي  ت.بطاقة  

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  آ ـــر موعـــد لترـــدمي االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو

 ونال يلتف لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 07/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

ماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء وزار  ال ئون اال ت

( لسـنة 49( من قـا ون اوناقدـا  العامـة رقـم )48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث ن ـه يعترب هذا

 حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض اوماريف.

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .63

وقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد الت .64

 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .65

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا  

  . مرةق: ال ركا  احملدود 

 

 إعالن

عن طرح مناقدة رقم : ن م.م 

1/12/2016/2017  

 أت ري سيارا  متنوعة لعرود اخلدما  

 بناء على طل  وزار  األش ال العامة 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

 90صاحلة ود   150 23/01/2018 22/10/2017

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو

 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 07/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 

( لسـنة 49العامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 اوماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض 

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .66

 

http://www.ctc.gov.kw/
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صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .67

 للمناقدا  العامة.

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .68

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة

www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
 قيم التدمني األويل وصف البند رقم  البند

 6000 البند األول  1

 240 البند الثا  2

 1000 البند الثالث 3

 8000 البند الراب  4

 150 البند اخلامس 5

 350 البند السادس 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن

  11/2016/2017عن طرح مناقدة رقم: و ع 

استئجار سيارا  م  سائق خلدمة إدار  اخلرباء بوزار  

 العدل بناء على طل  وزار  العدل 
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

د.ك صاحلة  3500 150 21/01/2018 22/10/2017

 90ود  

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف مرر  31/10/2017صباحاً يوم الثالاثء اوواةق  10.00

الدور  14إدار  ال ئون اوالية بوزار  العدل مبىن جمم  الوزارا  بلوك 

 الثالث  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو

 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ. 06/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 

( لسـنة 49العامـة رقـم )( من قـا ون اوناقدـا  48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 اوماريف.حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض 

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .69

صـــــــــــور  م اعتمـــــــــــاد التوقيـــــــــــ  اخلـــــــــــااب نجلهـــــــــــاز اوركـــــــــــزي  .70

 للمناقدا  العامة.

إحوـــار  ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ   .71

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 

 

 

 

http://www.ctc.gov.kw/
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 إعالن

  CA 4087عن طرح مناقدة رقم: 

 دما  صيا ة ن ممة التكييف والتربيد والتهوية 

 والتدةئة يف مدايف ال ركة الثالم

 بناء على طل  شركة البرتول الوطنية الكويتية  
وميكــــــــن احلوــــــــور علــــــــى واثئــــــــق اوناقدــــــــة مــــــــن اجلهــــــــاز اوركــــــــزي 

 للمناقدا  العامة 
 الكفالة السعر اووعد النهائي لتردمي العطاءا  الطرح

 90صاحلة ود   500 23/01/2018 22/10/2017

اال تماع 

 التمهيدي

وذلك يف مبىن  05/11/2017صباحاً يوم األحد اوواةق  10.00

 شركة البرتول الوطنية  

  الوقــت النهـــائي لترـــدمي العطـــاءا  هـــو الســـاعة الواحـــد   هـــراً مـــن

 اليوم احملدد نإلعالن لتردمي العطاءا . 

  يــتم دةــ  اورابــل النرــدي اوــذكور نعــاله بواســطة شــيك مدــدق نو

 بطاقة كي  ت.

   هـــــــذه اوناقدــــــــة محــــــــدود  علـــــــى ال ــــــــركا  اوؤهلــــــــة واوــــــــذكور

 نلك ف اورةق.

  االستفســـارا  للمناقدـــة اوـــذكور  نعـــاله هـــو آ ـــر موعـــد لترـــدمي

 ونال يلتفت لتلك الطلبا  بعد هذا التاريخ . 07/12/2017

  جي  تردمي شهاد  اسـتيفاء  سـبة العمالـة الوطنيـة الدـادر  مـن قبـل

وزار  ال ئون اال تماعية والعمل الدـاحلة وـد  سـنة مـ  ترـدمي العطـاء 

( لسـنة 49العامـة رقـم ) ( من قـا ون اوناقدـا 48وةرًا لن  اواد  )

 واليت تن  على: 2016

" تفـــــتح ممـــــاريف العطـــــاءا  يف الوقـــــت واوكـــــان اوبينـــــني يف واثئـــــق 

 “.اوناقدة يف  لسة علنية بوور مردمي العطاءا  نو من ميثلهم 

  يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعو  حلوور اوناقدني الرايبني حيـث إ ـه

 اوماريف. حيق لل ركا  الرايبة بوور  لسة ةض

   وعلى ال ركا  الرايبة نحلوور التنسيق م  قسـم ةـض العطـاءا

 قبل اليوم احملدد جللسة ةض العطاءا  وإحوار اوستندا  التالية:

 صور  من البطاقة اود ية. .72

 صور  م اعتماد التوقي  اخلااب نجلهاز اوركزي للمناقدا  العامة. .73

ويف حـــال حوـــور يـــري ال ـــني  اوعتمـــد توقيعـــه جيـــ  إحوـــار   .74

كتـــاب  طـــي مـــن اوعتمـــد توقيعـــه لـــدل اجلهـــاز اوركـــزي للمناقدـــا  

 العامة بتفويض من يراه حلوور اجللسة. 

  .يعترب هذا اإلعالن  زءاً ال يتجزن من واثئق اوناقدة 

  وزيــــد مــــن  اوعلومــــا  ير ــــى ز ر  موقعنــــا علــــى ال ــــبكة العاويــــة
www.ctc.gov.kw. 

 األمني العام اوساعد ل ئون اوناقدا   

 . مرةق: ال ركا  احملدود 
 قيمة التدمني األويل الكمية الوحد  البند مسلسل  البند

 100000 1 - ااموعة األوىل 1

 62000 1 - ااموعة الثا ية  2

 

 2 إمجايل عدد البنود 

 
وكيال  ا وراولاسم 

 عن 

  شركة انصر محمد الساير للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

  شركة صناعا  التربيد والتنيزين  .م.ك 

  مسنس لاللكرتو يا  واخلدما  الكهرنئية  .م.ك مرفلة 

  شركة بدر اوال وإ وا ه ذ.م.م

  شركة ةواز للتربيد والتكييف واهلواء ذ.م.م

  للهندسة واوراوال  ذ.م.مشركة اوروع 

  مل ي  –شركة سيد  يد هببها  ونوالده 

  شركة اخلليج اهلندسية   .م.ك.م

  شركة كا مة للم اري  اهلندسية ذ.م.م

  شركة يوسف ن د ال امن ونوالده ذ.م.م

  شركة سهارا أل هزل التكييف والتربيد ومراوال ا ذ.م.م

  ومراوالته ذ.م.مشركة العيسى للتكيف والتربيد 

  شركة سنرتالكو للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

( مؤسسة حسني اليوسفي للتجار  19696مت  ويلها إىل شركة مراول رقم )

 العامة واوراوال  

 

  شركة ن ممة التربيد والتكييف ذ.م.

  شركة رو ل العاوية للتكييف والتربيد ومراوال ا ذ.م.م

  لإل  اءا  والتجار  ذ.م.مشركة اهلا  

  شركة الروابن الكويتية الربيطا ية خلدما  التربيد  .م.ك.م

  شركة جمموعة ن دار اخلليج الدولية للتجار  العامة واوراوال  ذ.م.م

http://www.ctc.gov.kw/
http://www.ctc.gov.kw/
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  شركة ةدان للتجار  واوراوال  العامة ذ.م.م

  شركة عبدهللا ن د الدفار وإ وا ه  . 

  للنيدما  اهلندسية ذ.م.مال ركة اوتحد  

 إعالن

 HO/GS/0393ب دن اوناقدة رقم 

  دما  استئجار سيارا  ل ركة البرتول الوطنية الكويتية 

 -شركة البرتول الوطنية الكويتية 
يعلـــن اجلهــــاز اوركـــزي للمناقدــــا  العامـــة عــــن أت يـــل موعــــد ترــــدمي 

 العطاءا  للمناقدة اوذكور  نعاله.

بــداًل مــن يـوم األحــد اوواةــق  05/11/2017إىل يـوم األحــد اوواةـق 

22/10/2017  . 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 12/2016/2017ب دن اوناقدة رقم هـ ع ر 

وصيا ة وإصالح  دما  نحواض نعمال ت  يل 

 السباحة نأل دية واال ادا  الر ضية )اونطرة الثالثة(

 -اهليئة العامة للر ضة -
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

 –هــاز نن يبــادروا إىل اســتالم محوــر اال تمــاع التمهيــدي مــن مرــر اجل

 مدطحبني معهم إيدال شراء اوناقدة. 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال

 20/2016/2017ب دن اوناقدة رقم ن. ف 

توةري مراسلني خلدما  الرطاعا  التابعة لوزار  

 األوقاف وال ئون اإلسالمية

 -وزار  األوقاف وال ئون اإلسالمية 
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

مدــطحبني  –( مــن مرــر اجلهــاز 1نن يبــادروا إىل اســتالم )ملحــق رقــم 

 معهم إيدال شراء اوناقدة. 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 )ع( 154/2012/2013ب دن اوناقدة رقم و ن 

صيا ة وإصالح وتركيبا  إضاةية  الريام أعمال

أل ممة ومكاةحة وإ ذار احلريق طبراً وتطلبا  اإلدار  

 العامة لإلطفاء جلم  اإلعالم ب ارع السور

 وزار  اإلعالم
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

 –ور اال تماع التمهيـدي( مـن مرـر اجلهـاز نن يبادروا إىل استالم )مح

 مدطحبني معهم إيدال شراء اوناقدة. 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 1/2017/2018ب دن اوناقدة رقم و ه، ع   

توةري نيدي عاملة وندوا  مواد تنميف جلمي  مراكز 

 وبيو  ال باب للهيئة العامة لل باب

 اهليئة العامة لل باب
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 
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 –نن يبادروا إىل استالم )محور اال تماع التمهيـدي( مـن مرـر اجلهـاز 

 مدطحبني معهم إيدال شراء اوناقدة. 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 1/2017/2018ب دن اوناقدة رقم 

نمن وحراسة مبىن األما ة العامة للمجلس األعلى 

 للتنيطين والتنمية

 عامة للمجلس األعلى للتنيطين والتنميةاألما ة ال
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

 –نن يبادروا إىل استالم )محور اال تماع التمهيـدي( مـن مرـر اجلهـاز 

 مدطحبني معهم إيدال شراء اوناقدة. 

 األمني العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 4/2017/2018ب دن اوناقدة 

مراكز توةري نيدي عاملة مراسلني وسفر ية جلمي  

 وبيو  ال باب للهيئة العامة لل باب والر ضة

 اهليئة العامة لل باب والر ضة
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

 –نن يبادروا إىل استالم )محور اال تماع التمهيدي(  من مرر اجلهاز 

 مدطحبني معهم إيدال شراء اوناقدة . 

 األمني العام 

 

 

 إعالن

 17/2016/2017ب دن اوناقدة رقم هـ ع ر 

نعمال إ  اء وإجناز وصيا ة رصف طريق إسفليت 

 دمي للجمهور من انحية مومار سباق اهلجن بطول 

 لنادي الكوييت لسباق اهلجنيم ن 15.200

 اهليئة العامة للر ضة
يــدعو اجلهــاز اوركــزي للمناقدـــا  العامــة للمناقدــني الــذين حدـــلوا 

 على واثئق اوناقدة اوذكور  نعاله. 

مدـطحبني  –(  مـن مرـر اجلهـاز 1نن يبادروا إىل استالم )ملحـق رقـم 

 معهم إيدال شراء اوناقدة . 

 األمني العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه 

 1/2017/2018ب دن اوناقدة رقم 

الفين يف جمال نعمال توةري ا دائيني  دما  الدعم 

 اوساحة و مم اوعلوما  اجل راةية

 بلدية الكويت
ــــــــاه  ــــــــود اجلهــــــــاز اوركــــــــزي للمناقدــــــــا  العامــــــــة نن يســــــــرتعي ا تب ي

الســـــاد  اوناقدـــــني نن موعـــــد إقفـــــال اوناقدـــــة اوـــــذكور  نعـــــاله هـــــو 

ـــــــــــخ  16/1/2018 ولـــــــــــيس كمـــــــــــا يف اإلعـــــــــــالن اون ـــــــــــور يف اتري

 .. 1362يف عدد رقم  15/10/2017

 مني العام اوساعد ل ئون اوناقدا  األ
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 وزارة األشغال العامة
 إعالن

 334املمارسة رقم: ق ص/ط/
 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة اجلهراء " القصر "

 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 .شركة دالكو احملدودة.1
 .شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(.2
.شــــــــركة  الــــــــد علــــــــ  انــــــــرايف وا وانــــــــ  للمقــــــــاو ت اإلنشــــــــا ية 3

 .ك( مقفلة.)ش.م
 .شركة انرايف لإلنشاءات.4
 .شركة كويت بروكنر للمقاو ت اإلنشا ية ش.م.ك.م.5
 .شركة احتاد املقاولني. 6
 .شركة مبارك العنزي للتجارة العامة واملقاو ت.7
 .شركة املخيال املتحدة للتجارة العامة واملقاو ت.8

 املمارســـــــة رقـــــــم : قالطـــــــرا متســـــــمنا  مســـــــتندات  CD ســـــــتالم 
صـــيانة عامـــة للطـــرق والســـاحات يف حمافظـــة اجلهـــراء "  334ص/ط/

ــــوم األربعــــاء املوافــــ  القصــــر " ــــم ي ــــا وزارة  11/10/2017وذل مبب
 ــالل  –إدارة الواث ــ  والعقــود  –الــدور  الثالــ   –األشــغال العامــة 

علمـــا   ن ســـاعات الـــدوام الرمســـ  ) حـــا الســـاعة الواحـــدة  هـــرا  (   
ـــــــــدي ـــــــــثالاثءســـــــــيكون  موعـــــــــد ا متمـــــــــا  التمهي ـــــــــوم ال املوافـــــــــ   ي

قاعـة بصباحا  )العاشرة صباحا (  10يف متام الساعة  17/10/2017
ا متماعــات التابعــة ملكتــي الوكيــل املســاعد لقطــا  هندســة الصــيانة 

آ ــر موعــد يف منطقــة الشــويص الصــناعية وأن العامــة  بــوزارة األشغـــال
 ـــالل  31/10/2017املوافـــ  الـــثالاثءلتســـليم العطـــاءات هـــو يـــوم 

بوزارة هبندسة الصيانة   هرا ( 12ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة 
 .يف منطقة الشويص الصناعيةالعامة  األشغال

-سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 
د.ك )فقـ  ألــي دينــار كــوي،   تــا(  ويــتم اســتالم إيصــال  1000/

ار جيي موافاتنا  سباب ا عتذار بكتاب رمس  بذلم ويف حالة ا عتذ
  الل أسبو  من اتريص اإلعالن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 335عن املمارسة رقم : ق ص/ط/

 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة األمحدي
 الصباحية( –املنقي  –الظهر  –)العقيلة  

 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
يف وأو ده للتجارة العامة واملقاو ت شركة حممد عبداحملسن انرا .1

 العامة واملنشآت الصناعية.
 الشركة األمحدية للمقاو ت والتجارة. .2
 شركة انليج املتحدة لإلنشاء. .3
 الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاو ت. .4
 شركة ك  س  س  للهندسة واملقاو ت )ش م ك م(. .5
 شركة احتاد املقاولني. .6
 جارة العامة واملقاو ت.شركة املد األ سر للت .7
 شركة صحراء الرولة للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(. .8

الطرا متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق  CD ستالم 
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة األمحدي  335ص/ط/
الصباحية( وذلم يوم األربعاء املواف   –املنقي  –الظهر  –)العقيلة 

 –الدور  الثال   –با وزارة األشغال العامة مب 11/10/2017
 الل ساعات الدوام الرمس  ) حا الساعة  –إدارة الواث   والعقود 

الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي سيكون يوم 
صباحا  )العاشرة  10يف متام الساعة  17/10/2017املواف   الثالاثء

ابعة ملكتي الوكيل املساعد لقطا  صباحا ( بقاعة ا متماعات الت
العامة يف منطقة الشويص الصناعية وأن  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال

 31/10/2017آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء املواف 
 هرا ( هبندسة  12 الل ساعات الدوام الرمس   )حا الساعة 

 ص الصناعية.العامة يف منطقة الشوي الصيانة بوزارة األشغال
سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 

دينار كوي،   تا ( فق  ثالثة آ ف ومخسما ة د.ك(  ) 3500/-)
  ويتم استالم إيصال بذلم و يف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب 

 ا عتذار بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعـــال
 336عن املمارسة رقم : ق ص/ط/

 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة مبارك الكبا
 مبارك الكبا(   -صبحان –)القرين 

 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 الشركة األمحدية للمقاو ت والتجارة. .9

 شركة الغامن إنرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاو ت. .10
 بناء املعامل واملقاو ت.الشركة الكويتية ل .11
 شركة الفايد للتجارة العامة واملقاو ت العامة ونقل البسا ع. .12
 شركة اجملموعة املشرتكة للمقاو ت )ش م ك م(. .13
 شركة احتاد املقاولني. .14
 شركة كويت بروكنر للمقاو ت اإلنشا ية ش.م.ك.م. .15
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 شركة مامبو الدولية للتجارة العامة واملقاو ت. .16
را متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق الط CD ستالم 
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة مبارك الكبا  336ص/ط/

مبارك الكبا( وذلم يوم األربعاء املواف  -صبحان –)القرين 
 –الدور  الثال   –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017

حا الساعة  الل ساعات الدوام الرمس  )  –إدارة الواث   والعقود 
الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي سيكون يوم 

صباحا  )العاشرة  10يف متام الساعة  17/10/2017الثالاثء املواف  
صباحا ( بقاعة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل املساعد لقطا  

وأن العامة يف منطقة الشويص الصناعية  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال
 31/10/2017آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء املواف 

 هرا ( هبندسة الصيانة  12 الل ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة 
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. بوزارة األشغال

سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 
دينار كوي،   تا ( ثالثة آ ف ومخسما ة د.ك( )فق   3500/-)

  ويتم استالم إيصال بذلم و يف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب 
 ا عتذار بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 337املمارسة رقم : ق ص/ط/عن  
 األمحديصيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة 

 مان(أم اهلي –)مابر العل  
 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 

 شركة بودي لإلنشاءات. .17
 شركة الغامن إنرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاو ت. .18
 شركة انليج املتحدة لإلنشاء. .19
شـــــــركة حممـــــــد عبداحملســـــــن انـــــــرايف وأو ده للتجـــــــارة العامـــــــة  .20

 واملقاو ت العامة واملنشآت الصناعية.
 و ت والتجارة.الشركة األمحدية للمقا .21
 شركة املد األ سر للتجارة العامة واملقاو ت. .22
 الشركة العاملية للمباين)ذ م م(. .23
 شركة ملفار للهندسة واملقاو ت ش.م.ك.م .24

 337الطــــرا متســــمنا  مســــتندات املمارســــة رقــــم : ق ص/ط/ CD ســــتالم 
أم  –للطـــــرق والســـــاحات يف حمافظـــــة األمحـــــدي )مـــــابر العلـــــ  صـــــيانة عامـــــة 

مببــــا وزارة األشــــغال  11/10/2017وذلــــم يــــوم األربعـــاء املوافــــ   اهليمـــان(
 ـــالل ســـاعات الـــدوام  –إدارة الواث ـــ  والعقـــود  –الـــدور  الثالـــ   –العامـــة 

الرمســ  ) حــا الســاعة الواحــدة  هــرا  (   علمــا   ن موعــد ا متمــا  التمهيــدي 

ا  صــــباح 10يف متــــام الســــاعة  17/10/2017املوافــــ   الــــثالاثءســــيكون يــــوم 
)العاشــرة صـــباحا ( بقاعـــة ا متماعـــات التابعــة ملكتـــي الوكيـــل املســـاعد لقطـــا  

العامــة يف منطقــة الشــويص الصــناعية وأن آ ــر  هندسـة الصــيانة بــوزارة األشغـــال
 ــــالل  31/10/2017موعـــد لتســــليم العطــــاءات هــــو يــــوم الــــثالاثء املوافــــ  

انة بــــوزارة  هــــرا ( هبندســــة الصــــي 12)حــــا الســــاعة  ســــاعات الــــدوام الرمســــ 
   العامة يف منطقة الشويص الصناعية. األشغال

سـيتم حتصـيل الرســوم إبدارة الشـئون املاليـة ابلــوزارة وذلـم مببلـغ قــدره 
دينار كـوي،   تـا ( فق  ثالثة آ ف ومخسما ة د.ك( ) 3500/-)

ويتم استالم إيصال بـذلم و يف حالـة ا عتـذار جيـي موافاتنـا  سـباب 
    الل أسبو  من اتريص اإلعالن.ا عتذار بكتاب رمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن 

 339عن املمارسة رقم : ق ص/ط/
 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة حويل

 أمزاء من انليج العريب( –)الدا ري الثال  
 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 

شركة حممد عبداحملسن انرايف وأو ده للتجـارة العامـة واملقـاو ت  .1
 عامة واملنشآت الصناعية.ال
 شركة انرايف لإلنشاءات. .2
شـــــــركة  الـــــــد علـــــــ  انـــــــرايف وإ وانـــــــ  للمقـــــــاو ت اإلنشـــــــا ية  .3

 )ش.م.ك( مقفلة.
 شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(. .4
 شركة ان  األ سر للتجارة العامة واملقاو ت)ذ م م(. .5
 شركة دالكو احملدودة. .6
 شركة احتاد املقاولني.  .7
 للمقاو ت اإلنشا ية ش.م.ك.م.شركة كويت بروكنر  .8

الطـــــــرا متســـــــمنا  مســـــــتندات املمارســـــــة رقـــــــم : ق  CD ســـــــتالم 
للطــــــرق والســــــاحات يف حمافظــــــة حــــــويل صــــــيانة عامــــــة  339ص/ط/

ـــــــ   ـــــــدا ري الثال ـــــــريب(  –)ال ـــــــيج الع ـــــــوم أمـــــــزاء مـــــــن انل ـــــــم ي وذل
ـــــاء املوافـــــ    –مببـــــا وزارة األشـــــغال العامـــــة  11/10/2017األربع
ــــ   ــــدور الثال ــــود  إدارة –ال ــــ  والعق ــــدوام  –الواث   ــــالل ســــاعات ال

الرمســــــــ  ) حــــــــا الســــــــاعة الواحــــــــدة  هــــــــرا  (   علمــــــــا   ن موعــــــــد 
املوافـــــــــــــــ   الـــــــــــــــثالاثءا متمــــــــــــــا  التمهيـــــــــــــــدي ســـــــــــــــيكون يـــــــــــــــوم 

صــــــباحا  )العاشــــــرة صــــــباحا (  10يف متــــــام الســــــاعة  17/10/2017
بقاعــــــــة ا متماعــــــــات التابعــــــــة ملكتــــــــي الوكيــــــــل املســــــــاعد لقطــــــــا  

العامـــــة يف منطقـــــة الشـــــويص  زارة األشغــــــالهندســـــة الصـــــيانة بـــــو 
ـــــوم الـــــثالاثء  الصـــــناعية وأن آ ـــــر موعـــــد لتســـــليم العطـــــاءات هـــــو ي



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  27             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

ــــــدوام الرمســــــ  31/10/2017املوافــــــ   )حــــــا   ــــــالل ســــــاعات ال
العامــــة يف   هــــرا ( هبندســــة الصــــيانة بــــوزارة األشــــغال 12الســــاعة 

 منطقة الشويص الصناعية.
ليـة ابلــوزارة وذلـم مببلـغ قــدره سـيتم حتصـيل الرســوم إبدارة الشـئون املا

دينــار كــوي،   تــا (   ويــتم اســتالم فقــ  ألــي د.ك( ) 1000/-)
إيصـــال بـــذلم و يف حالـــة ا عتـــذار جيـــي موافاتنـــا  ســـباب ا عتـــذار 

 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 340املمارسة رقم: ق ص/ط/

 اصمة صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة الع
 انالدية والشوار  الر يسية( –)الدعية  

 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 شركة الغامن إنرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاو ت. .1
 شركة انليج املتحدة لإلنشاء. .2
 الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاو ت. .3
 شركة احتاد املقاولني.  .4
 يتية.شركة املقاولون العرب الكو  .5
 شركة املد األ سر للتجارة العامة واملقاو ت. .6
 شركة صحراء الرولة للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(. .7
 شركة مامبو الدولية للتجارة العامة واملقاو ت. .8

الطرا متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق  CD ستالم     
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة العاصمة  340ص/ط/

انالدية والشوار  الر يسية( وذلم يوم األربعاء املواف   –الدعية )
 –الدور  الثال   –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017

 الل ساعات الدوام الرمس  ) حا الساعة  –إدارة الواث   والعقود 
الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي سيكون يوم 

صباحا  )العاشرة  10يف متام الساعة  17/10/2017ف  املواالثالاثء 
صباحا ( بقاعة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل املساعد لقطا  

العامة يف منطقة الشويص الصناعية وأن  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال
 31/10/2017آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء املواف 

 هرا ( هبندسة الصيانة  12)حا الساعة    الل ساعات الدوام الرمس
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. بوزارة األشغال

سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 
دينار كوي،   تا(  ثالثة آ ف ومخسما ة د.ك( )فق   3500/-)

موافاتنا  سباب ويتم استالم إيصال بذلم ويف حالة ا عتذار جيي 
 ا عتذار بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 إعالن 
صيانة عامة  363عن املمارسة رقم : ق ص/ط/

 للطرق والساحات يف حمافظة حويل )الـرميثـيـة(
 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 

 شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(. .1
 ة واملقاو ت )ذ م م(.شركة ان  األ سر للتجارة العام .2
 شركة دالكو احملدودة. .3
 شركة انصر حممد الساير إلنتاج األسفلت. .4
 شركة الطرق واندمات املتكاملة للتجارة العامة )ذ م م(.  .5
 شركة ملفار للهندسة واملقاو ت )ش م ك م(. .6
 شركة بودي لإلنشاءات. .7
 شركة انرايف لإلنشاءات. .8

ملمارســـــــة رقـــــــم : ق الطـــــــرا متســـــــمنا  مســـــــتندات ا CD ســـــــتالم 
صــــــيانة عامــــــة للطــــــرق والســــــاحات يف حمافظــــــة حــــــويل  363ص/ط/

مببـا وزارة  11/10/2017)الــرميـــثــيـــة( وذلم يـوم األربعـاء املوافـ  
 ـــالل  –إدارة الواث ـــ  والعقـــود  –الـــدور الثالـــ   –األشـــغال العامـــة 

 ســـاعات الـــدوام الرمســـ  ) حـــا الســـاعة الواحـــدة  هـــرا  (   علمـــا   ن
ـــــــــثالاثء املوافـــــــــ   ـــــــــوم ال ـــــــــدي ســـــــــيكون ي موعـــــــــد ا متمـــــــــا  التمهي

صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعـة  10يف متام الساعة  17/10/2017
ا متماعــات التابعــة ملكتــي الوكيــل املســاعد لقطــا  هندســة الصــيانة 

العامــة يف منطقــة الشــويص الصــناعية وأن آ ــر موعــد  بــوزارة األشغـــال
 ـــالل  31/10/2017ثالاثء املوافـــ لتســـليم العطـــاءات هـــو يـــوم الـــ

 هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة  12ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة 
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. األشغال

سـيتم حتصـيل الرســوم إبدارة الشـئون املاليـة ابلــوزارة وذلـم مببلـغ قــدره 
 د.ك( )فقــ  ألــي دينــار كــوي،   تــا (   ويــتم اســتالم 1000/-)

إيصـــال بـــذلم و يف حالـــة ا عتـــذار جيـــي موافاتنـــا  ســـباب ا عتـــذار 
 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 364املمارسة رقم: ق ص/ط/
 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة حويل )الــشـــعـــي(

 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 التجارة.الشركة األمحدية للمقاو ت و  .1
 شركة  الد عل  انرايف وا وان  للمقاو ت اإلنشا ية )ش.م.ك( مقفلة. .2
 الشركة العاملية للمباين )ذ م م(. .3
 شركة ان  األ سر للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(. .4
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 شركة املقاولون العرب الكويتية. .5
 شركة صحراء الرولة للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(. .6
 دولية للتجارة العامة واملقاو ت.شركة سبا م ال .7
 شركة مامبو الدولية للتجارة العامة واملقاو ت. .8

الطرا متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق  CD ستالم 
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة حويل  364ص/ط/

مببا وزارة  11/10/2017)الــشـــعـــي( وذلم يوم األربعاء املواف  
 الل  –إدارة الواث   والعقود  –الدور  الثال   –ة األشغال العام

ساعات الدوام الرمس  ) حا الساعة الواحدة  هرا  (   علما   ن 
موعد ا متما  التمهيدي سيكون يوم الثالاثء املواف  

صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعة  10يف متام الساعة  17/10/2017
عد لقطا  هندسة الصيانة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل املسا

العامة يف منطقة الشويص الصناعية وأن آ ر موعد  بوزارة األشغـال
 الل  31/10/2017لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء املواف 

 هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة  12ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة 
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. األشغال

لرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره سيتم حتصيل ا
د.ك( )فق  ألي دينار كوي، فق    تا(  ويتم استالم  1000/-)

إيصال بذلم ويف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب ا عتذار 
 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
ق صيانة عامة لطر 356عن املمارسة رقم : ق ص/ط/
 والساحات يف حمافظة حويل
 الشهداء( -)حطني 

 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 شركة انليج املتحدة لإلنشاء. .1
 الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاو ت. .2
 شركة ان  األ سر للتجارة العامة واملقاو ت)ذ م م(. .3
 شركة اجملموعة املشرتكة للمقاو ت )ش م ك م(. .4
 س  س  للهندسة واملقاو ت )ش م ك م(.شركة ك   .5
 شركة املقاولون العرب الكويتية. .6
 شركة صحراء الرولة للتجارة العامة واملقاو ت)ذ م م(. .7
 شركة مامبو الدولية للتجارة العامة واملقاو ت. .8

الطـــــــرا متســـــــمنا  مســـــــتندات املمارســـــــة رقـــــــم : ق  CD ســـــــتالم 
ظة حـويل )حطـني صيانة عامة للطرق والساحات يف حماف 356ص/ط/

مببـا وزارة  11/10/2017الشهداء( وذلم يوم األربعاء املوافـ   -

 ــالل  –إدارة الواث ــ  والعقــود  –الــدور  الثالــ   –األشــغال العامــة 
ســـاعات الـــدوام الرمســـ  ) حـــا الســـاعة الواحـــدة  هـــرا  (   علمـــا   ن 

ـــــــــوم  ـــــــــدي ســـــــــيكون ي ـــــــــثالاثء موعـــــــــد ا متمـــــــــا  التمهي املوافـــــــــ  ال
صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعـة  10يف متام الساعة  17/10/2017

ا متماعــات التابعــة ملكتــي الوكيــل املســاعد لقطــا  هندســة الصــيانة 
العامــة يف منطقــة الشــويص الصــناعية وأن آ ــر موعــد  بــوزارة األشغـــال

 ـــالل  31/10/2017لتســـليم العطـــاءات هـــو يـــوم الـــثالاثء املوافـــ 
 هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة  12ة )حا الساع ساعات الدوام الرمس 

 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. األشغال
سـيتم حتصـيل الرســوم إبدارة الشـئون املاليـة ابلــوزارة وذلـم مببلـغ قــدره 

دينــار كــوي،   تــا (   ويــتم اســتالم فقــ  ألــي د.ك( ) 1000/-)
ـــا  ســـباب ا عتـــذار  ـــة ا عتـــذار جيـــي موافاتن ـــذلم ويف حال إيصـــال ب

 كتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 368املمارسة رقم: ق ص/ط/

 صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة اجلهراء 
 اجلهراء القدمية( –سعد العبد هللا  –)العيون 

 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
قاو ت .شركة حممد عبد احملسن انرايف وأو ده للتجارة العامة وامل1

 العامة واملنشآت الصناعية.
 .شركة انرايف لإلنشاءات.2
 شركة  الد عل  انرايف وا وان  للمقاو ت اإلنشا ية )ش.م.ك( مقفلة..3
 .شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(.4
 .شركة ملفار للهندسة واملقاو ت ش.م.ك.م.5
 شركة دالكو احملدودة..6
 قاو ت العامة ونقل البسا ع..شركة الفايد للتجارة العامة وامل7
 شركة كويت بروكنر للمقاو ت اإلنشا ية ش.م.ك.م..8

الطرا متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق  CD ستالم 
صيانة عامة للطرق والساحات يف حمافظة اجلهراء  368ص/ط/

اجلهراء القدمية( وذلم يوم األربعاء  –سعد العبدهللا  –)العيون 
الدور  الثال   –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017املواف  

 الل ساعات الدوام الرمس  ) حا  –إدارة الواث   والعقود  –
الساعة الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي 

 10يف متام الساعة  17/10/2017سيكون يوم الثالاثء املواف  
ت التابعة ملكتي الوكيل صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعة ا متماعا

العامة يف منطقة  املساعد لقطا  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال
الشويص الصناعية وأن آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء 
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 الل ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة  31/10/2017املواف 
لشويص العامة يف منطقة ا  هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة األشغال 12

 الصناعية.
سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 

د.ك( )فق  ألي دينار كوي، فق    تا(  ويتم استالم  1000/-)
إيصال بذلم ويف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب ا عتذار 

 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 390قم: ق ص/ط/املمارسة ر 

 صيانة قطوعات اندمات وطرق وساحات مؤسسات 
 الدولة يف حمافظات "العاصمة والفروانية واجلهراء"

 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(. .1
 شركة دالكو احملدودة. .2
 شركة انرايف لإلنشاءات. .3
 العامة ونقل البسا ع.شركة الفايد للتجارة العامة واملقاو ت  .4
 شركة كويت بروكنر للمقاو ت اإلنشا ية ش.م.ك.م. .5
 شركة الغامن إنرتانشيوانل للتجارة العامة واملقاو ت. .6
 شركة ترة العاملية للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(. .7
 شركة النهسة الدولية للتجارة العامة واملقاو ت ذ م م. .8

ت املمارسة رقم : ق الطرا متسمنا  مستندا CD ستالم 
صيانة قطوعات اندمات وطرق وساحات مؤسسات  390ص/ط/

الدولة يف حمافظات "العاصمة والفروانية واجلهراء" وذلم يوم األربعاء 
الدور  الثال   –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017املواف  

 الل ساعات الدوام الرمس  ) حا  –إدارة الواث   والعقود  –
عة الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي السا

 10يف متام الساعة  17/10/2017املواف   سيكون يوم الثالاثء
صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل 

العامة يف منطقة  املساعد لقطا  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال
موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء الشويص الصناعية وأن آ ر 

)حا الساعة   الل ساعات الدوام الرمس  31/10/2017املواف 
العامة يف منطقة الشويص   هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة األشغال 12

 الصناعية.
سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 

ر كوي،   تا(  ويتم استالم د.ك( )فق  ألي دينا 1000/-)
إيصال بذلم ويف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب ا عتذار 

 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 إعالن
  393املمارسة رقم: ق ص/ط/

صيانة عامة وإنشاء لطرق املناط  الزراعية ابملنطقة 
 الشمالية بدولة الكويت

 ة أمساؤهم: عن دعوة كل من السادة التالي
 .شركة اإلنشاءات والطرق )ابركو(.1
 .شركة ان  األ سر للتجارة العامة واملقاو ت )ذ م م(.2
 شركة دالكو احملدودة..3
 .شركة انصر حممد الساير إلنتاج األسفلت.4
 شركة الطرق واندمات املتكاملة للتجارة العامة )ذ م م(. .5
 .م.شركة ملفار للهندسة واملقاو ت ش.م.ك.6
 شركة مبارك العنزي للتجارة العامة واملقاو ت..7
 شركة املخيال املتحدة للتجارة العامة واملقاو ت..8

الطـــــــرا متســـــــمنا  مســـــــتندات املمارســـــــة رقـــــــم : ق  CD ســـــــتالم 
ــاط  الزراعيــة ابملنطقــة الشــمالية  393ص/ط/ صــيانة عامــة لطــرق املن

مببـــا  11/10/2017بدولـــة الكويـــت وذلـــم يـــوم األربعـــاء املوافـــ  
 –إدارة الواث ـــ  والعقـــود  –الـــدور  الثالـــ   –وزارة األشـــغال العامـــة 

 الل ساعات الـدوام الرمسـ  ) حـا السـاعة الواحـدة  هـرا  (   علمـا  
 ن موعـــــــد ا متمـــــــا  التمهيـــــــدي ســـــــيكون يـــــــوم الـــــــثالاثء املوافـــــــ  

صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعـة  10يف متام الساعة  17/10/2017
ات التابعــة ملكتــي الوكيــل املســاعد لقطــا  هندســة الصــيانة ا متماعــ

العامــة يف منطقــة الشــويص الصــناعية وأن آ ــر موعــد  بــوزارة األشغـــال
 ـــالل  31/10/2017لتســـليم العطـــاءات هـــو يـــوم الـــثالاثء املوافـــ 

 هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة  12ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة 
 الشويص الصناعية.العامة يف منطقة  األشغال

سـيتم حتصـيل الرســوم إبدارة الشـئون املاليـة ابلــوزارة وذلـم مببلـغ قــدره 
د.ك( )فق  ألي دينار كوي، فق    تا(  ويتم استالم  1000/-)

ـــا  ســـباب ا عتـــذار  ـــة ا عتـــذار جيـــي موافاتن ـــذلم ويف حال إيصـــال ب
 بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 398رقم: ق ص/ط/املمارسة 
 صيانة عامة لطري  امللم عبد العزيز آل سعود
 وطري  صبحان و الــمقــو  مع التقـــــاطعـــــــات

 -عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 
 .شركة املد األ سر للتجارة العامة واملقاو ت.1
 .شركة اجملموعة املشرتكة للمقاو ت )ش م ك م(.2
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 لهندسة واملقاو ت )ش م ك م(..شركة ك  س  س  ل3
 .الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاو ت.4
 .الشركة األمحدية للمقاو ت والتجارة.5
 .شركة انليج املتحدة لإلنشاء.6
.شركة حممد عبد احملسن انرايف وأو ده للتجارة العامة واملقاو ت 7

 العامة واملنشآت الصناعية.
 انل للتجارة العامة واملقاو ت..شركة الغامن إنرتانشيو 8

الطرا متسمنا  مستندات املمارسة رقم : ق  CD ستالم     
صيانة عامة لطري  امللم عبدالعزيز آل سعود وطري   398ص/ط/

صبحان و الــمقــو  مع التقـــــاطعـــــــات وذلم يوم األربعاء املواف  
 –الثال   الدور  –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017

 الل ساعات الدوام الرمس  ) حا الساعة  –إدارة الواث   والعقود 
الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي سيكون يوم 

صباحا  )العاشرة  10يف متام الساعة  17/10/2017املواف   الثالاثء
صباحا ( بقاعة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل املساعد لقطا  

العامة يف منطقة الشويص الصناعية وأن  ندسة الصيانة بوزارة األشغـاله
 31/10/2017آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء املواف 

 هرا ( هبندسة الصيانة  12 الل ساعات الدوام الرمس )حا الساعة 
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية. بوزارة األشغال

ة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره سيتم حتصيل الرسوم إبدار 
د.ك( )فق  ثالثة آ ف ومخسما ة دينار كوي،   تا(   3500/-)

ويتم استالم إيصال بذلم ويف حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب 
 ا عتذار بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 403املمارسة رقم: ق ص/ط/
 مة لطري  الدا ري انـــامس السريع وطري صيانة عـــــا

 الغزايل السريع وطري  اجلهراء السريع مع التقاطعات
 عن دعوة كل من السادة التالية أمساؤهم: 

شركة حممد عبد احملسن انرايف وأو ده للتجارة العامة واملقاو ت  .1
 العامة واملنشآت الصناعية.

 الشركة األمحدية للمقاو ت والتجارة. .2
 ة انليج املتحدة لإلنشاء.شرك .3
 الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاو ت. .4
 شركة اجملموعة املشرتكة للمقاو ت )ش م ك م(. .5
 شركة املقاولون العرب الكويتية. .6
 شركة املد األ سر للتجارة العامة واملقاو ت. .7
 شركة مامبو الدولية للتجارة العامة واملقاو ت. .8

مستندات املمارسة رقم : ق  الطرا متسمنا   CD ستالم 
صيانة عـــــامة لطري  الدا ري انـــامس السريع وطري   403ص/ط/

الغزايل السريع وطري  اجلهراء السريع مع التقاطعات وذلم يوم 
الدور   –مببا وزارة األشغال العامة  11/10/2017األربعاء املواف  

دوام الرمس  )  الل ساعات ال –إدارة الواث   والعقود  –الثال  
حا الساعة الواحدة  هرا  (   علما   ن موعد ا متما  التمهيدي 

 10يف متام الساعة  17/10/2017سيكون يوم الثالاثء املواف  
صباحا  )العاشرة صباحا ( بقاعة ا متماعات التابعة ملكتي الوكيل 

العامة يف منطقة  املساعد لقطا  هندسة الصيانة بوزارة األشغـال
شويص الصناعية وأن آ ر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالاثء ال

 الل ساعات الدوام الرمس  )حا الساعة  31/10/2017املواف 
 العامة يف منطقة الشويص الصناعية.  هرا ( هبندسة الصيانة بوزارة األشغال 12

سيتم حتصيل الرسوم إبدارة الشئون املالية ابلوزارة وذلم مببلغ قدره 
د.ك( )فق  ثالثة آ ف ومخسما ة دينار كوي،   تا(   3500/-)

ويتم استالم إيصال بذلم ويف  حالة ا عتذار جيي موافاتنا  سباب 
 ا عتذار بكتاب رمس   الل أسبو  من اتريص اإلعالن.

 

 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

 2018 – 522/2017املمارسة رقم : وأ/تعلن وزارة اإلعالم عن طرا 
 Handheldريد مهاز قياس وحتليل الطيي الرتددي )تو 

Spectrum Analyzer ) (  لنظام الب  التماثلFM , 
AM)  ،وذلم طبقا  للشروط واملواصفات الفنية الواردة بواث   املمارسة  وال  

-الدور األرض   -مبا املشرتايت  –ميكن احلصول عليها من إدارة املشرتايت 
العمل الرمسية اعتبارا  من يوم األحد املواف   جممع اإلعالم يف مواعيد

د.ك( فق  عشرون دينارا كويتيا    20/ -مقابل رسم قدره ) 22/10/2017
 تا  تا قابل للرد.

وتقــدم العــرو  اس نفــس اجلهــة الــ، ســحبت منهــا الواث ــ  دا ــل مظــاريي مغلقــة 
بغـ  أن تكـون % مـن قيمـة العطـاء( )ين2وتكـون مصـحوبة ابلتـ مني األويل وقـدره )

صـــاحلة طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاء( وأن يكـــون املظـــروف  تومـــا ابلشـــمع األمحـــر 
ويكتي علي  من انارج رقم املمارسة على النحو املبني أعـاله مـع بنـي ذكـر اسـم 
املمارس أو أيـة إشـارة تـدل عليـ   وآ ـر موعـد لتسـليم العطـاء هـو السـاعة الواحـدة 

 21/11/2017 هرا  من يوم الثالاثء املواف  
  للحصول على نسخة جيي على املمارسة تقدمي كتاب رمس  مرفقا  ب  صورة مـن

 إيصال التسجيل لدى ترفة بارة وصناعة الكويت بذلم.
 ويشرتط فيمن يتقدم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون اتمرا  كويتيا  شركة 
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 إعالن 
 2018 - 538/2017عن طرا املمارسة رقم وأ/

 2018 - 538/2017املمارســة رقــم وأ/ إلعــالم عــن طــراتعلــن وزارة ا
تقـــــدمي رســـــا ل إ باريـــــة مـــــن  دول جملـــــس التعـــــاون انليجـــــ  لـــــوزارة 

) (   وذلــم طبقــا  للشــروط واملواصــفات الفنيــة الــواردة بواث ــ  املمارســة  اإلعــالم
ـــدور  -مبـــا املشـــرتايت  –والـــ، ميكـــن احلصـــول عليهـــا مـــن إدارة املشـــرتايت  ال

اإلعــالم يف مواعيــد العمــل الرمسيــة اعتبــارا  مــن يــوم األحــد املوافــ   جممــع-األرضــ  
د.ك( فقـــ  مخســـون دينـــارا كويتيـــا  50/ -مقابـــل رســـم قـــدره ) 22/10/2017

  تا  تا قابل للرد.
وتقــدم العــرو  اس نفــس اجلهــة الــ، ســحبت منهــا الواث ــ  دا ــل مظــاريي مغلقــة  

مـن قيمـة العطـاء( )ينبغـ  أن تكـون % 2وتكون مصحوبة ابلت مني األويل وقـدره ) 
صـــاحلة طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاء( وأن يكـــون املظـــروف  تومـــا الشـــمع األمحـــر 
ويكتي علي  من انارج رقم املمارسة على النحو املبني أعـاله مـع بنـي ذكـر اسـم 
املمارس أو أيـة إشـارة تـدل عليـ   وآ ـر موعـد لتسـليم العطـاء هـو السـاعة الواحـدة 

 21/11/2017الثالاثء املواف   هرا  من يوم 
  للحصول على نسخة جيي على املمارس تقدمي كتاب رمس  مرفقا  ب  صورة مـن

 إيصال التسجيل لدى ترفة بارة وصناعة الكويت بذلم.
    ويشـــــرتط فـــــيمن يتقـــــدم للحصـــــول علـــــى نســـــخة املمارســـــة أن يكـــــون اتمـــــرا

 كويتيا  أو شركة
 اتريـص الطـرا وذلـم  سوف يعقد امتما  إلزام  بعد مخسة أايم مـن

شــار  الســور إبدارة التشــغيل والتغطيــات والتقــارير  –مبجمــع اإلعــالم 
الدور انامس يف احلادية عشرة صباحا  –ا  بارية وا تصال الفسا   

وذلم ملناقشـة ييـع األمـور املتعلقـة مبوضـو  املمارسـة والـرد علـى أي 
متما  إيصال استفسار هبذا الش ن وعلى املمارس أن حيسر مع  يف ا 

شراء املمارسة وعلى ييع املمارسني ا لتزام بكـل مـا سيصـدر يف هـذا 
ا متما  مـن توصـيات أو توميهـات أوقـرارات تشـمل كافـة التغيـاات 
إن ومدت و  يعتد للممارس  ي إدعاء يف هذا الش ن سـواء قبـل أو 

 بعد إبرام العقد
 

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 إعالن 

( مشرو  2017-5ناقصة رقم )أ.ي/عن امل
( فلل سكنية 4استكمال إنشاء وإجناز وصيانة عدد )

 لأل مة واملؤذنني بساحية الصدي  
 (156,16قسيمة  6  قطعة 19قسيمة  7)قطعة 

 (138قسيمة  3وضاحية مبارك العبد هللا اجلابر )قطعة

ة ترتــي وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية يف طــرا املناقصــة املــذكور 
أعاله  وذلم حسي الشروط واملواصـفات الـواردة يف واث ـ  املناقصـة 

 (.2017ل سنة-5رقم )أ.ي/
وميكـــن احلصـــول علـــى كراســـة الشـــروط واملواصـــفات مـــن مقـــر قطـــا  
املسامد مبنطقة الـري شـار  حممـد بـن القاسـم مكتـي الوكيـل املسـاعد 
لشــؤون املســامد  وذلـــم  ـــالل ســاعات الــدوام الرمســ  مقابــل دفــع 

د.ك )فقـــ  ما تـــان وســـبعون دينـــارا    تــــا( تــــا  270بلـــغ وقــــدره م
 2017/ 10/ 22قابـلـــة للــــرد وذلـــم اعتـــبارا مـــن صـــباا يـــوم األحــد املوافــــ  

املسـامد وآ ر موعد لتقدمي العطاءات يف املظـاريي املغـلقة مبـقر قطا  
  علـى أن  11/2017/ 23الساعة الثانيـة عشـرة مـن يـوم انمـيس املوافـ   
د.ك( )ابسم وزارة 11000يود  املناقص مع عطا   أتمـني أوس قدره )

قطـــا  املســـامد( يف صـــورة  طـــاب  –األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية 
ضمان معتمد أو شيم مصدق من أحد البنـوك احملليـة بدولـة الكويـت  

مـن  يومـا( 90وينبغ  أن يكون ساري املفعول طوال مدة سراين العطاء وهـى )
 موعد لتقدمي العطاءات.آ ر 

 5/2017أمساء الشركات املؤهلة للمناقصة رقم أ.ي/
 اسم الشركة م
 شركة  املتحدة لألعمار للتجارة العامة واملقاو ت 1
 شركة الرواب  الكويتية اللبنانية للتجارة العامة و املقاو ت   2
 شركة درر اجلهراء للتجارة العامة واملقاو ت 3
 للتجارة العامة واملقاو ت شركة رودين  4
 شركة سبورتيفو للتجارة العامة و املقاو ت 5
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

( مشرو  استكمال إنشاء و 2017-4عن املناقصة رقم )أ.ي/
( فلل سكنية لأل مة و املؤذنني  بساحية 4إجناز و صيانة عدد )

  قطعة  129قسيمة  3  قطعة  25قسيمة  1الصدي  )قطعة 
 (  34قسيمة  5   قطعة 115قسيمة  4

ترتــي وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية يف طــرا املناقصــة املــذكورة 
أعاله   وذلم حسي الشروط واملواصفات الواردة يف واث   املناقصة 

ـــم)أ.ي/ (.وميكـــن احلصـــول علـــى كراســـة الشـــروط 2017لســـنة-4رق
واملواصـــفات مـــن مقـــر قطـــا  املســـامد مبنطقـــة الـــري شـــار  حممـــد بـــن 

الوكيــــل املســــاعد لشــــؤون املســــامد  وذلـــــم  ـــــالل القاســــم مكتــــي 
د.ك )فقـــ   270ســـاعات الـــدوام الرمســـ  مقابـــل دفـــع مبلـــغ وقــــدره 

ما تـــان وســـبعون دينـــارا   تــــا( تــــا قابــــل للـــــرد وذلــــم اعتــــبارا مــــن 
وآ ـــر موعـــد لتقـــدمي  2017/ 10/ 22صــــباا يــــوم األحـــد املوافـــــ  

ر قطـــا  املســـامد الســـاعة الثانيـــة العطـــاءات يف املظــــاريي املغــــلقة مبــــق
  علــى أن يــود   11/2017/ 23عشــرة مــن يــوم انمــيس املوافــ   
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د.ك( )ابســــم وزارة 11000املنــــاقص مــــع عطا ــــ  أتمـــــني أوس قــــدره )
قطــــا  املســــامد( يف صــــورة  طــــاب ضــــمان  –األوقـــاف والشــــؤون اإلســــالمية 

ينبغـــ  أن معتمـــد أو شـــيم مصـــدق مـــن أحـــد البنـــوك احملليـــة بدولـــة الكويـــت  و 
يومـــا( مـــن آ ـــر  90يكـــون ســـاري املفعـــول طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاء وهـــى )

 موعد لتقدمي العطاءات 
 4/2017أمساء الشركات املؤهلة للمناقصة رقم أ.ي/

 اسم الشركة م
 شركة  سدمي الكويت  للتجارة العامة واملقاو ت 1
 شركة املنتهى للعقارات و املقاو ت اإلنشا ية   2
 اإلمارات املتحدة  للتجارة العامة واملقاو تشركة  3
 شركة البحر األهلية  للتجارة العامة واملقاو ت 4
 مؤسسة األبراج ا عماري  للمقاو ت العامة للمباين 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عن انطة السنوية للمناقصات 
 م2017/2018 الل السنة املالية 

صات  الل السنة تعلن وزارة األوقاف عن طرا انطة السنوية للمناق
 -م التالية: 2017/2018املالية 

 املوضو  م
طريقة 
 الشراء

م أعمال الرتميم واإلنشاءات الصغاة 2017/2018-2مناقصة رقم  1
 حمافظة العاصمة

 مناقصة

م أعمال الرتميم واإلنشاءات الصغاة 2017/2018-3مناقصة رقم  2
 حمافظة اجلهراء 

 مناقصة

م أعمال الرتميم واإلنشاءات الصغاة 2017/2018-4مناقصة رقم  3
 حمافظة حويل

 مناقصة

م أعمال الرتميم واإلنشاءات الصغاة 2017/2018-5مناقصة رقم  4
 حمافظة الفروانية 

 مناقصة

م أعمال الرتميم واإلنشاءات الصغاة 2017/2018-6مناقصة رقم  5
 حمافظة األمحدي

 مناقصة

الرتميم واإلنشاءات الصغاة م أعمال 2017/2018-7مناقصة رقم  6
 حمافظة مبارك الكبا

 مناقصة

م مشرو  هدم وإعادة إنشاء 2017/2018-11مناقصة رقم أف  7
 123ق –وإجناز وصيانة مسجد / محود الروم  منطقة الساملية 

 مناقصة

م إنشاء وإجناز وصيانة مبا إدارة 2017/2018-12مناقصة رقم أف  8
 نوب السرة التنمية األسرية مبنطقة م

 مناقصة

م مشرو  هدم وإعادة إنشاء 2017/2018-14مناقصة رقم أف  9
 8قطا   46ق –وإجناز وصيانة مسجد سامل العل  منطقة الفحيحيل 

 مناقصة

م مشرو  إنشاء وإجناز وصيانة 2017/2018-16مناقصة رقم أف  10
-96قسيمة  2ق 172-170مبا لسكن األ مة واملؤذنني قسيمة 

 حمافظة حويل  –نطقة سلوى مب 6ق 98

 مناقصة

م مشرو  إنشاء وإجناز وصيانة 2017/2018-17مناقصة رقم أف  11
مبنطقة  10وقطعة  8وقطعة  7مبا لسكن األ مة واملؤذنني بقطعة 

 حمافظة حويل   –سلوى 

 مناقصة

م مشرو  إنشاء وإجناز وصيانة 2017/2018-18مناقصة رقم أف  12
 6ق – منطقة سعد العبد هللا مبا دار القرآن الكرمي

 مناقصة

م مشرو  إنشاء وإجناز وصيانة 2017/2018-20مناقصة رقم أف  13
 3ق –املركز اإلسالم  للشيص سعد العبد هللا مبنطقة سعد العبد هللا 

 مناقصة

م مشرو  إنشاء وإجناز وصيانة 2017/2018-21مناقصة رقم أف  14
 لزهراء ( مبا / قطا  املسامد منوب السرة ) ا

 مناقصة

م مشـــــــــرو  هـــــــــدم وإعـــــــــادة 2017/2018-22مناقصـــــــــة رقـــــــــم أف  15
 1إنشــــاء وإجنـــــاز وصــــيانة مســـــجد عبـــــد هللا العثمــــان منطقـــــة العقيلـــــة ق

 حمافظة مبارك الكبا

 مناقصة

 مناقصة أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملسامد ومراف  حمافظة العاصمة  16
 مناقصة الري ملسامد ومراف  حمافظة حويلأعمال صيانة الزراعة وشبكات  17
 مناقصة أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملسامد ومراف  حمافظة مبارك الكبا 18
 مناقصة أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملسامد ومراف  حمافظة األمحدي  19
 اقصةمن أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملسامد ومراف  حمافظة اجلهراء  20
 مناقصة أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملسامد ومراف  حمافظة الفروانية  21
أعمال صيانة الزراعة وشبكات الري ملراكز ودور حتفيظ القرآن الكرمي  22

 والدارسات اإلسالمية 
 مناقصة

 مناقصة استئجار سيارات صالون بدون وقود وبدون سا قني ندمات وزارة األوقاف  23
 مزايدة توفا  دمة مشروابت وومبات  فيفة يف مقر إدارة شئون القرآن الكرمي  24
 مناقصة مناقصة أعمال نظافة قطا  الدراسات  25
 مناقصة مناقصة توفا استشاريني نظم آلية  26
 مناقصة تقدمي  دمات إنرتنت ونقل املعلومات  27
 مناقصة صيانة نقاط الرب  الشبك   28
 مناقصة ليات التشغيل والصيانة ألمهزة احلاسوب إدارة عم 29
مناقصة مشرو  هدم وإعادة إنشاء وصيانة مسجد عمرو بن العاص  30

 3منطقة الصباحية قطعة 
 مناقصة

أعمال الصيانة الدورية والبسيطة مبواقع  تلفة لقطا  شئون القرآن  31
اإلسالمية  الكرمي والدراسات اإلسالمية ومباين وزارة األوقاف والشئون

 مبارك الكبا (  –األمحدي  –املنطقة الثانية حمافظات ) حويل 

 مناقصة

أعمال الصيانة الدورية والبسيطة مبواقع  تلفة لقطا  شئون القرآن  32
الكرمي والدراسات اإلسالمية ومباين وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 لفروانية (ا –اجلهراء  –املنطقة األوس حمافظات ) العاصمة 

 مناقصة

 مناقصة أعمال تنظيي مباين املسجد الكبا وملحقات   33
أعمال الرتميم والصيانة اجلذرية مبواقع  تلفة لقطا  شئون القرآن الكرمي  34

 والدراسات اإلسالمية ومباين وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
 مناقصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 م2017/2018-71عن طرا املمارسة رقـــم 
 إنتاج برامج إعالمية توعوية ملركز تعزيز الوسطية

 التالية     م2017/2018-71تعلن وزارة األوقاف عن طرا املمارسة رقم 
موضو   م

 املمارسة
اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم  
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

 موعد اإلتالق

1 
 

إنتاج برامج 
 إعالمية توعوية

مركز تعزيز 
 الوسطية

 م26/10/2017 د.ك 75

 األحدوميكن احلصول على املمارسة اعتبارا من يوم 
م واألايم التالية أثناء الدوام الرمس  وذلم )بقسم 15/10/2017

 (16الدور  Bالوزارة الكا ن بربج التوأم )برج املناقصات( مببا 
م 26/10/2017وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم انميس 
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 العطاءات ال، ترد بعد هذا  هرا  ولن يتم النظر يف 1:00الساعة 
 املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة تا قابلة للرد.

وتوضـــــع العطـــــاءات يف صـــــندوق العطـــــاءات بقســـــم املناقصـــــات مـــــع 
ـــــــغ وقـــــــدره ) ـــــــدمي أتمـــــــني أويل مببل ـــــــن القيمـــــــة اإلياليـــــــة ( %2تق م

ـــــن  للعطـــــاء يف صـــــورة شـــــيم مصـــــدق أو  طـــــاب ضـــــمان معتمـــــد م
لكويـــــــت وينبغـــــــ  أن يكـــــــون ســـــــاري أحـــــــد البنـــــــوك احملليـــــــة بدولـــــــة ا

 يوما(.  90املفعول طوال مدة سـراين العطاء وه  )
مالحظـــــة: ســـــحي املمارســـــة للشـــــركات املتخصصـــــة يف هـــــذا اجملـــــال 
ــــم  ــــوزارة وذل ــــدى قســــم املناقصــــات ابل شــــريطة أن تكــــون مســــجلة ل

 هــــرا  مــــع إحســــار  1:00صــــباحا  وحــــا الســــاعة  10مــــن الســــاعة 
 م.2017كارت التسجيل لعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النإعـ
 م2017/2018-71عن طرا ممارسة رقـــم 

 إنتاج برامج إعالمية توعوية ملركز تعزيز الوسطية
 م التالية: 2017/2018-71تعلن وزارة األوقاف عن طرا املمارسة رقم 

موضو   م
 املمارسة

اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم  
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

موعد ومكان فض  موعد اإلتالق
 العطاءات

1 
 

تاج إن
برامج 
إعالمية 
توعوية 

ملركز تعزيز 
 الوسطية

مركز 
تعزيز 
 الوسطية

 6/11/2017 5/11/2017 د.ك 75
 هرا  2الساعة 

بقاعة ا متماعات 
إبدارة الشئون املالية 

 (14الدور)

وميكن احلصول على املمارسة اعتبارا  من يوم األحد 
)بقسم م واألايم التالية أثناء الدوام الرمس  وذلم 22/10/2017

( 16الدور  Bاملناقصات( مببا الوزارة الكا ن بربج التوأم )برج 
م الساعة 5/11/2017وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم األحد 

 هرا  ولن يتم النظر يف العطاءات ال، ترد بعد هذا املوعد مع  1:00
 العلم أن الرسوم املذكورة تا قابلة للرد.

طاءات بقسم املناقصات مع تقدمي وتوضع العطاءات يف صندوق الع
%(اثنان ابملئة من القيمة اإليالية يف 2أتمني أويل مببلغ وقدره )

صورة شيم مصدق أو  طاب ضمان  ال من أي حتفظات معتمد 
من أحد البنوك احمللية بدولة الكويت وينبغ  أن يكون ساري املفعول 

 يوما (.  90طوال مدة سراين العطاء وه  )
ات املتقدمة ابملمارسة مدعوة حلسور فض املظاريي يف ييع الشرك 

 املوعد واملكان احملدد ابجلدول أعاله.
 
 

مالحظة: سحي املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا اجملال شريطة 
 صباحا   8أن تكون مسجلة لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلم من الساعة 

 م 2017لعام  هرا  مع إحسار كارت التسجيل  1:00وحا الساعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 م2017/2018-74عن طرا املمارسة رقـــم 

إنتاج وتصوير بروموشن املناسبات الدينية إلدارة 
 الثقافة اإلسالمية
 م2017/2018-74تعلــن وزارة األوقــاف عــن طــرا املمارســة رقــم 

 التالية:
موضو   م

 املمارسة
اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

موعد 
 قاإلتال

موعد ومكان 
 فض العطاءات

إنتاج  1
وتصوير 
بروموشن 
املناسبا
ت 
 الدينية

إدارة 
 الثقافة

 اإلسالمية
 

/12/11 د.ك 75
 م2017

13/11/
2017 
قاع  

ا متماعات 
إبدارة الشئون 
املالية الدور 

(14) 
 12الساعة 
  هرا  

ــــــــوم األحــــــــد - ــــــــارا مــــــــن ي ــــــــى املمارســــــــة اعتب وميكــــــــن احلصــــــــول عل
ــاء الــدوام الرمســ  وذلــم )بقســم  م واألايم22/10/2017 ــة أثن التالي

 (16الـــدور  Bالـــوزارة الكـــا ن بـــربج التـــوأم )بـــرج املناقصـــات( مببـــا 
م 12/11/2017وآ ـــر موعــــد لتقـــدمي العطــــاءات هـــو يــــوم ا حــــد 

 هــرا  ولــن يــتم النظــر يف العطــاءات الــ، تــرد بعــد هــذا  1:00الســاعة 
 ة للرد.املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة تا قابل

وتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات بقسم املناقصات مع تقدمي -
%( من قيمة العطـاء يف صـورة شـيم مصـدق أو صـورة 2أتمني أويل )

 طاب ضمان معتمد من أحد البنوك احمللية بدولة الكويت وينبغ  أن 
 يوما(. 90يكون ساري املفعول طوال مدة سراين العطاء وه  )

اركة ابملمارسة مدعوة حلسور فـض املظـاريي يف ييع الشركات املش-
 املوعد واملكان احملدد ابجلدول أعاله.

 مالحظة: 
سحي املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا اجملـال شـريطة أن تكـون 

صــباحا   8مســجلة لــدي قســم املناقصــات ابلــوزارة وذلــم مــن الســاعة 
ـــــام  1:00وحـــــا الســـــاعة  ـــــع إحســـــار كـــــارت التســـــجيل لع  هـــــرا  م

 م.2017



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  34             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

 إعالن 
إمراء  2017/2018-75عن طرا املمارسة رقم 

 دراسات ميدانية عن: ـ
استطال  آراء اجلمهور حول دور وزارة األوقاف يف موامهة  -1

  اهرة التطرف
قياس مدى التفاعل بني اإلشرافيني والعاملني يف قطا  شئون  -2

 القرآن الكرمي
 لني وكفاءة أدا هموالدراسات اإلسالمية وأتثا ذلم على رضا العام

تعلــن وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية عــن طــرا املمارســة رقــم 
 وذلم وفقا  للشروط والبياانت التالية: 75-2017/2018

اجلهة  موضو  املمارسة
الطال
 بة

قيمة 
رسوم 
املمار 
 سة

موعد 
 اإلتالق

موعد 
ومكان 
فض 

 العطاءات
إمراء دراسات ميدانية عن: 

 ـ
مهور استطال  آراء اجل -1

حول دور وزارة األوقاف يف 
 موامهة  اهرة التطرف

قياس مدى التفاعل بني  -2
اإلشرافيني والعاملني يف 
قطا  شئون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية وأتثا 
ذلم على رضا العاملني 

 وكفاءة أدا هم

وزارة 
األوقا
ف 
والشئ
ون 
اإلسال
 مية 

20 
 د.ك
 

12/11
/2017 
 

13/11/
2017 
قاعة 

متماعااإل
ت إبدارة 
الشئون 
املالية 
الدور 

(14 )
الساعة 

  هرا   12
يتم احلصول على واث   املمارسة اعتبارا من يوم األحد املواف   -

واألايم التالية وذلم أثناء الدوام الرمس  من  22/10/2017
الدور السادس عشر  -قسم املناقصات إبدارة الشئون املالية 

جبوار  - لي برج ماسم  –لتوأم مببا الوزارة اجلديد بربج ا
 جممع الوزارات. 

آ ر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة الواحدة من بعد  -
ولن يتم النظر يف  12/11/2017 هر يوم األحد املواف  

 العطاءات ال، ترد بعد هذا املوعد.
توضع العطاءات يف صندوق العطاءات بقسم املناقصات مع  -

%( من قيمة العطاء وذلم يف 2ادل )تقدمي أتمني أويل مبا يع
صورة شيم مصدق علي  أو  طاب ضمان معتمد من أحد 
البنوك احمللية بدولة الكويت وينبغ  أن يكون الت مني املقدم 

 يوما(.   90ساري املفعول طوال مدة سراين العطاء وه  )
 سيتم استبعاد أي عطاء تا مصحوب ب  أتمني أويل مصدق.  -

رة علــــى الشــــركات املتخصصــــة واملصــــرا هلــــا املمارســــة مقتصــــ -
مبزاولـــة النشـــاط موضـــو  املمارســـة وأيســـا  املســـجلة لـــدى قســـم 

 املناقصات ابلوزارة.
 جيي إحسار كارت التسجيل عند القيام بطلي شراء واث   املمارسة.   -
ييـــــع الشـــــركات املشـــــاركة ابملمارســـــة مـــــدعوة حلســـــور فـــــض  -

 ابجلدول أعاله. املظاريي يف املوعد واملكان احملدد 
 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 تقدم: 
 السيد/ انصر فاحل عبدهللا الذروة

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:
بتاريص  2012/  2575حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم 

حتت ا سم التجاري جمموعة الذروة العقارية إس  26/6/2012
 شركة الشخص الواحد

ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوما يرمى ممن 
من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند املديونية وإ  

 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــــــدم  :

 / وليد  الد عبد العزيز العقيل  .1
 / طليع  حممد عثمان 2

 أصحاب شركة اليقني الكويتية للتجارة العامة 
 طلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :ب

حتويل الكيان القانوين من ذات مسؤولية حمدودة إس شركة الشخص 
 الواحد  روج /طليع  حممد عثمان 

يرمى ممن ل   اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل ستني  يوما من 
اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية وا  فلن 

  ذ بعني ا عتبار يؤ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 انصر انيي هزا  العتييب
 أصحاب شركة السهم املاس  لنقل البسا ع

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 روج/ انصر انيي هزا  العتييب من الشركة ود ول شركاء مدد 
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 وحتويل الشركة من الشخص الواحد إس ذات مسؤولية حمدودة.
 بدري  سعيد حممد اهلامري.وتعديل املدير ليصبح 

يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل ثالثني يوما من 
اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند املديونية وإ  فلن 

 يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
 تقـــدم: 

 السيد / اسعد رميح عثمان الرميح 
 لوزارة :بطلي إس إدارة الشركات هبذه ا

( بتاريص 3551/2016حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم )
حتت ا سم التجاري مؤسسة املزااي الكويتية  25/09/2016

 ألمهزة ومعدات الفنادق واملطاعم 
يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوما 

يونية وإ  من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املد
 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت السيدة / رقي   الد عبد اهلادي اجلويسري
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :

بتاريص  4070/2012حتويل الرت يص الفردي برقم 
حتت ا سم التجاري مؤسسة رقية اجلويسري  22/10/2012

 التجارية إس شركة . ذ.م.م
ا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوما يرمى ممن ل  اعرت 

من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  ب  سند املديونية وإ  فلن 
 يؤ ذ بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت السيدة / رقي   الد عبد اهلادي اجلويسري
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :

بتاريص  3438/2012حتويل الرت يص الفردي برقم 
حتت ا سم التجاري مؤسسة رقية اجلويسري  09/09/2012

 ملقاو ت عامة للمباين إس شركة . ذ.م.م
يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  ب  سند املديونية وا  فلن 

 يؤ ذ بعني ا عتبار.
 

 إعالن
    الد عبد اهلادي اجلويسريتقدمت السيدة / رقي

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:
بتاريص  3425/2012حتويل الرت يص الفردي برقم 

حتت ا سم التجاري مؤسسة رقية اجلويسري  06/09/2012
 للمقاو ت العامة للمباين إس شركة. ذ.م.م

يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  ب  سند املديونية وإ  فلن 

 يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
تقدم إلدارة الت مني السادة / شركة دار السالم للت مني التكافل  

( وسجل باري رقم 42)ش.م.ك.م( وحتمل تر يص رقم )
 ( .4(.طـالبـة : إلغــاء فر  الشركة رقم )117941)

 ـر ص هلـا مبزاولة: كافة أنوا  الت مني التكافل .وامل
شار   –( 5قسيمة رقم ) -( 1قطعة ) –عنواهنا الكا ن يف: الشرق 

ملم/ شريفة سليمان اجلاسم  -الدور األول ابلكامل  –أمحد اجلابر
 الغامن.

يرمى ممن ل  اعرتا  على ذلم مرامعة إدارة الت مني  الل أسبوعني 
 عالن وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.من اتريص نشر هذا اإل

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
تقدم إلدارة الت مني السادة / شركة البغل  املتحد لوساطة الت مني 

 (.9014/2013تر يص رقم )
 (.3طالبة: إلغاء تر يص الفر  رقم )

( ملزاولة نشاط وسي  أتمني ابلعمولة  100660رقم السجل التجاري ) 
الطاب   -( 51قسيمة )  –( 22018)قطع   –والكا ن يف: حويل   

 (  ملم: فواز  الد يوسي املرزوق    1مكتي رقم ) -األرض  
يرمى ممن ل  اعرتا  على ذلم مرامعة إدارة الت مني  الل أسبوعني 

 من اتريص نشر هذا اإلعالن وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
)ش.م.ك( وحتمـل تقدم إلدارة الت مني السادة / شركة الكويت للت مني 

 (.7645( وسجال باراي رقم )1تر يصا رقم )
 ( .17طـالبـة: إلغــاء فر  الشركة رقم )

 واملـر ص هلـا مبزاولة: كافة أنوا  الت مني.
( 18)حمل رقم  –عنوان  الكا ن يف : ترب أبو فطاة احلرفية اندمية 



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  36             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

ــــدور األرضــــ Aقســــيمة )مــــواهر - ــــالك الدولــــة  -( ال ــــم/ أم  -مل
 ثمر شركة ا نشاءات الشرقية.املست

يرمى ممن ل  اعرتا  على ذلم مرامعة إدارة التـ مني  ـالل أسـبوعني 
 من اتريص نشر هذا اإلعالن و إ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 تقــــــــدم :
 محـيـد محــدان املطيــري -1
 بــدر حـميــد املطيــري -2

 ـاو ت العــامــة للمبــانـــ أصحـاب شركـة زيــن اهلندسيــة للمقـ
 بـطلـي إس إدارة الشـركـــات هبــذه الـــوزارة  :

 ** تعديـل الكيـان القانونـ  مـن تسامنية إلـــى  ذات مسئوليــة حمـــدودة
( 60يـرمــى ممــن لــ  اعتـرا  أن يتقــدم لـإلدارة املـذكـورة  ــالل )

عــالن بـاعتــرا   طـ  مـرفقا بـ  سنـد يـومـــا مـــن تــاريــص نشــر اإل
 الـمديونيـة وإ  فلــن يـؤ ذ بعني ا عتبار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 تقــــــــدم  :
 حـميــد محــدان املطيـري -1
 بــدر محيــد املطيــري -2

 أصحـاب شركـة أنصــار العـروبــة للـتجــارة الـعـامــة واملقـــاو ت
 ات هبــذه الـــوزارة  :بـطلـي إس إدارة الشـركـــ

 ** تعديـل الكيـان القانونـ  مـن تسـامنيــة إلـــى ذات مسئوليــة حمدودة
(  يـومـــا 60يـرمــى ممــن لــ  اعتـرا  يتقــدم لـإلدارة املـذكـورة  ــالل  )

مـــن تــاريــص نشــر اإلعــالن بـاعتــرا   طـ  مـرفقا بـ  سنـد الـمديونيـة 
 ــن يـؤ ذ بعني ا عتبار .وإ  فل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 تقدم : 
 انصر عبد النيب ابراهيم عل  -1
 يوسي عبد النيب ابراهيم الصايغ  -2

 أصحاب شركة معر  بدر البدور للمجوهرات 
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بسم الرتا يص الفردية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ابسم / 
 يم عل انصر عبد النيب ابراه

حتت ا سم  16/10/1999بتاريص  4955/1999برقم  -1
 التجاري: مؤسسة األعراف للمجوهرات

حتت ا سم  4/7/2017بتاريص  2690/2017برقم  -2

 التجاري: ابكشام  للمجوهرات الذهبية والساعات الثمينة.
حتت ا سم  25/8/2011بتاريص  3241/2011برقم  -3

 التجاري مؤسسة دار اهلندي للمجوهرات.
رمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر ي

يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند املديونية 
 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقدمت: 

 السيدة/ فاطمة  لي سعد الرامح 
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 حتت ا سـم  1023/2017در برقم حتويل الرت يص الفردي الصا
 التجاري مؤسسة فاطمة  لي الرامح  للتجارة العامة إس ش.ش.و

يرمــى ممــن لــ  اعــرتا  أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة  ــالل مخســة عشــر 
يومـا  مــن اتريـص نشــر اإلعـالن ابعــرتا   طـ  مرفقــا  بـ  ســند املديونيــة 

 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقدمت : 

 يدة / هيل  حمسن مزعل موزان    الس 
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة : 

بتاريص  2007/ 3447حتويل الرت يص الفردي برقم 
3/10/2007  

حتت ا سم التجاري / مؤسسة كل الغال لنقل البسا ع                                                                  
 م. م   وحتولت إس شركة ذ.

يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية 

 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 تقدم: 
 السيد/ عادل يوسي حممد الشمايل-1

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:
حتــــت  2005/  3267الفــــردي الصــــادر بــــرقم  حتويــــل الرت ــــيص -

 ا سم التجاري أمرة فوز الكويت اجلوال وحتولت إس ش.ش.و
يرمى ممن ل  اعرتا  يتقـدم لـإلدارة املـذكورة  ـالل مخسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــص نشــر اإلعــالن ابعــرتا   طــ  مرفقــا  بــ  ســند املديونيــة وإ  

 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
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 إعالن
 تقدم:

 ا منهل العنزي حسني رم
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

حتويل الكيان القانوين للشركة من شركة الشخص الواحد إس شركة 
ذات مسؤولية حمدودة ود ول شريم مديد / حسني شهيد سليمان 

 كنعان )لبناين اجلنسية(.
يوما من  30يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل 

نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية وإ  فلن اتريص 
 يؤ ذ بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم : 
 / مراا  الد سامل الصليل  . 1

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة : 
 4592/2014*/* حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم 

حتت ا سم التجاري عامل الطالي  27/11/2014بتاريص :
 باعة وتصوير املستندات وحتولت إس شركة الشخص الواحد .للط

يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
يوما  من اتريص نشر اإلعالن  ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند 

 املديونية وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : السيد / مراا  الد سامل الصليل  .

 إدارة الشركات هبذه الوزارة : بطلي إس 
بتاريص  2874/2017*/* حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم 

حتت ا سم التجاري مزارة ها وعافية وحتولت إس  18/07/2017
 شركة الشخص الواحد .

يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوما  
مرفقا  ب  سند املديونية وإ  من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  

 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 مسر عبدالرضا القطان .1
 حسني مسا القطان .2

 أصحاب شركة السحاب الدولية للتجارة العامة واملقاو ت

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
ــــان القــــانوين مــــن شــــركة توصــــية بســــيطة اس شــــركة ذات  تعــــديل الكي

 حمدودةمسئولية 
يوما من اتريص  30يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل 

نشر اإلعالن ابعـرتا   طـ  مرفقـا  بـ  سـند املديونيـة وإ  فلـن يؤ ـذ 
 بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم : 
 السيد / زيد صاحل عطا هلل املطاي

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :
بتــــــاريص  3440/2015ادر بــــــرقم حتويــــــل الرت ــــــيص الفــــــردي الصــــــ

حتــت ا ســم التجــاري مصــبغة العزيزيــة وحتولــت إس  09/08/2015
 شركة ذ. م. م مع أطراف أ رى .

يرمى ممن ل  اعرتا  يتقـدم لـإلدارة املـذكورة  ـالل مخسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــص نشــر اإلعــالن ابعــرتا   طــ  مرفقــا  بــ  ســند املديونيــة وإ  

 . فلن يؤ ذ بعني ا عتبار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــــدم :

 هذال مسعود هذال العيبان-1
 مسعود هذال مسعود العيبان-2
 د ول / نوره مصطف  ا نور-3

 أصحاب شركة انيوط امللكية للتجارة العامة واملقاو ت
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 تغا الكيان القانوين للشركة من توصية بسيطة إس ذات مسئولية حمدودة
يوما  60رمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل ستني ي

من اتريص نشر هذا اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية 
 وا  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 صالا فهد السلطان عيس 
 ابسل فهد السلطان عيس 
 تسان فهد السلطان عيس 

 مازن فهد السلطان عيس  
 وي فهد السلطان عيس سل
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 سامية فهد السلطان عيس 
 ابتهاج فهد السلطان عيس 
 صفاء فهد السلطان عيس 

ذ.م.م. بطلــــي إس  –أصــــحاب شــــركة أو د فهــــد الســــلطان وشــــركاه 
 2,304,000إدارة الشـركات هبـذه الـوزارة ضفـيض رأس املـال : مـن 

 دينار كوي،. 450,000إس 
دارة املــذكورة  ــالل مخســة عشــر يرمــى ممــن لــ  اعــرتا  أن يتقــدم لــإل

يومـا مــن اتريـص نشــر اإلعـالن ابعــرتا   طـ  مرفقــا بـ  ســند املديونيــة 
 وا  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقـــدم : 
 السيد /عبيد فالا عبيد الرامح  

 بطلي  إس إدارة الشركات هبذه الوزارة :
بتاريص  157/2005حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم  

حتت ا سم التجاري مؤسسة الرامح  للمواد  11/1/2005
 الغذا ية وحتولت  إس شركة مع أطراف أ رى

يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوماَ  
من اتريص نشر اإلعالن إبعرتا   ط  مرفقا   ب  صحة املديونية وإ  

 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 
 رضا حسني دش،انصر 

 الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغاة
 أصحاب شركة سبايدر ستايل للمقاو ت العامة للمباين

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:
  تعديل الكيان القانوين للشركة من ذات مسئولية حمدودة إس شركة

 الشخص الواحد.
 روعات الصغاة. روج الشريم / الشركة الكويتية لتطوير املش 

يرمى ممن ل  اعرتا  يتقـدم لـإلدارة املـذكورة  ـالل مخسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــص نشــر اإلعــالن ابعــرتا   طــ  مرفقــا  بــ  ســند املديونيــة وإ  

 فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمت: 

 السيدة / نوره  الد مريدي العجم 
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتاريص  2950/2002يص الفردي الصادر برقم حتويل الرت -
حتت ا سم التجاري أمرة الثراي اجلوال وحتولت إس  1/7/2002

 شركة ذ.م.م مع أطراف أ رى وتنازل
يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يوما 
من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند املديونية وإ  

 ؤ ذ بعني ا عتبار.فلن ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقـدم: 

 عبدالرمحن فهـد املطاي
 انصر بدر عبدهللا الشط  

* أصحاب شركة تيشايت للمالبس اجلاهزة واألحذية واحلقا ي 
 واهلدااي والكماليات.

 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:-
* تغيا الكيان القانوين للشركة من ذات مسئولية حمدودة إس ذات 

 شخص الواحد.ال
يرمى ممن ل  اعرتا  يتقدم لإلدارة املذكورة  الل ثالثني يوما  من 
اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا  ب  سند املديونية وإ  فلن 

 يؤ ذ بعني ا عتبار. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 فسل عل  انصر الصايغ-1
 بطلي إس الشركات هبذه الوزارة:

بتاريص  693/2000حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم 
حتت ا سم التجاري جموهرات الباوره وحتويل  مع أطراف  8/3/2000

 أ رى.
يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية 

 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 حممد الشاجي  فيصل محد - 1
 جمموعة الشاجي  العاملية للتجارة العامة واملقاو ت – 2

 أصحاب شركة دفرنت إلدارة املشاريع / ذ.م.م
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة : 

/  3114حل وتصفية الشركة مبومي حكم حمكمة يف القسية رقم 
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  3باري كل  /  2016
يق  مصفيا  هلا فممن لدي  وتعيني املصف  براك عبد احملسن العت

 –شار  على السامل  –على العنوان التايل : القبلة اعرتا  مرامعة املصف 
 الدور الثال    –بناية الثويين 
 22410885 – 22412880تليفون : 

يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر 
ب  سند املديونية  يوما  من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا

 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدمت:

 السيد ة/ نوره  الد مريدي العجم 
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتاريص  2013/  306حتويل الرت يص الفردي الصادر برقم 
حتت ا سم التجاري أمرة جنم الثراي حتت الطلي إس  27/1/2013

 شركة ذ.م.م
ن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل مخسة عشر يرمى مم

يوما من اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   طى مرفقا ب  سند املديونية 
 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم 

 سعود راشد عبد هللا الرندي-1
 اقبال راشد عبد هللا الرندي-2

 لفين / تسامنيةأصحاب شركة الرندي للدعاية واإلعالن وا نتاج ا
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة 

 تعديل الكيان القانوين للشركة من تسامنية إس ذات مسؤولية حمدودة 
يرمى ممن ل  اعرتا  أن يتقدم لإلدارة املذكورة  الل ستني يوما من 
اتريص نشر اإلعالن ابعرتا   ط  مرفقا ب  سند املديونية وإ  فلن 

 بار.يؤ ذ بعني ا عت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 يوسي زيد عصويد الدملاين
  الد زيد عصويد الدملاين

 شركة الكويتية للمعادن لألبواب والشبابيم اجلاهزة
 بطلي إس إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 د.ك 30000د.ك إس  50000ضفيض رأي املال من -

يرمــى ممــن لــ  اعــرتا  أن يتقــدم لــإلدارة املــذكورة  ــالل مخســة عشــر 
ا مــن اتريـص نشــر اإلعـالن ابعــرتا   طـ  مرفقــا  بـ  ســند املديونيــة يومـ

 وإ  فلن يؤ ذ بعني ا عتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ش م ك م( الشركة املتكاملة للخدمات البيئية
 العادية  تا حمسر امتما  اجلمعية العمومية

  31/12/2016للسنة املالية املنتهية يف   
 10/2017/ 5املنعقدة يف  

مية تا العادية للشركة املتكاملة للخدمات انعقدت اجلمعية العمو 
يف متام  5/10/2017البيئية )ش م ك م( يف يوم انميس املواف  

(  حبسور 2ابهليئة العامة للصناعة قاع  ) العاشرة صباحاالساعة 
سهم وال،  2,300,000مسامهني ميلكون عدد من األسهم بلغت 

/صاحل سليمان  % من رأمسال الشركة وحبسور السيد92متثل نسبة 
اهلويدي  ر يس جملس اإلدارة وتراس اجلمعية العمومية والسيد/ حممد 
العصيم   من مكتي الوزان وشركاهم ديلويت وتوش مدق   

السيد / عبدهللا السيي من شركة املشورة والراية  حساابت الشركة
عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد/ عبدالعزيز العل  ممثل عن 

 التجارة والصناعة .وزارة 
وقد استهل ر يس اجلمعية العمومية للشركة الرتحيي ابحلسور وإعالن 

 نسبة احلسور مث بدأ ابستعرا  مدول األعمال على النحو التايل:
انقشت اجلمعية العامة تا العادية للشركة البند املدرج على  -1

 مدول األعمال تا العادي واضذت ابإليا  القرارات التالية:
 ملوافقة اب يا  على حل وتصفية الشركة. ا 
  تعيني السيد/  الد حممد املامد  مصفيا  للشركة 
  يوما )مخسة وأربعني يوما(  من اترخي   45مدة التصفية  الل 
   دك )أربعما ة دينار كوي،(.   400اتعاب املصف 

 ر يس جملس اإلدارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش م ك )مقفلة( شركة ا متياز الدولية العقارية
  اجلمعية العامة تا العادية واملنعقد بتاريص األحد املواف  امتما 

 م08/10/2017
شركة  عقدت اجلمعية العمومية ملسامه  شركة ا متياز الدولية العقارية
 11:30مسامهة كويتية )مقفلة( امتماعها تا العادي يف متام الساعة 

م بقاعــة ا متماعــات 08/10/2017مــن صــباا يــوم األحــد املوافــ  
 ( ابهليئة العامة للصناعة. 2لر يسية رقم )ا

سهم وكالـة وميثلـون  10,000,000وحسور مسامهون حبوزهتم عدد 
ـــــــــالغ  100مـــــــــا نســـــــــبت   ـــــــــال الب % مـــــــــن إيـــــــــايل أســـــــــهم رأس امل

 سهم  كما حسر ا متما  كال مـن: 10,000,000
 ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة / د ل املسبح . -
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الســــــيد/ عبــــــد  -ة حلفــــــظ األوراق املاليــــــة ممثــــــل الشــــــركة انليجيــــــ -
 الرمحن املالح .

وقـد ترأس ملسة ا متما  السيد/ محود ثـين العنـزي مفـو  مـن قبـل 
املســامهني ابجلمعيــة العموميــة وبعـــد أن ع اإلعــالن عــن تــوافر النصــاب 
ـــتتح  القــانوين لصــحة انعقــاد امتمــا  اجلمعيــة العموميــة تــا العاديــة افــ

 العنزي ملسـة ا متمـا  مرحبـا ابلسـادة احلسـور مث السيد / محود ثين
بدأ بعدها بطـرا البنـود الـواردة علـى مـدول أعمـال اجلمعيـة العموميـة 

 تا العادية للمناقشة.
 من النظام األساس  للشركة: 26املوافقة على تعديل نص املادة رقم 

 النص قبل التعديل:
يـام جبميـع األعمـال جمللس اإلدارة أوسـع السـلطات إلدارة الشـركة والق

الــ، تقتســيها إدارة الشــركة وفقــا ألتراضــها و  حيــد مــن هــذه الســلطة 
إ  ما نص علي  القـانون أو هـذا النظـام أو أيـة قـرارات اجلمعيـة العامـة 
و  جيـــــوز جمللـــــس اإلدارة بيـــــع عقـــــارات الشـــــركة أو رهنهـــــا أو إعطـــــاء 

 الكفا ت وعقد القرو  إ  بعد موافقة اجلمعية العامة.
 النص بعد التعديل

جمللس اإلدارة أوسـع السـلطات إلدارة الشـركة والقيـام جبميـع األعمـال 
الــ، تقتســيها إدارة الشــركة وفقــا ألتراضــها و  حيــد مــن هــذه الســلطة 
إ  ما نص علي  القانون أو هذا النظام أو أية قـرارات للجمعيـة العامـة 

أو إعطاء الكفا ت وجيوز جمللس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها 
 وعقد القرو .

ويف هنايــة ا متمــا  تقــدم ر ــيس اجللســة الســيد/ محــود ثــين العنــزي ـ 
مفو  من قبل املسامهني ابجلمعية العموميـة ابلشـكر للسـادة احلسـور 

 وا تتمت أعمال امتما  اجلمعية العمومية تا العادية. 
 مفو  من قبل املسامهني ابجلمعية العمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لوساطة املالية )ش.م.ك( مقفلةشركة السيي ل

امتما  اجلمعية العامة العادية للسنة املالية  حمسر
 2016ديسمرب  31املنتهية يف 

ُعقــــد امتمــــا  اجلمعيــــة العامــــة العاديــــة عــــن الســــنة املاليــــة املنتهيــــة يف 
لشــــــــركة الســــــــيي للوســــــــاطة املاليــــــــة شــــــــركة  2016ديســــــــمرب  31

  2017أكتــــوبر  10فــــ  مســــامهة كويتيــــة مقفلــــة  يــــوم الــــثالاثء املوا
صـــــــباحا  يف مقـــــــر اهليئـــــــة العامـــــــة  10:30وذلـــــــم يف متـــــــام الســـــــاعة 

 .2للصناعة  منوب السرة  قاعة ر يسية 
ان ـي  -وقد ترأس ا متما  السيد/ ثويين عبـد العزيـز فيصـل الثـويين 

 ر يس جملس إدارة شركة السيي للوساطة املالية )ش.م.ك( مقفلة.
 -وحسر ا متما  كل من: 

 د/  الد ادريس           ممثال عن وزارة التجارة والصناعة.السي 

 .والسيد/ فهد اهلديي          ممثال عن الشركة الكويتية للمقاصة 
 .والسيد/ على عويد ر يص     مراقي احلساابت 
  ســــهما  وميثلــــون مــــا نســــبت   113,126,695مســــامهون حبــــوزهتم

ــــــــــال الشــــــــــركة البــــــــــالغ 88.97 ــــــــــن إيــــــــــايل أســــــــــهم رأس م  % م
 سهم. 127,150,000

وبعـــد إحصـــاء ا ســـهم املمثلـــة يف ا متمـــا  مـــن أصـــالة ووكالـــة أعلـــن 
الســـيد /  الـــد ادريـــس  ممثـــل وزارة التجـــارة والصـــناعة عـــن اكتمـــال 
النصاب القانوين لصحة انعقاد اجلمعية العامة العادية  وافتتح السيد / 

ة احلسـور مث ثويين عبد العزيـز فيصـل الثـويين  ا متمـا  ُمرحبـا  ابلسـاد
 بدأ بعدها مناقشة واعتماد بنود مدول األعمال كما يل :

ع مســــا  تقريــــر جملــــس اإلدارة عــــن نشــــاط الشــــركة للســــنة املاليــــة  .1
 واملصادقة علي . 2016ديسمرب  31املنتهية يف 

ع تــالوة كــال  مــن تقريــر احلوكمــة متســمنا  تقريــر املكافــآت واملــزااي  .2
اإلدارة التنفيذية وتقرير جلنة التدقي  املمنوحة ألعساء جملس اإلدارة و 

 واملصادقة عليهما. 2016ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف 
ع مســــا  التقريــــر بشــــ ن أيــــة  الفــــات رصــــدهتا اجلهــــات الرقابيــــة  .3

 وأوقعت بش هنا مزاءات على الشركة.
  قامــــت هيئــــة أســــواق املــــال الكويتيــــة 2016يونيــــو  30بتــــاريص  -أ

ألي دينار لتخلفهـا عـن بديـد تـر يص الشـركة )وسـي  بتغرمي الشركة 
أوراق ماليــة(  ــالل املواعيــد املقــررة قــانوان   هــذا ويؤكــد جملــس اإلدارة 

 حرص  على عدم تكرار مثل هذه املخالفة مرة أ رى.
قامــــــت وزارة التجــــــارة والصــــــناعة  2017ســــــبتمرب 18بتــــــاريص  -ب

 -مبخالفة الشركة على النحو التايل: 
 1( مــن الال حــة التنفيذيــة لقــانون الشــركات رقــم 6ادة ) الفــة املــ .1

وذلــم لتــ  ر الشــركة يف تقــدمي البيــاانت املاليــة الســنوية  2016لســنة 
  هــــذا ويؤكــــد جملــــس 2016ديســــمرب  31للســــنة املاليــــة املنتهيــــة يف 

 اإلدارة حرص  على عدم تكرار مثل هذه املخالفة مرة أ رى.
 2016لســـنة  1ات رقـــم ( مـــن قـــانون الشـــرك22 الفـــة املـــادة ) .2

وذلم   تالف رأس مال الشركة عن األوراق الرمسيـة  ونـود أن نفيـد 
سيادتكم  ن  ع تصحيح تلم املخالفة  حي  سـوف يظهـر رأس مـال 

د.ك يف البياانت املالية للسنة املالية املنتهية  12,715,000 الشركة
 .2017ديسمرب  31يف 
عن السنة املاليـة املنتهيـة يف ع مسا  تقرير مراقيب حساابت الشركة  .4

 واملصادقة علي . 2016ديسمرب  31
ديســـمرب  31ع مناقشــة البيـــاانت املاليــة للســـنة املاليــة املنتهيـــة يف  .5

 واملصادقة عليها. 2016
متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة بعدم توزيع أرابا نقدية أو  .6

 .2016ديسمرب  31أسهم منحة للسنة املالية املنتهية يف 
متـــــت املوافقـــــة علـــــى توصــــــية جملـــــس اإلدارة علـــــى عـــــدم توزيــــــع  .7
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ــــــة يف  ــــــة املنتهي ــــــس اإلدارة عــــــن الســــــنة املالي مكافــــــآت ألعســــــاء جمل
 .2016ديسمرب  31
ـــاء كافـــة انســـا ر  .8 ـــى توصـــية جملـــس اإلدارة إبطف متـــت املوافقـــة عل

د.ك(  1,325,978البالغـة ) 2016ديسـمرب  31املرتاكمة كمـا يف 
 من ا حتياط  القانوين.  عن طري  استخدام مزء

ع مسا  تقرير التعامالت ال، متت أو ستتم مـع أطـراف ذات صـلة  .9
 واملصادقة علي .

متـــت املوافقـــة علـــى الرت ـــيص ملـــن لـــ  ممثـــل يف جملـــس اإلدارة أو  .10
لـــر يس أو أحـــد أعســـاء اإلدارة التنفيذيـــة أو أزوامهـــم أو أقـــارهبم مـــن 

أو تـا مباشـرة يف العقـود الدرمة الثانية أن تكـون لـ  مصـلحة مباشـرة 
والتصـرفات الـ، تــربم مـع الشــركة أو حلسـاهبا وذلـم وفقــا  لـنص املــادة 

للســــنة املاليــــة  2016لســــنة  1( مــــن قــــانون الشــــركات رقــــم 199)
 .2017ديسمرب  31املنتهية يف 

متـت مناقشـة واملوافقـة علـى إ ــالء طـرف السـادة أعسـاء جملــس  .11
رفاهتم القانونيـة واإلداريـة واملاليـة ا دارة وإبراء ذمتهم فيمـا يتعلـ  بتصـ

 .2016ديسمرب  31عن السنة املالية املنتهية يف 
 .متت قبول استقالة أعساء جملس اإلدارة .12
ع انتخـــاب أعســـاء جملــــس إدارة مديـــد للشــــركة لفـــرتة الــــثال   .13

 سنوات القادمة كما يل :
 شركة جمموعة أسس املتحدة العقارية. .1
 العامة واملقاو ت.شركة البوابة الوطنية للتجارة  .2
 شركة جمموعة أسس القابسة. .3
 الشركة العاملية للبنية التحتية القابسة. .4
 السيد / عبد احملسن سليمان املشعان. .5
 السيد/ عادل إبراهيم يعقوب اهلامري. .6

متت املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتعيني السيد/ بـراك عبـد  .14
قــانونيون " مراقبــا   حماســبون-احملســن حممــد العتيقــ  " مكتــي العتيقــ  

ــــة يف  ــــة املنتهي   2017ديســــمرب  31حلســــاابت الشــــركة للســــنة املالي
وذلم ملراعـاة مـدة التغيـا ا لزامـ  ملـراقيب احلسـاابت وتفـويض جملـس 

 اإلدارة بتحديد أتعاب .
ويف هنايــــــة ا متمــــــا  تقــــــدم الســــــيد / ثــــــويين عبــــــد العزيــــــز فيصــــــل 

للســـــادة احلســـــور   ان ـــــي ر ـــــيس جملـــــس اإلدارة ابلشـــــكر -الثـــــويين 
وانتهـــــت أعمـــــال امتمـــــا  اجلمعيـــــة العامـــــة العاديـــــة يف متـــــام الســـــاعة 

 من صباا ذات اليوم. 11
 ان ي ر يس جملس اإلدارة

 

 شركة بيت أصول لت ما السيارات ش.م.ك)مقفلة(
 حمسر امتما  اجلمعية العامة تا العادية

 01/10/2017املنعقدة بتاريص 
يف متام الساعة  01/10/2017إن  يف يوم األحد املواف   -

 هرا  عقدت اجلمعية العامة تاالعادية يف املقر الكا ن يف  12:00
منوب السرة حبسور األستاذ/  2اهليئة العامة للصناعة قاعة الر يسة 

 عبد العزيز العل  )ممثل عن وزارة التجارة والصناعة(
ت والسيد / قاسم عبده عطوي ان ي ر يس جملس اإلدارة لشركة بي

أصول لت ما السيارات والسيد / ابراهيم حممد حممد أفسل بتوكيل 
 من شركة شواطئ انليج لبيع وشراء السيارات  

 %.94وقد بلغ النصاب القانوين للحسور 
 متت مناقشة واملوافقة على بند مدول األعمال التايل:

 ( من النظام األساس .     4املادة ) 
 ( من عقد الت سيس.5املادة )

 املادة قبل التعديل   نص
األترا  ال، أسست من أملها الشركة يتعني أن تتم ممارستها وفقا  
لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء و  جيوز  ي حال من األحوال 
أن تفسر أي من األترا  التالية على أهنا بيز للشركة بشكل مباشر 

املعامالت يف  أو تا مباشر ممارسة أعمال ربوية أو منافية ألحكام
 الشريعة اإلسالمية وه : 

 بيع وشراء السيارات وقطع تيارها. -1
 أتما السيارات. -2
 استااد وتصدير السيارات وقطع تيارها. -3
 صيانة السيارات واملركبات الثقيلة وانفيفة. -4
متلم املنقو ت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود  -5

 للقانون. املسموا هبا وفقا  
استغالل الفوا ض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طري   -6

استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات ومهات متخصصة 
موافقة وزارة الدا لية( جلميع اترا  الشركة ويكون للشركة )وذلم بعد 

مباشرة األعمال الساب  ذكرها يف دولة الكويت ويف انارج بصفة أصلية او 
 لوكالة.اب

وجيوز للشركة أن يكون هلا مصلحة أو أن تشرتك  ي وم  مع 
اهليئات ال، تزاول أعما   شبيهة  عماهلا أو ال، قد تعاوهنا على 
حتقي  أتراضها يف الكويت أو يف انارج  وهلا أن تنشئ او تشارك أو 

 تشرتي هذه اهليئات أو تلحقها هبا.
 النص بعد التعديل:
 ست من أملها الشركة ه : األترا  ال، أس

 بيع وشراء السيارات وقطع تيارها. -1
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 أتما السيارات. -2
 استااد وتصدير السيارات وقطع تيارها. -3
 صيانة السيارات واملركبات الثقيلة وانفيفة. -4
متلم املنقو ت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود  -5

 املسموا هبا وفقا  للقانون.
ستغالل الفوا ض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طري  ا -6

استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات ومهات متخصصة 
)وذلم بعد موافقة وزارة الدا لية( جلميع اترا  الشركة ويكون 
للشركة مباشرة األعمال الساب  ذكرها يف دولة الكويت ويف انارج 

 بصفة أصلية او ابلوكالة.
للشركة أن يكون هلا مصلحة أو أن تشرتك  ي وم  مع وجيوز 

اهليئات ال، تزاول أعما   شبيهة  عماهلا أو ال، قد تعاوهنا على 
حتقي  أتراضها يف الكويت أو يف انارج  وهلا أن تنشئ أو تشارك أو 

 تشرتي هذه اهليئات أو تلحقها ب 
كة بيت أصول وعلي  ا تتمت أعمال اجلمعية العامة تا العادية لشر 

 هرا  من يوم األحد املواف   12:15لت ما السيارات يف متام الساعة 
01/10/2017. 

 ان ي ر يس جملس اإلدارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة إمداد لت ما املعدات
 شركة مسامهة كويتية مقفلة

 حمسر امتما  اجلمعية العامة تا العادية
ا عقــــدت اجلمعيــــة العامــــة تــــا العاديــــة ملســــامه  شــــركة إمــــداد لتــــ م

شــركة مســامهة كويتيــة )مقفلــة( امتماعهــا يف متــام الســاعة  –املعــدات 
ــوم ا ثنــني املوافــ   ــو  17الثانيــة عشــرة والنصــي مــن بعــد  هــر ي يولي

 –منطقـة الـوزارات  –منوب السرة  –ابهليئة العامة للصناعة  2017
 (.1القاعة الر يسية رقم )

 ر يس جملس اإلدارة. –وقد ترأس ملسة ا متما  السيد / سعد بندر الاليف 
 كما حسر ا متما :

 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة. -األستاذة / زيني القالف  -
ســهم وكالــة ميثلــون مــا نســبت   35,000,000مســامهون حبــوزهتم  -

 دينار. 3,500,000من إيايل رأس مال الشركة البالغ  %100
ـــوافر النصـــاب القـــانوين لصـــحة انعقـــا د امتمـــا  وبعـــد اإلعـــالن عـــن ت

اجلمعيـــة العامـــة تـــا العاديـــة  افتـــتح ر ـــيس اجللســـة ا متمـــا  مرحبـــا  
ابلســـادة احلســـور  مث بـــدأ بطـــرا البنـــود الـــواردة علـــى مـــدول أعمـــال 

 اجلمعية العامة تا العادية  وقد ع اآليت:
ــــة للشــــركة مــــدول األعمــــال  ــــة تــــا العادي ــــة العام استعرضــــت اجلمعي

 واضذت القرارات اآلتية:
متت املوافقة على إطفاء مزء من انسا ر املرتاكمة كما يف  أو  :

د.ك )تسعما ة وسبعة  967,134والبالغ قدرها  31/12/2016
وستون ألفا وما ة وأربعة وثالثون دينارا  كويتيا ( عن طري  كامل 

د.ك )مخسة ومخسون ألفا  55,500ا حتياط  ا  تياري والبالغ 
ا حتياط  اإلمباري والبالغ ومخسما ة دينار كوي،(  وكامل 

 د.ك )مخسة ومخسون ألفا ومخسما ة دينار كوي،(. 55,500
اثنيا : متت املوافقة على توصية جملس إدارة الشركة بتخفيض رأس 

د.ك )ثالثة ماليني ومخسما ة ألي دينار   3,500,000املال من 
د.ك )اثنان مليون وستما ة وثالثة واربعون  2,643,866كوي،( إس 

د.ك  856,134ألفا ومثامنا ة وستة وستون دينارا  كويتيا ( مبقدار
)مثامنا ة وستة ومخسون ألفا وما ة أربعة وثالثون دينارا  كويتيا ( إلطفاء 

 .31/12/2016كامل انسا ر املتبقية يف 
من عقد الت سيس  6اثلثا : متت املوافقة على تعديل نص املادة رقم 

 ألساس  املتعل  برأس مال الشركة.من النظام ا 5واملادة رقم 
 النص قبل التعديل:

د.ك )ثالثة ماليني  3,500,000"حدد رأس مال الشركة مببلغ 
سهم  35,000,000ومخسما ة ألي دينار كوي،( موزعة على

)مخسة وثالثون مليون سهم( قيمة كل سهم ما ة فلس وييع األسهم 
 نقدية "

 النص بعد التعديل:
د.ك )اثنــــــــــان  2,643,866كة مببلـــــــــغ "حـــــــــدد رأس مـــــــــال الشــــــــــر 

مليــــون وســــتما ة وثالثــــة واربعــــون ألفــــا ومثامنا ــــة وســــتة وســــتون دينــــارا   
ســـــــهما )ســـــــتة وعشـــــــرون  26,438,660كويتيـــــــا( موزعـــــــة علـــــــى 

مليـــــوان وأربعما ـــــة ومثانيـــــة وثالثـــــون ألفـــــا وســـــتما ة وســـــتون ســـــهما( 
 .قيمة كل سهم ما ة فلس وييع األسهم نقدية"

ـــة ا متمـــ ـــل هناي ـــيس اجللســـة الســـادة احلســـور وقب ا  شـــكر الســـيد ر 
وا تـــتم أعمـــال امتمـــا  اجلمعيـــة العامـــة تـــا العاديـــة يف متـــام الســـاعة 

 الواحدة  هرا  يف نفس اليوم. 
 ر يس جملس اإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حتت التصفية -شركة الفارس لتكنولوميا املعلومات 

 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية
  هرا    12.00الساعة:  2017بتمرب س 25التاريص: ا ثنني 

املكان: وزارة التجارة والصناعة اهليئة العامة للصناعة منوب السرة 
 %99.934( نسبة احلسور :  2قاعة رقم )

 %57.623%  /   الوكالة 42.311ا صالة  
 ممثلة وزارة التجارة: منال احلمد

  هرا 12.00بدأ ا متما  الساعة 
 الشركة. او : النظر يف مستقبل 

بناء على توصية اجلمعية العمومية فقد متت املوافقة على متديد -1
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 فرتة التصفية ملدة سنة ابتداء من اتريص انتهاء الفرتة السابقة. 
ع ا قرتاا بتغا جلنة التصفية احلالية وذلم لتخفيض التكاليي -2

 املادية وعدم توافر انربة الفنية.
 جلنة التصفية السابقة للشركة. ع تعيني مصف  مديد بد  من-3
 حسين مصطفى حسين سالمة.   -ا 

 وكانت نسبة التصويت على ا قرتاا:
 % مواف 53.314
 % معار 18.060
 % ممتنع 28.560

د ك )ألفني  2750.000ع حتديد أتعاب املصف   مببلغ  -ب 
 ( شهور6وسبعما ة ومخسون  دينار كوي، شهراي ( مدة )

نة التصفية السابقة عن ييع أعماهلم وتصرفاهتم  ع ابراء ذمة جل -4
 طوال فرتة تعيينهم يف جلنة التصفية  .

 ** انتهى ا متما  يف متام الساعة الواحدة  هرا.
 جلنة تصفية شركة الفارس لتكنولوميا املعلومات 

 حامد يوسي الزايد
 عيسى حسني الفيلكاوي

 زايد حممود يوسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة القابسةشركة جمموعة البيوت ا ستثماري
 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية

انعقـــــدت اجلمعيـــــة العموميـــــة تـــــا العاديـــــة لشـــــركة جمموعـــــة البيـــــوت 
ــة العامــة للصــناعة قاعــة رقــم )  ( يف  1ا ســتثمارية القابســة مبقــر اهليئ

ملناقشة   11/10/2017 هرا يوم ا ربعاء املواف   12:15الساعة 
ــــدكتور / حســــن إبــــراهيم مكــــ   مــــدول ا عمــــال املقــــرتا وحبســــ ور ال

بصـفت  ان ـي ر ـيس جملــس اإلدارة  بتفـويض حسـور اجلمعيـة العموميــة 
 % 100تا العادية من ييع املسامهني    متثل نسبة احلسور 

سـهم مــن  300,000,000متثـل نسـبة احلسـور اســهم وكالـة بنسـبة  
  ايـــايل ا ســـهم  -د.ك اســـهم اصـــالة  30,000,000رأس املـــال 

 سهم  300,000,000
 وحبسور ممثل  وزارة التجارة والصناعة  

 األ ت / منال احلمد 
وحبســـــــور الســـــــيد / انصـــــــر املنيـــــــع مـــــــن الشـــــــركة انليجيـــــــة حلفـــــــظ 

 األوراق املالية 
ويف بداية ا متما  أعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات  

موميـة تـا العاديـة اكتمال النصاب القانوين الالزم  نعقـاد اجلمعيـة الع
  مث افتتح  الدكتور / حسـن إبـراهيم مكـ  ان ـي ر ـيس جملـس اإلدارة 
ا متمــــا  مرحبــــا ابحلســــور وبوشــــر يف حبــــ  املواضــــيع املدرمــــة علــــ  
مـــدول أعمـــال اجلمعيـــة العموميـــة تـــا العاديـــة  ومناقشـــة بنـــوده علـــ  

 النحو التايل واضذوا القرارات التالية :  
ــــــــة علــــــــ   ( مــــــــن النظــــــــام  17تعــــــــديل املــــــــادة رقــــــــم ) أو : املوافق

 األساس  لشركة جمموعة البيوت ا ستثمارية القابسة . 
 النص احلايل: ـ 

  جيوز لر يس أو عسو جملس ا دارة ولو كان ممثال لشخص طبيع  
او اعتباري أن يستغل املعلومات ال، وصلت إلي  حبكم منصب  يف 

 جيوز ل  التصرف  ي نو  احلصول على فا دة لنفس  أو لغاة كما  
من انوا  التصرفات يف أسهم الشركة ال، هو عسو يف جملس ادارهتا 
 طوال مدة عسويت  إ  بعد احلصول على موافقة هيئة أسواق املال. 

ــــــس ا دارة او ألي عســــــو مــــــن اعســــــاء  ــــــر يس جمل كمــــــا   جيــــــوز ل
اجمللـــــس ان جيمـــــع بـــــني عســـــوية جملـــــس إدارة شـــــركتني متنافســـــتني او 

يشـــــرتك يف أي عمــــــل مــــــن شـــــان  منافســــــة الشــــــركة أو أن يتــــــامر  أن
ــــــ   حلســــــاب  أو حلســــــاب تــــــاة يف أحــــــد فــــــرو  النشــــــاط الــــــذي تزاول

 الشركة وإ  كان هلا ان تطالب  ابلتعويض 
او ابعتبــار العمليــات الــ، زاوهلــا ك هنــا أمريــت حلســاب الشــركة. مــا مل 

 يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
وز للشـخص ولـو كـان ممـثال لشـخص طبيعـ  او اعتبـاري ان كما   جيـ

يكون عسوا جمللس إدارة اكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 
يف الكويت و  يكون ر يسا جمللس ا دارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
واحــدة مركزهــا يف الكويــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن 

  العـدد املقـرر وفقـا حلداثـة التعيـني عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـ
فيهــا ومــا يرتتــي علــ  ذلــم مــن ااثر وذلــم مــع عــدم ا  ــالل حبقــوق 
الغا حسـن النيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد إس الشـركة 

 ال، أبطلت عسويت  فيما يكون حصل علية من مكافآت ومزااي
 النص املقرتا : ـ 

ارة ولو كان ممثال لشخص طبيع    جيوز لر يس أو عسو جملس ا د
او اعتباري ان يستغل املعلومات ال، وصلت الي  حبكم منصب  يف 
احلصول على فا دة لنفس  أو لغاة وجيوز ل  التصرف  ي نو  من 

انوا  التصرفات يف أسهم  يف الشركة ال، هو عسو يف جملس ادارهتا 
 طوال مدة عسويت  .

ة او ألى عسو من اعساء اجمللس ان كما   جيوز لر يس جملس ا دار 
جيمع بني عسوية جملـس إدارة شـركتني متنافسـتني او أن يشـرتك يف أي 
عمل من شان  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف 
ــــ  الشــــركة وإ  كــــان هلــــا ان تطالبــــ   أحــــد فــــرو  النشــــاط الــــذي تزاول

هنــــا أمريــــت حلســــاب ابلتعــــويض او ابعتبــــار العمليــــات الــــ، زاوهلــــا ك 
 الشركة. ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

كما   جيـوز للشـخص ولـو كـان ممـثال لشـخص طبيعـ  او اعتبـاري ان 
يكون عسوا جمللس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 
يف الكويت و  يكون ر يسا جمللس ا دارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
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كزهــا يف الكويــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن واحــدة مر 
عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـ  العـدد املقـرر وفقـا حلداثـة التعيـني 
فيهــا ومــا يرتتــي علــ  ذلــم مــن ااثر وذلــم مــع عــدم ا  ــالل حبقــوق 
الغا حسـن النيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد اس الشـركة 

 يكون حصل علية من مكافآت ومزاايال، أبطلت عسويت  فيما 
 وذلم بعد موافقة اجلهات املختصة

 يف نفس  اليوم  12:30وقد انتهى ا متما  يف الساعة 
 ان ي ر يس جملس اإلدارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة كليستا القابسة

 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية 
قر انعقدت اجلمعية العمومية تا العادية لشركة كليستا القابسة مب

 هرا  12:00(  يف متام الساعة  1اهليئة العامة للصناعة بقاعة رقم ) 
ملناقشة مدول األعمال   11/10/2017يوم األربعاء املواف  

املقرتا وحبسور السيد / أسامة يوسي الفاحل  بصفت  ر يس جملس 
اإلدارة وبتفويض حسور اجلمعية العمومية تا العادية  من ييع 

 % 100نسبة  املسامهني    متثل
سهم من    50,000,000متثل نسبة احلسور اسهم وكالة بنسبة  

  إيايل األسهم  ---د.ك  اسهم أصالة  5,000,000رأس املال 
 سهم              50,000,000

 وحبسور ممثل  وزارة التجارة والصناعة       األ ت /  منال احلمد   
 نليجية حلفظ األوراق املالية                وحبسور السيد / انصر املنيع   من الشركة ا

ويف بداية ا متما  أعلن ممثل وزارة التجارة والصناعة)إدارة الشركات ( 
اكتمال النصاب القانوين الالزم  نعقاد اجلمعية العمومية تا العادية   مث 
افتتح   السيد / أسامة يوسي الفاحل  ر يس جملس اإلدارة ا متما  مرحبا 

سور وبوشر يف حب  املواضيع املدرمة عل  مدول أعمال اجلمعية ابحل
 العمومية الغا عادية ومناقشة بنوده عل  النحو التايل واضذوا القرارات التالية 

( من النظام األساس   17أو  :   املوافقة على تعديل املادة رقم ) 
 لشركة   كليستا القابسة   .    

 النص احلايل : ـ 
لر يس أو عسو جملس اإلدارة ولو كان ممثال لشخص طبيع    جيوز 

أو اعتباري أن يستغل املعلومات ال، وصلت الي  حبكم منصب  يف 
احلصول على فا دة لنفس  أو لغاه كما   جيوز ل  التصرف  ي نو  
من أنوا  التصرفات يف أسهم الشركة ال، هو عسو يف جملس إدارهتا 

 احلصول على موافقة هيئة أسواق املال.  طيلة مدة عسويت  إ  بعد
كما   جيوز لر يس جملس اإلدارة أو ألي عسو من أعساء اجمللس أن 
جيمع بني عسوية جملس إدارة شركتني متنافستني أو أن يشرتك يف أي 
عمل من ش ن  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف 

 وإ  كان هلا أن تطالب   أحد فرو  النشاط الذي تزاول  الشركة

ابلتعويض أو ابعتبار العمليات ال، زاوهلا ك هنا أمريت حلساب 
 الشركة . ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

كما   جيوز للشخص ولو كان ممثال لشخص طبيع  أو اعتباري أن 
يكون عسوا جمللس إدارة اكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 

 الكويت و  يكون ر يسا جمللس اإلدارة يف أكثر من شركة مسامهة يف
واحدة مركزها يف الكويت ويرتتي على  الفة هذا الشرط بطالن 
عسويت  يف الشركات ال، تزيد على العدد املقرر وفقا حلداثة التعيني 
فيها وما يرتتي على ذلم من أاثر وذلم مع عدم اإل الل حبقوق 

.ويلتزم من خيالي هذا الشرط  ن يرد إس الشركة الغا حسن النية 
 ال، أبطلت عسويت  فيا ما يكون حصل علي  من مكافآت ومزااي

 النص املقرتا : ـ 
  جيوز لر يس أو عسو جملس اإلدارة ولو كان ممثال لشخص طبيع    

أو اعتباري أن يستغل املعلومات ال، وصلت الي  حبكم منصب  يف 
لنفس  أو لغاة وجيوز ل  التصرف  ي نو  من  احلصول على فا دة

أنوا  التصرفات يف أسهم  يف الشركة ال، هو عسو يف جملس إدارهتا 
 طيلة مدة عسويت  .

كما   جيوز لر يس جملس اإلدارة أو ألى عسو من أعساء اجمللس أن 
جيمع بني عسوية جملس إدارة شركتني متنافستني أو أن يشرتك يف أي 

منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف  عمل من ش ن 
أحد فرو  النشاط الذي تزاول  الشركة وإ  كان هلا أن تطالب  
ابلتعويض أو ابعتبار العمليات ال، زاوهلا ك هنا أمريت حلساب 

 الشركة . ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
شخص طبيع  أو اعتباري أن كما   جيوز للشخص ولو كان ممثال ل

يكون عسوا جمللس إدارة اكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 
يف الكويت و  يكون ر يسا جمللس اإلدارة يف أكثر من شركة مسامهة 
واحدة مركزها يف الكويت ويرتتي عل   الفة هذا الشرط بطالن 

ثة التعيني عسويت  يف الشركات ال، تزيد عل  العدد املقرر وفقا حلدا
فيها وما يرتتي عل  ذلم من أاثر وذلم مع عدم اإل الل حبقوق 
الغا حسن النية .ويلتزم من خيالي هذا الشرط  ن يرد إس الشركة 

 ال، أبطلت عسويت  فيا ما يكون حصل علية من مكافآت ومزااي
 ** وذلم بعد موافقة اجلهات املختصة

 بنفس اليوم  12:15وقد انتهى ا متما  يف الساعة 
 ر يس جملس اإلدارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة بيت ا ستثمار الكوي، القابسة )ش.م.ك(مقفلة

 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية
انعقدت اجلمعية العمومية تا العادية لشـركة بيـت ا سـتثمار الكـوي، 

يف متام السـاعة  - 1قاعة رقم  –القابسة مبقر اهليئة العامة لالستثمار 
ملناقشـة مـدول  11/10/2017هرا يوم األربعـاء املوافـ    12:30
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ـــ   ـــرمحن حممـــد صـــاحل انن ـــد ال األعمـــال املقـــرتا وحبســـور الســـيد / عب
بصفت  ان ـي ر ـيس جملـس اإلدارة وبتفـويض حسـور اجلمعيـة العموميـة 

 % 100تا العادية من ييع املسامهني  متثل نسبة 
ــة بنســبة    ســهما   599,941,680متثــل نســبة احلســور أســهم وكال

   58,320د.ك أســــــهم أصــــــالة  60,000,000مــــــن رأس املــــــال 
 سهم    600,000,000إيايل األسهم 

 وحبسور ممثلة وزارة التجارة والصناعة األ ت / زيني القالف 
وحبســـــــور الســـــــيد / انصـــــــر املنيـــــــع مـــــــن الشـــــــركة انليجيـــــــة حلفـــــــظ 

 األوراق املالية. 
ــــــل وزارة الت ــــــن ممث ــــــة ا متمــــــا  أعل جــــــارة والصــــــناعة )إدارة ويف بداي

الشـركات( اكتمـال النصـاب القــانوين الـالزم  نعقـاد اجلمعيـة العموميــة 
تــا العاديــة  مث افتــتح الســيد / عبــد الــرمحن حممــد صــاحل اننــ  ان ــي 
ـــــا ابحلســـــور وبوشـــــر يف حبـــــ   ـــــس اإلدارة ا متمـــــا  مرحب ـــــيس جمل ر 

عاديــة املواضــيع املدرمــة علــى مــدول أعمــال اجلمعيــة العموميــة تــا ال
 ومناقشة بنوده على النحو التايل واضذوا القرارات التالية:  

( مــــن النظــــام األساســــ  17أو : املوافقــــة علــــى تعــــديل املــــادة رقــــم )
 لشركة بيت ا ستثمار الكوي، القابسة. 

 النص احلايل: 
  جيوز لر يس أو عسو جملس اإلدارة ولو كان ممثال لشخص طبيع  أو 

ملعلومات ال، وصلت إلي  حبكم منصب  يف احلصول اعتباري أن يستغل ا
على فا دة لنفس  أو لغاه كما   جيوز ل  التصرف  ي نو  من أنوا  
التصرفات يف أسهم الشركة ال، هو عسو يف جملس إدارهتا طوال مدة 

 عسويت  إ  بعد احلصول على موافقة هيئة أسواق املال. 
ألي عسو من اعساء اجمللس ان كما   جيوز لر يس جملس اإلدارة او 

جيمع بني عسوية جملس إدارة شركتني متنافستني او أن يشرتك يف أي 
عمل من ش ن  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف 
أحد فرو  النشاط الذي تزاول  الشركة وإ  كان هلا ان تطالب  ابلتعويض 

مريت حلساب الشركة. ما مل يكن او ابعتبار العمليات ال، زاوهلا ك هنا أ
 ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

كما   جيـوز للشـخص ولـو كـان ممـثال لشـخص طبيعـ  او اعتبـاري أن 
يكون عسوا جمللس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 
يف الكويت و  يكون ر يسا جمللس اإلدارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 

يف الكويــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن واحــدة مركزهــا 
عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـى العـدد املقـرر وفقـا حلداثـة التعيـني 
فيهـا ومـا يرتتــي علـى ذلــم مـن آاثر وذلــم مـع عــدم اإل ـالل حبقــوق 
الغا حسـن النيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد اس الشـركة 

 ون حصل علي  من مكافآت ومزااي.ال، أبطلت عسويت  فيها ما يك
 النص املقرتا: 

  جيوز لر يس أو عسو جملس اإلدارة ولـو كـان ممـثال لشـخص طبيعـ  

ــ  حبكــم منصــب  يف  او اعتبــاري ان يســتغل املعلومــات الــ، وصــلت إلي
احلصــول علــى فا ــدة لنفســ  أو لغــاه وجيــوز لــ  التصــرف  ي نــو  مــن 

ال، هو عسـو يف جملـس إدارهتـا أنوا  التصرفات يف أسهم  يف الشركة 
 طوال مدة عسويت .

كما   جيوز لر يس جملس اإلدارة أو ألي عسو من أعساء اجمللس أن 
جيمع بني عسوية جملـس إدارة شـركتني متنافسـتني او أن يشـرتك يف أي 
عمل من ش ن  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف 

ــــ  ــــ   أحــــد فــــرو  النشــــاط الــــذي تزاول الشــــركة وإ  كــــان هلــــا ان تطالب
ابلتعــــويض او ابعتبــــار العمليــــات الــــ، زاوهلــــا ك هنــــا أمريــــت حلســــاب 

 الشركة. ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
كما   جيـوز للشـخص ولـو كـان ممـثال لشـخص طبيعـ  او اعتبـاري ان 

زها يكون عسوا جمللس إدارة اكثر من مخس شركات مسامهة عامة مرك
يف الكويت و  يكون ر يسا جمللس اإلدارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
واحــدة مركزهــا يف الكويــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن 
عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـى العـدد املقـرر وفقـا حلداثـة التعيـني 
فيهـا ومـا يرتتــي علـى ذلــم مـن آاثر وذلــم مـع عــدم اإل ـالل حبقــوق 

لنيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد اس الشـركة الغا حسـن ا
 ال، أبطلت عسويت  فيها ما يكون حصل علي  من مكافآت ومزااي

 ** وذلم بعد موافقة اجلهات املختصة
 بنفس اليوم.  12:45وقد انتهى ا متما  يف الساعة 

 ان ي ر يس جملس اإلدارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة الربوج لالستثمار العقاري )ش.م.ك.م(
 امتما  اجلمعية العمومية تا العادية حمسر

ــــة لشــــركة الــــربوج لالســــتثمار  ــــة تــــا العادي ــــة العمومي انعقــــدت اجلمعي
 12:45يف الســاعة  1العقـاري مبقــر اهليئــة العامــة للصـناعة قاعــة رقــم 

ملناقشـة مــدول األعمــال  11/10/2017 هـرا  يــوم ا ربعـاء املوافــ  
صــاحل اننــة بصــفت  ان ــي املقــرتا وحبســور الســيد / عبــد الــرزاق حممــد 

ر ــيس جملــس اإلدارة وبتفــويض حســور اجلمعيــة العموميــة تــا العاديــة 
 %. 100من ييع املسامهني  متثل نسبة 

سـهم مـن  149,925,000متثل نسبة احلسور أسهم وكالـة بنسـبة   
  إيــــايل  75000د.ك أســــهم اصــــالة  15,000,000رأس املــــال 

 سهم.  150,000,000األسهم 
 ممثل  وزارة التجارة والصناعة         األ ت / زيني القالف وحبسور 

وحســـــــور الســـــــيد / انصـــــــر املنيـــــــع مـــــــن الشـــــــركة انليجيـــــــة حلفـــــــظ 
 األوراق املالية

ــــــل وزارة التجــــــارة والصــــــناعة )إدارة  ــــــن ممث ــــــة ا متمــــــا  أعل ويف بداي
الشـركات( اكتمـال النصـاب القــانوين الـالزم  نعقـاد اجلمعيـة العموميــة 

يــة  مث افتــتح الســيد / عبــد الــرزاق حممــد صــاحل اننــة ان ــي تــا العاد
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ـــــا  ابحلســـــور وبوشـــــر يف حبـــــ   ـــــس اإلدارة ا متمـــــا  مرحب ـــــيس جمل ر 
املواضــيع املدرمــة علــى مــدول أعمــال اجلمعيــة العموميــة تــا العاديــة 

 ومناقشة بنوده على النحو التايل واضذوا القرارات التالية:  
( مــــن النظــــام األساســــ  17ادة رقــــم )أو  : املوافقــــة علــــى تعــــديل املــــ

 لشركة الربوج لالستثمار العقارية. 
 النص احلايل: ـ 

  جيوز لر يس أو عسو جملس ا دارة ولو كان ممثال  لشخص طبيع  
أو اعتباري أن يستغل املعلومات ال، وصلت الي  حبكم منصب  يف 

ي نو  احلصول على فا دة لنفس  أو لغاه كما   جيوز ل  التصرف  
من أنوا  التصرفات يف أسهم الشركة ال، هو عسو يف جملس إدارهتا 
 طيلة مدة عسويت  إ  بعد احلصول على موافقة هيئة أسواق املال. 

كما   جيوز لر يس جملس ا دارة أو ألي عسو من أعساء اجمللس أن 
جيمع بني عسوية جملـس إدارة شـركتني متنافسـتني أو أن يشـرتك يف أي 

ن ش ن  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف عمل م
ــــ  الشــــركة وإ  كــــان هلــــا أن تطالبــــ   أحــــد فــــرو  النشــــاط الــــذي تزاول
ابلتعــــويض أو ابعتبــــار العمليــــات الــــ، زاوهلــــا ك هنــــا أمريــــت حلســــاب 

 الشركة. ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
ثال  لشـخص طبيعـ  أو اعتبـاري أن كما   جيـوز للشـخص ولـو كـان ممـ

يكون عسوا  جمللس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 
يف الكويت و  يكون ر يسا  جمللس اإلدارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
واحــدة مركزهــا يف الكويــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن 

فقـا  حلداثـة التعيـني عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـى العـدد املقـرر و 
فيهـا ومـا يرتتــي علـى ذلــم مـن آاثر وذلــم مـع عــدم اإل ـالل حبقــوق 
الغا حسـن النيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد اس الشـركة 

 ال، أبطلت عسويت  فيما يكون حصل علي  من مكافآت ومزااي.
 النص املقرتا: ـ 

ال  لشخص طبيع    جيوز لر يس أو عسو جملس اإلدارة ولو كان ممث
أو اعتباري أن يستغل املعلومات ال، وصلت الي  حبكم منصب  يف 
احلصول على فا دة لنفس  أو لغاه وجيوز ل  التصرف  ي نو  من 

أنوا  التصرفات يف أسهم  يف الشركة ال، هو عسو يف جملس إدارهتا 
 طيلة مدة عسويت .

أعساء اجمللس أن  كما   جيوز لر يس جملس اإلدارة أو ألي عسو من
جيمع بني عسوية جملـس إدارة شـركتني متنافسـتني أو أن يشـرتك يف أي 
عمل من ش ن  منافسة الشركة أو أن يتامر حلساب  أو حلساب تاه يف 
ــــ  الشــــركة وإ  كــــان هلــــا أن تطالبــــ   أحــــد فــــرو  النشــــاط الــــذي تزاول
 ابلتعــــويض أو ابعتبــــار العمليــــات الــــ، زاوهلــــا ك هنــــا أمريــــت حلســــاب

 الشركة. ما مل يكن ذلم مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
كما   جيـوز للشـخص ولـو كـان ممـثال  لشـخص طبيعـ  أو اعتبـاري أن 
يكون عسوا  جمللس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها 

يف الكويت و  يكون ر يسا  جمللس اإلدارة يف أكثـر مـن شـركة مسـامهة 
يــت ويرتتــي علــى  الفــة هــذا الشــرط بطــالن واحــدة مركزهــا يف الكو 

عسويت  يف الشركات ال، تزيد علـى العـدد املقـرر وفقـا  حلداثـة التعيـني 
فيهـا ومـا يرتتــي علـى ذلــم مـن آاثر وذلــم مـع عــدم اإل ـالل حبقــوق 
الغا حسـن النيـة. ويلتـزم مـن خيـالي هـذا الشـرط  ن يـرد اس الشـركة 

 ي  من مكافآت ومزاايال، أبطلت عسويت  فيما يكون حصل عل
 ** وذلم بعد موافقة اجلهات املختصة

 بنفس اليوم 01:00وقد انتهى ا متما  يف الساعة 
 ان ي ر يس جملس ا دارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة زمزم الت مني التكافل  ش.م.ك )مقفلة(
 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية

مني التكافل  ) انعقدت اجلمعية العمومية تا العادية لشركة زمزم للت 
ش.م.ك( مقفلة يف متام الساعة الثانية عشرة   هرا  من يوم األحد املواف  

منطقة الوزارات القاعة الر يسية  –يف ابهليئة العامة للصناعة  15/10/2017
         .منوب السرة – 2
 حبسور كال من:  

                                                                                      السيد / فسل ترك  السعدون       ان ي ر يس جملس اإلدارة         
 السيدة / د ل املسبح              ممثلة وزارة التجارة والصناعة

السيد/ عل  حممد عل               ممثال  ملراقي احلساابت ملكتي 
 عبد اللطيي موهر وشركاه
نوين من قبل ممثلة وزارة التجارة والصناعة وبعد إعالن النصاب القا

( سهم 50,000,000حي  حسر ا متما  ابلنيابة عن الشركة )
%( من أصل جممو  املسامهني يف هذه 100أي ما ميثل نسبة )

%  100( سهم منهم 50,000,000الشركة والذين ميثلون )
 ( سهم.50,000,000ابلوكالة بعدد )

عدون )ر يس اجلمعية العمومية تا هذا وبدأ السيد/ فسل ترك  الس
العادية( ابفتتاا ا متما  حبمد هللا تعايل والصالة والسالم عل  سيد 
املرسلني كما رحي ابلسادة احلسور وع ا نتقال إس مدول األعمال 

 على النحو التايل: 
( من عقد الت سيس 6متت املوافقة على تعديل نص املادة رقم ) -

 النظام األساس  للشركة.( من 4واملادة رقم )
 النص قبل التعديل:

 الت مني ضد احلري : -1
ويشمل التعاقد على ضد األضرار النابة عن احلري  والصواع  
والرايا واألعاصا والز زل وا نفجارات املنزلية واألضرار ال، حيدثها 
سقوط الطا رات وكل ما يعترب عرفا وعادة دا ال  يف الت مني ضد 

 احلري .
 الت مني ضد احلواد : -2
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ويشمل التعاقد على الت مني ضد األضرار النابة عن احلواد  
الشخصية والت مني ضد حواد  العمل وضد السرقة وضد  يانة 
األمانة وا  تالس والسلي والنهي والت مني على السيارات 
واملسافرين والت مني على املسئولية املدنية وكل ما يعترب عرفا وعادة 

 يف الت مني ضد احلواد . دا ال
 الت مني البحري واجلوي:-3

يشمل التعاقد على الت مني ضد األضرار النابة وال، حتد  للسفن 
البحرية واجلوية والطا رات مبا يف ذلم احلمولة أو أي ش ء ممكن 
أتمين  مما ل  عالقة ابلسفن البحرية واجلوية والطا رات ومواد الطاان 

األمتعة واألموال واملسافرين سواء نقلت برا  أو ومحولتها والبسا ع و 
حبرا أو موا أو بكل الطرق وتشمل أ طار املستودعات التجارية أو 
أي أ طار عرضية وكل ما يد ل عرفا وعادة يف الت مني البحري 

 واجلوي.
 الت مني ضد احلياة:-4

ويشمل التعاقد على الت مني الذي يكون موضوعة احلياة البشرية 
 ابألقساط مبا يف ذلم العجز والشيخو ة وييع أنوا  الت مني والت مني

 ال، هلا عالقة بذلم.
أن متنح املعاشات السنوية يف أصنافها سواء أكانت معتمدة على -5

احلياة اإلنسان أو تا ذلم وسواء ملدة حمدودة أو تا حمدودة أو  
لم كانت تدفع فورا  أو مؤملة أو كانت مطلقة أو عرضية أو تا ذ

 من أنوا  املعاشات.
أن تتعاقد مع املست مرين أو املقرتضني أو املقرتحني أو أصحاب -6

الرواتي السنوية أو  الفهم إلنشاء ويع وبهيز ودفع رؤوس 
األموال املخصصة  ستهالك املومودات أو لتحديدها أو لرصد املال 
 ستعمال ريع  أو ألية حساابت احتياطية أ رى سواء كان ذلم 

قابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو تا ذلم وإيا  مبومي أية م
 شروط أو حدود متف  عليها.

أعمال إعادة الت مني املتعلقة جبميع أنوا  الت مني ال، تقوم هبا -7
 الشركات.

وبوم  العموم مباشرة ييع العمليات األ رى ال، تتصل أعماهلا -8
 والالزمة لتحقي  أتراضها.

قو ت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود متلم املن-9
 املسموا هبا وفقا  للقانون.

استغالل الفوا ض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طري  -10
 استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات ومهات متخصصة.

تنظيم عمليات الت مني ال، تباشرها الشركة ابلطريقة ال، أتمن -11
حصة املشرتكني من صايف الفا ض الت ميين الذي يتحق  يف  إعادة

حساابت هيئة املشرتكني عن عمليات الت مني إس املشرتكني وفقا  
 للقواعد الذي يسعها جملس اإلدارة كما ماء بنظام األساس  للشركة.

تشكل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من ثال  أعساء من -12
تخصصون يف جمايل املعامالت املالية علماء الشريعة اإلسالمية امل

 واإلسالمية.
"للهيئة الفتوي والرقابة الشرعية احل  يف إبداء الرأي وتقدمي املشورة 
الشرعية يف أي من األمور املتعلقة مبعامالت الشركة وهلا احل  يف 

 حسور امتماعات اجلمعية العامة منعقدة  ي صفة.
قريرا  سنواي  شامال  جمللس اإلدارة تقدمي هيئة الفتوي والرقابة الشرعية ت

يبني  الصة ما ع من حا ت وما مرى بيان  من راي يف معامالت 
 الشركة وجيي تالوة هذا التقرير يف امتماعات اجلمعية العامة العادية. 

 "جيوز مباشرة كل أو بعض هذه األترا "
ويكون للشركة مباشرة تلم األعمال يف دولة الكويت ويف انارج 

 فة أصلية أو ابلوكالة.بص
وجيوز هلا أن متارس أعما   مشاهبة أو مكملة أو  زمة أو مرتبطة 

  تراضها املذكورة.
 :النص بعد التعديل

 الت مني ضد احلري :-4
ويشمل التعاقد ضد األضرار النابة عن احلري  والصواع  والرايا 

حيدثها سقوط واألعاصا والز زل وا نفجارات املنزلية واألضرار ال، 
 الطا رات وكل ما يعترب عرفا وعادة دا ال  يف الت مني ضد احلري .

ويشمل التعاقد على الت مني ضد األضرار النابة عن احلواد  -5
الشخصية والت مني ضد حواد  العمل وضد السرقة وضد انيانة 
وا  تالس والسلي والنهي والت مني على السيارات واملسافرين 

املسئولية املدنية وكل ما يعترب عرفا وعادة دا ال يف  والت مني على
 الت مني ضد احلواد .

 الت مني البحري واجلوي:-6
يشمل التعاقد على الت مني ضد األضرار النابة وال، حتد  للسفن 
البحرية واجلوية والطا رات مبا يف ذلم احلمولة أو أي ش ء ممكن 

وية والطا رات ومواد الطاان أتمين  مما ل  عالقة ابلسفن البحرية واجل
ومحولتها والبسا ع واألمتعة واألموال واملسافرين سواء نقلت برا  أو 
حبرا أو موا أو بكل الطرق وتشمل أ طار املستودعات التجارية أو 
أي أ طار عرضية وكل ما يد ل عرفا وعادة دا ال يف الت مني 

 البحري واجلوي.
نافها سواء أكانت معتمدة على أن متنح املعاشات السنوية يف أص-4

احلياة اإلنسان أو تا ذلم وسواء ملدة حمدودة أو تا حمدودة أو  
كانت تدفع فورا  أو مؤملة أو كانت مطلقة أو عرضية أو تا ذلم 

 من أنوا  املعاشات.
أن تتعاقد مع املست مرين أو املقرتضني أو املقرتحني أو أصحاب -5

نشاء ويع وبهيز ودفع رؤوس الرواتي السنوية أو  الفهم إل
األموال املخصصة  ستهالك املومودات أو لتحديدها أو لرصد املال 
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 ستعمال ريع  أو   أية حساابت احتياطية أ ري سواء كان ذلم 
مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو تا ذلم وإيا  مبومي أية 

 شروط أو حدود متف  عليها.
تعلقة جبميع أنوا  الت مني ال، تقوم هبا أعمال إعادة الت مني امل-6

 الشركات.
وبوم  العموم مباشرة ييع العمليات األ رى ال، تتصل أعماهلا -7

 والالزمة لتحقي  أتراضها.
متلم املنقو ت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود -8

 املسموا هبا وفقا  للقانون.
ة لدي الشركة عن طري  استثمارها استغالل الفوا ض املالية املتوفر -9

 يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات ومهات متخصصة.
تنظيم عمليات الت مني ال، تباشرها الشركة ابلطريقة ال، تؤمن -10

إعادة حصة املشرتكني من صايف الفا ض الت ميين الذي يتحق  يف 
ا  حساابت هيئة املشرتكني عن عمليات الت مني إس املشرتكني وفق
 للقواعد ال، يسعها جملس اإلدارة كما ماء ابلنظام األساس  للشركة.

تشكل هيئة الفتوي الرقابة الشرعية من ثال  أعساء من علماء -11
 الشريعة اإلسالمية املتخصصون يف جمايل املعامالت املالية واإلسالمية.
ورة "للهيئة الفتوى والرقابة الشرعية احل  يف إبداء الرأي وتقدمي املش

الشرعية يف أي من األمور املتعلقة مبعامالت الشركة وهلا احل  يف 
 حسور امتماعات اجلمعية العامة منعقدة  ي صفة.

تقدمي هيئة الفتوي والرقابة الشرعية تقريرا  سنواي  شامال  جمللس اإلدارة 
بني  الصة ما ع من حا ت وما مري بيانة من آراء يف معامالت 

 ة هذا التقرير يف امتماعات اجلمعية العامة العادية. الشركة وجيي تالو 
 "جيوز مباشرة كل أو بعض هذه األترا "

ويكون للشركة مباشرة تلم األعمال يف دولة الكويت ويف انارج 
 بصفة أصلية أو ابلوكالة.

وجيوز هلا أن متارس أعما   مشاهبة أو مكملة أو  زمة أو مرتبطة 
  تراضها املذكورة.

  يس جملس اإلدارةان ي ر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة أسواق التجارية )ش.م.ك( مقفلة
 حمسر امتما  اجلمعية العامة العادية 

عقدت اجلمعية العامة العادية لشركة أسواق التجارية امتماعها يف 
يف مقر اهليئة العامة للصناعة يف الساعة  – 1–قاعة الر يسية رقم 

عشرة والنصي من  هر يوم ا ثنني املواف   احلادية
 %100م وبنسبة حسور 29/05/2017
 من املسامهني وحبسور كل من: 
 بدور مراغ.السيدة / -1
 ممثال  عن إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة. 

 وحسور السيد / شريي حممود سرحان من مكتي البسام وشركاه. 
 . الشركة انليجية حلفظ األوراق املاليةوحسور السيد / انصر املنيع من 
 ع ا متما وقا 

افتتح ر يس جملس اإلدارة العسو املنتدب امتما  اجلمعية العامة 
العادية لشركة أسواق التجارية مرحبا  ابحلسور ونظرا   كتمال النصاب 
القانوين للجمعية العامة العادية للشركة فقد ع استعرا  مدول 

 األعمال ومتت:
 31نتهية يف املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة امل-1

 .2016ديسمرب
 31املوافقة على تقرير مراقي احلساابت عن السنة املنتهية يف -2

 .2016ديسمرب
ديسمرب  31مناقشة واعتماد البياانت املالية للسنة املنتهية يف -3

2016  
موافقة على تقرير املخالفات واجلزاءات الصادرة من قبل اجلهات -4

 الرقابية. 
ابستقطا   اقرتاا جملس اإلدارة ادية علىموافقة اجلمعية الع-5

 % من األرابا.10ا حتياط  القانوين بنسبة 
ابستقطا   اقرتاا جملس اإلدارة موافقة اجلمعية العادية على-6

 % من األرابا.10ا حتياط  ا  تياري بنسبة 
املوافقة على إ الء طرف السادة أعساء جملس اإلدارة وإبراء -7

يتعل  بتصرفاهتم القانونية عن السنة املالية املنتهية  ذمتهم امِلالية فيما
 م.2016ديسمرب 31يف 
إعادة تعيني د. صادق البسام من مكتي البسام وشركاه مراقيب -8

وتفويض  2017ديسمرب  31حساابت الشركة للسنة املنتهية يف 
 جملس اإلدارة بتحديد أتعاهبم.

 عشرة ومخسة وأربعني دقيقة. وبذلم ا تتم ا متما  يف متام الساعة احلادي 
 ر يـس جملـس ا دارة والر يس التنفيذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة جمموعة أفنان الدولية القابسة )ش.م.ك( مقفلة

 حمسر امتما  اجلمعية العمومية تا العادية
 11/09/2017بتاريص 

يف متام الساعة الثانية عشرة والنصي من مساء يوم ا ثنني املواف  
  3قاعة الر يسية  –ئة العامة للصناعة   يف مقر اهلي11/09/2017

انعقد امتما  اجلمعية العمومية العادية لشركة جمموعة أفنان الدولية 
من السادة:  القابسة ملناقشة مدول األعمال املقرتا وحبسور كال  

الســـيد/ مبـــارك ماســـم مبـــارك اجلاســـم بصـــفت  ر ـــيس جملـــس ا دارة -
يـــة مـــن ابقـــ  املســـامهني بتفـــويض حســـور اجلمعيـــة العموميـــة تـــا العاد

 %. 100والسادة األعساء  متثل نسبة 
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 ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.      السيدة/ زيني القالف  -
( BDOالسيد / امحد يوسي  ممثل عن مكتي النصي وشـركاه )-

 للتدقي  احلساابت.
 السيد / مانع احلسين  ممثل عن الشركة انليجية حلفظ األوراق املالية.-
د ترأس اجللسة ر يس جملس اإلدارة السيد/ مبارك ماسم مبارك وق

اجلاسم وبعد مرامعة إمراءات الدعوة وكشي احلسور  أعلن ممثل 
اجلمعية وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوين الالزم  نعقاد 

 % وأعلن صحة انعقاد ا متما . 100العمومية تا العادية بنسبة 
بدأ ر يس ا متما  إمراءات اجللسة مرحبـا  ابحلسـور  وبناء  على ذلم

وانتقـــل ملناقشـــة مـــدول األعمـــال حيـــ  وافـــ  احلســـور علـــى مـــدول 
 ا عمال التايل:

د.ك  3,000,000ع املوافقة على زايدة رأس مال الشركة مـن )-1
فقــ   –د.ك  5,000,000فقــ  ثالثــة مليــون دينــار كــوي،( اس ) –

ـــار كـــوي،( ز  ـــة بواقـــع مخســـة مليـــون دين %  66.67ايدة أســـهم نقدي
ضصــص ملســامهني احلــاليني وتــدفع نقــدا  علــى دفعــة واحــدة  وتفــويض 
جملـس اإلدارة بوضـع الســواب  والشـروط  ســتدعاء رأس املـال  علمــا  

  ن هذا ا قرتاا  اضع ملوافقة اجلهات املختصة.
( من عقد الت سيس واملادة 6ع املوافقة على تعديل املادة رقم )-2

أتشاة يف السجل التجاري بتاريص و( من النظام ا ساس   5رقم )
 . كالتايل: 16/06/2014
 النص احلايل )قبل التعديل(-

د.ك )ثالثة مليون دينار  3,000,000حدد رأس مال الشركة مببلغ 
سهم )ثالثني مليون سهم( قيمة   30,000,000كوي،( موز  على 

 فلس وييع األسهم نقدية. 100كل سهم 
 النص املقرتا )بعد التعديل(-

 د.ك )مخسة مليون دينار  5,000,000حدد رأس مال الشركة مببلغ 
سهم )مخسني مليون سهم( قيمة   50,000,000كوي،( موز  على 

 فلس وييع األسهم نقدية.  100كل سهم 
 وذلم بعد موافقة اجلهات املختصة.

انتهـــــاء  وابنتهـــــاء النظـــــر يف مـــــدول األعمـــــال  أعلـــــن ر ـــــيس اجللســـــة
 ا متما  وذلم يف الساعة الواحدة مساء  من نفس اليوم.

 ر ــيــس مــجــــلـس اإلدارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 -تقدم إس الوزارة السادة املذكورين أدانه طالبني حتويل الرتا يص التجارية العا دة إليهم إس أمساء أشخاص آ رين :

 املتنازل إلي  احملل موقع ا سم التجاري نو  العمل املتنازل الرقم الرت يص
مقاو ت الديكور ومقاو ت  تزيل عيد سلطان اهلامري 4119/2011

 األصباغ
مؤسسة العريب الذهيب ملقاو ت الديكور 

 ومقاو ت األصباغ
مليي 
 الشيوخ

 نوره محد فهد اهلامري

مؤسسة العريب الذهيب للمقاو ت  مقاو ت عامة تزيل عيد سلطان اهلامري 1189/2013
 مةالعا

مليي 
 الشيوخ

 عيد فهد سلطان اهلامري

املميز للطباعة على اآللة الكاتبة  طباعة وتصوير مستندات ومسي  نصيي سامل البلوش  1081/2002
 وتصوير املستندات

 حممد نصيي سامل البلوش  يطان القدمية

تجارة العامة مؤسسة اللؤلؤ واملرمان لل بارة عامة ومقاو ت انصر حممد انصر احلمدان 885/2005
 واملقاو ت

محود حممد انصر  القبلة
 احلمدان

 اندية عبداجلليل اجلدي بنيدر القار معهد اف س  سبا الصح  معهد صح  حممد فاضل حممد املويل 1179/2014
 ضياء حسني يوسي املباركية مسمكة حسني ال هيد مسمكة ورثة / حسني يوسي حسني ال هيد 5185/98

 ال هيد 
ثة / فهد محود سليمان العنزي وكيال عنهم / عبدالرمحن ور  873/71

 فهد محود التوجيري
عبدالرمحن فهد محود  حويل مطعم ومقهى افراا سوراي مطعم ومقهى

 التوجيري
ورثة / عبدالرمحن العبداللطيي الدع  وكيال  عنهم / حصة  3416/89

 عل  عبدالرمحن احلشاش
استااد وتصدير ووكيل 

 ابلعمولة
 فهد عبدهللا الدع  القبلة لعليب التجاريةمؤسسة ا

ورثة / عبدالرمحن العبداللطيي الدع  وكيال  عنهم / حصة  2389/1985
 عل  عبدالرمحن احلشاش

استااد وتصدير ووكيل 
 ابلعمولة

 فهد عبدهللا الدع  القبلة مؤسسة األسرة الطيبة التجارية

عبدالرمحن حممد مشس  القبلة  ياط ارمنتو كولكشن للسيدات س للسيدات ياطة مالب مرمي عبدالرمحن حممد املال 4251/2014
 الدين املال

الشويص  كراج ا يطايل املعتمد كراج تصليح سيارات هادي صاحل زايد العجم  858/2017
 الصناعية

عبدالعزيز حممد عل  
 الكندري

س عشر يوما من اتريص نشر هذا اإلعالن و  يقبل أي اعرتا  مامل يكن يرمى ممن ل  اعرتا  على ذلم مرامعة إدارة الرتا يص التجارية  الل مخ
 مبنيا  على حكم قسا   أو أمر و    وامي النفاذ . 

 وكيل وزارة التجارة والصناعة
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 إعالن
 تقدم السادة / شركة كوزمو الدولية للتجارة العامة.

رة. بطلــي قيــد الوكالــة إس إدارة الســجل التجــاري الــذي تعتمــده الــوزا
شــــــــــــركة:  2017/  1580حيــــــــــــ  ع تســــــــــــجيل الوكالــــــــــــة رقــــــــــــم 

YOOCHANG PNEUMATIC MACHINERY 
CO ., LTD    الكورية  اجلنسية . ونشاط الوكالة عبارة عـن: وكيـل

 بيع نظام الكمربيسور من نو  الربت  ونظام التحكم يف املرتدد. 
 .26/1/2019إس  27/1/2017على أن تكون املدة من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 دة / شركة شتال الكويت للتجارة العامةتقدم السا
بطلــــــي قيــــــد الوكالــــــة إس إدارة الســـــــجل التجــــــاري الــــــذي تعتمـــــــده 

 //  1430/2017الوزارة. حي  ع تسجيل الوكالة رقم 
 STAHI CRANESYSTEMS FZEشركة:     

 اإلماراتية اجلنسية. ونشاط الوكالة عبارة عن: موز  األوانش
إس  1/5/2017على أن تكون املدة من الكهراب ية من إنتاج املوكل. 

30/4/2018. 
 

 وزارة الرتبية
 إعالن
  2018 – 2017/  2عن طرا املمارسة رقم م ن / 

 لطباعة وتوريد لوحات تعليمية
تعلن وزارة الرتبية عن حامتها لطباعة وتوريد املوضـو  املـذكور أعـاله. 

ردة وذلـــم حســـي الشـــروط العامـــة واناصـــة واملواصـــفات الفنيـــة الـــوا
 بواث   املمارسة. 

علــــى راتــــيب ا شــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مرامعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب  ــــالل 
أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسـة مقابـل رسـم قـدره 

 د.ك( مخسة وسبعون دينارا  فق    تا تا قابل للرد وآ ر 75/-)
أايم( عمــل مــن اتريــص  10موعــد لتقــدمي العطــاءات يف موعــد أقصــاه )

 نشر اإلعالن.
 وكيل وزارة الرتبية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 2018-2017/ 11عن املمارسة رقم م م / 
توريد وتركيي وتشغيل وصيانة كابالت ألياف ضو ية من مبا وزارة 

 الرتبية الكا ن جبنوب السرة إس مقسم  مشرف والسرة

لتوريد وتركيي وتشغيل وصيانة كابالت رتبية عن حامتها تعلن وزارة ال
الياف ضو ية من مبا وزارة الرتبية الكا ن جبنوب السرة إس مقسم  

وذلم حسي الشروط العامة واناصة واملواصفات مشرف والسرة 
 الفنية الواردة بواث   املمارسة.

رامعة على راتيب ا شرتاك يف هذه املمارسة من الشركات املتخصصة م
إدارة التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل أوقات الدوام 

د.ك 75/ -الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسوم قدرها )
( فق  مخسة وسبعون  دينارا   تا  تا قابل للرد على أن يتم تسليم 

(  مخسة عشر يوما وسيتم انعقاد 15العطاءات يف موعد أقصاه ) 
 ا  متهيدي بعد أسبو  من اتريص نشر اإلعالن .امتم

 وكيل وزارة الرتبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 لتوريد أ شاب 2018-2017/ 17املمارسة رقم م م / 

وذلم حسي الشروط لتوريد أ شاب تعلن وزارة الرتبية عن حامتها 
 العامة واناصة واملواصفات الفنية الواردة بواث   املمارسة.

املمارسة من الشركات املتخصصة على راتيب ا شرتاك يف هذه 
مرامعة إدارة التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل 
أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسوم 

د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا    تا  تا قابلة 75/ -قدرها )
أايم من  ( سبعة7للرد على أن يتم تسليم العطاءات يف موعد أقصاه )

 اتريص نشر اإلعالن 
 وكيل وزارة الرتبية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 2018-2017/ 28عن املمارسة رقم م م/
صيانة وتشغيل أمهزة الفصل املتكامل وملحقاهتا تنفيذ 

 –مبارك الكبا  -حويل   -مبدارس مناط  ) العاصمة
 الرتبية اناصة ( التعليمية

تشغيل أمهزة الفصل صيانة و تعلن وزارة الرتبيـة عن حامتها لتنفيذ 
مبارك  -حويل   -املتكامل وملحقاهتا مبدارس مناط  ) العاصمة

وذلم حسـي الشروط العامــــة  الرتبية اناصة ( التعليمية –الكبا 
 واملواصفات الفنية الواردة بواث   املمارسة.ة واناصـــ

على راتبـ  ا شتـراك يف هـذه املمارسـة من الشركـات املتخصصة 
معـة إدارة التوريـدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل مرا

أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسم وقدره 
تا قابـل للـرد  د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا   تا   75/  -) 
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( مخسة عشر يوما  15موعد أقصاه )يف على أن يتم تسليم العطاءات 
 عالن.اإل من اتريص نشر

املمارسون املشاركون يف هذه املمارسة مدعوون حلسور امتما  
 متهيدي مبقر إدارة التوريدات واملخازن بعد أسبو  من نشر اإلعالن.

 وكيل وزارة الرتبية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2018-29/2017املمارسة رقم م م/عن  

صيانة وتشغيل أمهزة الفصل املتكامل وملحقاهتا 
محدي واجلهراء( مبدارس مناط  )الفروانية واأل
 التعليمية

لصيانة وتشغيل أمهزة الفصل املتكامل  تعلـن وزارة الرتبيـة عن حامتهـا 
وملحقاهتا مبدارس مناط  )الفروانية واألمحدي واجلهراء( التعليمية 

 املمارسة.  بواث  الواردة الشروط العامـة واناصة  حسيوذلم 
الشركـات املتخصصة مرامعـة  على راتبـ  ا شتـراك يف هـذه املمارسـة من

إدارة التوريـدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  ـالل أوقات الدوام 
د.ك( 75/-الرمس  للحصـول على واث   املمارسـة مقابـل رسـم وقـدره )

قابـل للـرد على أن يتـم تسليم  وتا تا دينارا  فق  مخسة وسبعون 
 عشر يوما من اتريـص نشرمخسة  (15موعـد أقصاه ) يفالعطاءات 

 الن وسيتم انعقاد امتما  متهيدي بعد أسبو  من اإلعالن.ـاإلع
 وكيل وزارة الرتبية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

توريد 2018 - 2017/ 33عن املمارسة رقم م م/
 مالبس كشفية حلامة/التومي  الفين العام للرتبية الكشفية

روط تعلن وزارة الرتبية عن حامتهـا لتوريـد مالبـس كشـفية حسـي الشـ
 العامة واناصة الواردة بواث   املمارسة.

علــــى راتــــيب ا شــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مرامعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب  ــــالل 
أوقـــات الـــدوام الرمسيـــة للحصـــول علـــى واث ـــــ  املمارســـة مقابـــل رســـــم 

را    تـا   تـا قابـل د.ك( فق  مخسـة وسـبعون دينـا 75/ -وقدره )
( عشـرة أايم 10للرد على أن يتم تسليم العطـاءات يف موعـد أقصـاه )

 من اتريص اإلعالن.
 وكيل وزارة الرتبية

 
 

 إعالن
 2018-35/2017عن املمارسة رقم م م /

توريد وصيانة سالل لنقل وتوزيع الكتي املدرسية حلامة/إدارة 
 التوريدات واملخازن / مراقبة املخازن

وصـــيانة ســـالل لنقـــل وتوزيـــع لتوريـــد  علـــن وزارة الرتبيـــة عـــن حامتهـــات
حسـي الشـروط العامـة واناصـة واملواصـفات  الكتي املدرسية وذلـم

 الفنية الواردة بواث   املمارسة.
علـــى راتبــــ  ا شتــــراك يف هــــذه املمارســــة مـــن الشركــــات املتخصصـــة 

نــــويب  ــــالل مرامعـــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجل
أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسم وقدره 

د.ك( فقــ  مخســة وســبعون دينــارا    تــا. تيـــر قابـــل للـــرد  75/  -)
( مخسة عشر يوما  15موعد أقصاه ) يف على أن يتم تسليم العطاءات

 اإلعالن. من اتريص نشر
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 (2018-39/2017م )م.م/عن املمارسة رق

إعداد وتوريد ومبات تذا ية للطلبة املشاركني يف لقاء املخيم البحري 
 (2017-2018الرابع للعام الدراس  )

تعلــن وزارة الرتبيــة عــن حامتهــا لتنفيــذ أعمــال إعــداد وتوريــد ومبــات 
تذا ية للطلبة املشاركني يف لقاء املخيم البحـري الرابـع للعـام الدراسـ  

( وذلـــم طبقـــا  للمواصـــفات الفنيـــة الـــواردة بواث ـــ  2017-2018)
 املمارسة.

علــــى راتــــيب ا شــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مرامعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب  ــــالل 
أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسم وقدره 

 ون دينارا  كويتيا    تا.د.ك( فق  مخسة وسبع75/  -)
ــــتم تســــليم العطــــاءات يف موعــــد أقصــــاه  ــــى أن ي ــــرد عل ــــة لل تــــا قابل

 ( عشرة أايم من اتريص نشر اإلعالن.10)
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 ( 2018-2017/ 47عن املمارسة رقم ) م.ك /
حلامة / قطا  البحو   –لطباعة وتوريد كتي مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
ة الرتبية عن طرا ممارسة )حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتي تعلن وزار 
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مدرسية حلامة / قطا  البحو  الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 
 واملواصفات الفنية الواردة يف واث   املمارسة.

 إرشادات عامة للممارسة:
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية .-1
يوم عمل من اتريص نزول  15وثيقة العطاء  الل جيي تسليم -2

 اإلعالن  .
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة   -3

ومقيد يف السجل التجاري وترفة بارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرف  بعطا   شهادة بذلم على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريص طرا 

 املمارسة .
هذه املمارسة تا قابلة للتجز ة  و  حي  ملقدم العطاء تقدمي -4

 عرو  بديلة إ  إذا نصت الواث   على ذلم .
املقابل املادي للحصول على نسخة من واث   املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنان ابملا ة من 2يصاحي العطاء أتمني أويل   يقل عن )-6

يكون هذا الت مني مبومي شيم مصدق أو  طاب قيمة العطاء وأن 
ضمان من بنم معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 
ولصاحل وزارة الرتبية   وتا مقرتن  ي قيد أو شرط ولن يلتفت إس 
العطاءات تا املصحوبة هبذا الت مني   أو املصحوبة بت مني  الي 

أن يكون الت مني صاحلا ملدة  ألي من السواب  املشار إليها   وجيي
 سراين العطاء املطلوب .

 20إن املدة اإليالية للعقد ه  ) تسلم نصي الكمية  الل -7
يوما من اتريص توقيع العقد و الباق   الل شهرين من انتهاء موعد 
تسليم الكمية األوس ( يلتزم  الهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 

اصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة طبقا للشروط العامة وان
 بواث   املمارسة .

يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطا   قا ما وانفذ املفعول تا ما ز -8
الرمو  في  و  ميكن سحب  وذلم من وقت تصديره حا هناية مدة 

 سراين    ولن يعتد  ي  فض يف األسعار بعد تصدير العطاء.
راسة املمارسة ومود أي  ط  أو نقص أو إذا تبني للممارس عند د-9

تباين يف املستندات الفنية أو يف مداول الكميات مما قد يؤثر على 
فئات عطا   أو على قيمة األعمال فعلي  أن يستوضح يف ذلم من 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطا   وستتوس الوزارة دراسة هذه املالحظات 

أي  ط  أو نقص أو تباين أو وا ستفسارات واإلمابة عليها وإزالة 
تعار  )إن ومد( و  يرتتي على ذلم أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
تود  واث   املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل أوقات الدوام الرمس  يف موعد 
لقرارات الصادرة من ونصي  هرا ( حسي ا 12أقصاه الساعة  )

الوزارة يف ش ن تغيا أو متديد موعد اإلقفال   ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقساء املوعد املقرر لإلقفال وكذلم لن يلتفت إس أي تعديل يف 

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
جيي على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11
ستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضو  املمارسة )إن ومد( امل

وذلم يف نفس واث   العطاء الذي تقدم ب    وللوزارة احل  يف عدم 
قبول العطاء ما مل يتسمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 ضرورة ا لتزام مبا ماء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
قدمي ييع الكفا ت املصرفية اناصة هبذه على املمارس ت-12

 املمارسة ابللغة العربية .
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتي املدرس 
 2018-2017املقررة للعام الدراس  

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتي املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)أ(
 عــــةاســــــم املطب م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع ان  3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 رمطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنش 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليي 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظا ر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليي 11
 مطبعة أروى العاملية 12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرس  وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 م املطبعــــةاســــــ م
 مطبعة الدروازة 1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 ( 2018-2017/ 50عن املمارسة رقم ) م.ك /

 حلامة/ قطا  البحو  الرتبوية واملناهج –لطباعة وتوريد كتي مدرسية 
تعلن وزارة الرتبية عن طرا ممارسة )حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتي 

للشروط  مدرسية حلامة / قطا  البحو  الرتبوية واملناهج طبقا  
 واملواصفات الفنية الواردة يف واث   املمارسة.

 إرشادات عامة للممارسة:
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
 يوم عمل من اتريص نزول اإلعالن. 15جيي تسليم وثيقة العطاء  الل -2
املؤهلة   يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع-3
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ومقيد يف السجل التجاري وترفة بارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرف  بعطا   شهادة بذلم على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريص طرا 

 املمارسة.
هذه املمارسة تا قابلة للتجز ة و  حي  ملقدم العطاء تقدمي -4

 عرو  بديلة إ  إذا نصت الواث   على ذلم.
املادي للحصول على نسخة من واث   املمارسة يتمثل يف املقابل -5
 دينارا  كويتيا (.  75)
%( اثنني ابملا ة من 2يصاحي العطاء أتمني أويل   يقل عن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا الت مني مبومي شيم مصدق أو  طاب 
ضمان من بنم معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

الرتبية  وتا مقرتن  ي قيد أو شرط ولن يلتفت إس  ولصاحل وزارة
العطاءات تا املصحوبة هبذا الت مني  أو املصحوبة بت مني  الي ألي 
من السواب  املشار إليها  وجيي أن يكون الت مني صاحلا ملدة سراين 

 العطاء املطلوب.
يوما   20إن املدة اإليالية للعقد ه  )تسلم كامل الكمية  الل -7

من اتريص توقيع العقد( يلتزم  الهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقا للشروط العامة واناصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواث   املمارسة.
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطا   قا ما  وانفذ املفعول تا ما ز -8

اية مدة الرمو  في  و  ميكن سحب  وذلم من وقت تصديره حا هن
 سراين   ولن يعتد  ي  فض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة ومود أي  ط  أو نقص أو -9
تباين يف املستندات الفنية أو يف مداول الكميات مما قد يؤثر على 
فئات عطا   أو على قيمة األعمال فعلي  أن يستوضح يف ذلم من 

قبل تقدمي عطا   وستتوس الوزارة دراسة هذه املالحظات وزارة الرتبية 
وا ستفسارات واإلمابة عليها وإزالة أي  ط  أو نقص أو تباين أو 
تعار  )إن ومد( و  يرتتي على ذلم أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة.
تود  واث   املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10

طقة صبحان اجلنويب  الل أوقات الدوام الرمس  يف موعد واملخازن مبن
ونصي  هرا ( حسي القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )

الوزارة يف ش ن تغيا أو متديد موعد اإلقفال  ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقساء املوعد املقرر لإلقفال وكذلم لن يلتفت إس أي تعديل يف 

 يرد بعد تصدير العطاء.أسعار العطاءات املقدمة 
جيي على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضو  املمارسة )إن ومد( 
وذلم يف نفس واث   العطاء الذي تقدم ب   وللوزارة احل  يف عدم 

مع  قبول العطاء ما مل يتسمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة
 ضرورة ا لتزام مبا ماء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة.

على املمارس تقدمي ييع الكفا ت املصرفية اناصة هبذه -12
 املمارسة ابللغة العربية.

 وكيل وزارة الرتبية
 

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتي املدرس 
 2018-2017املقررة للعام الدراس  

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتي املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع ان  3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 ةشركة مطابع اجملموعة الدولي 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليي 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظا ر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليي  11
 العاملية  مطبعة أروى 12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرس  وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 (2018-2017/ 56عن املمارسة رقم )م.ك /
حلامة/قطا  البحو   –لطباعة وتوريد كتي مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتي تعلن وزارة الرتبية عن طرا ممارسة )

مدرسية حلامة / قطا  البحو  الرتبوية واملناهج طبقا  للشروط 
 واملواصفات الفنية الواردة يف واث   املمارسة.

 إرشادات عامة للممارسة:
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
 عمل من اتريص نزول اإلعالن.يوم  15جيي تسليم وثيقة العطاء  الل -2
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة  -3

ومقيد يف السجل التجاري وترفة بارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرف  بعطا   شهادة بذلم على أن يكون اترخيها معاصرا  لتاريص طرا 

 املمارسة.
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 ة و  حي  ملقدم العطاء تقدمي هذه املمارسة تا قابلة للتجز -4
 عرو  بديلة إ  إذا نصت الواث   على ذلم.

املقابل املادي للحصول على نسخة من واث   املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا  كويتيا (.  75)
%( اثنــــني ابملا ــــة مــــن قيمــــة 2يصــــاحي العطــــاء أتمــــني أويل   يقــــل عــــن )-6

دق أو  طــاب ضــمان مــن العطــاء وأن يكــون هــذا التــ مني مبومــي شــيم مصــ
ـــت وصـــادر ابســـم مقـــدم العطـــاء ولصـــاحل وزارة  ـــة الكوي ـــدى دول بنـــم معتمـــد ل
ـــــن يلتفـــــت إس العطـــــاءات تـــــا  ـــــد أو شـــــرط ول ـــــة  وتـــــا مقـــــرتن  ي قي الرتبي
املصــحوبة هبــذا التــ مني  أو املصــحوبة بتــ مني  ــالي ألي مــن الســواب  املشــار 

 ن العطاء املطلوب.إليها  وجيي أن يكون الت مني صاحلا  ملدة سراي
يوما   20إن املدة اإليالية للعقد ه  )تسلم نصي الكمية  الل -7

من اتريص توقيع العقد والباق   الل شهرين من انتهاء موعد تسليم 
الكمية األوس( يلتزم  الهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقا  

واردة بواث   للشروط العامة واناصة واألحكام واملواصفات الفنية ال
 املمارسة.

يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطا   قا ما  وانفذ املفعول تا ما ز -8
الرمو  في  و  ميكن سحب  وذلم من وقت تصديره حا هناية مدة 

 سراين   ولن يعتد  ي  فض يف األسعار بعد تصدير العطاء.
و تبــاين إذا تبــني للممــارس عنــد دراســة املمارســة ومــود أي  طــ  أو نقــص أ-9

يف املستندات الفنية أو يف مداول الكميـات ممـا قـد يـؤثر علـى فئـات عطا ـ  أو 
علــى قيمــة األعمــال فعليــ  أن يستوضـــح يف ذلــم مــن وزارة الرتبيــة قبــل تقـــدمي 
عطا   وسـتتوس الـوزارة دراسـة هـذه املالحظـات وا ستفسـارات واإلمابـة عليهـا 

ن ومــد( و  يرتتــي علــى ذلــم وإزالــة أي  طــ  أو نقــص أو تبــاين أو تعــار  )إ
 أي مسؤولية أو التزام إضايف على الوزارة.

تود  واث   املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل أوقات الدوام الرمس  يف موعد 

ونصي  هرا ( حسي القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )
يا أو متديد موعد اإلقفال  ولن يقبل أي عطاء يرد الوزارة يف ش ن تغ

بعد انقساء املوعد املقرر لإلقفال وكذلم لن يلتفت إس أي تعديل يف 
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء.

جيي على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11
املمارسة )إن ومد( املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضو  

وذلم يف نفس واث   العطاء الذي تقدم ب   وللوزارة احل  يف عدم 
قبول العطاء ما مل يتسمن تعبئة اجلداول وفقا  للمصلحة العامة مع 

 ضرورة ا لتزام مبا ماء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة.
 على املمارس تقدمي ييع الكفا ت املصرفية اناصة هبذه-12

 املمارسة ابللغة العربية.
 وكيل وزارة الرتبية

 

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتي املدرسية
 2018-2017املقررة للعام الدراس  

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتي املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 الطباعةشركة مطابع الرسالة للصحافة و  1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع ان  3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 والتغلييشركة الصناعات الربيطانية للطباعة  8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظا ر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليي  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرس  وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نإعال

 2017-2016/ 57عن طرا املمارسة رقم م م / 
لتوريد ونقل وتركيي وتشغيل وصيانة اورج تريب 

 وشرق  مع حامل
لتوريــد ونقـل وتركيــي وتشـغيل وصــيانة تعلـن وزارة الرتبيـة عــن حامتهـا 
وذلـم حسـي الشـروط العامـة واناصـة اورج تريب وشـرق  مـع حامـل 

 ة.واملواصفات الفنية الواردة بواث   املمارس
علــــى راتــــيب ا شــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مرامعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب  ــــالل 
أوقـــات الـــدوام الرمســـ  للحصـــول علـــى واث ـــ  املمارســـة مقابـــل رســـوم 

ـــارا    تـــا  تـــا 75/ ---قـــدرها ) د.ك( فقـــ  مخســـة وســـبعون دين
( ســبعة 7العطــاءات يف موعــد أقصــاه )قابلـ  للــرد علــى أن يــتم تســليم 

 أايم من اتريص نشر اإلعالن.
 وكيل وزارة الرتبية
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 إعالن
 (2018-2017/ 57عن املمارسة رقم ) م.ك /

حلامة / قطا  البحو   –لطباعة وتوريد كتي مدرسية 
 الرتبوية واملناهج

تعلن وزارة الرتبية عن طرا ممارسة )حمدودة( بش ن طباعة وتوريد كتي 
ســــية حلامــــة / قطــــا  البحــــو  الرتبويــــة واملنــــاهج طبقــــا للشــــروط مدر 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واث   املمارسة .
 إرشادات عامة للممارسة :

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية .-1
 يوما  عمل من اتريص نزول اإلعالن. 15جيي تسليم وثيقة العطاء  الل -2
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطـابع املؤهلـة   -3

ومقيد يف السجل التجاري وترفة بارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرف  بعطا   شهادة بذلم على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريص طرا 

 املمارسة.
ـــة و  حيـــ  ملقـــدم العطـــاء تقـــدمي-4  هـــذه املمارســـة تـــا قابلـــة للتجز 

 عرو  بديلة إ  إذا نصت الواث   على ذلم .
املقابل املادي للحصول على نسخة من واث   املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا( .  75)
( اثنــان ابملا ــة مــن %2يصــاحي العطــاء أتمــني أويل   يقــل عــن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التـ مني مبومـي شـيم مصـدق أو  طـاب 
لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقـدم العطـاء ضمان من بنم معتمد 

ولصــاحل وزارة الرتبيــة  وتــا مقــرتن  ي قيــد أو شــرط ولــن يلتفــت إس 
العطاءات تا املصحوبة هبذا الت مني  أو املصحوبة بت مني  الي ألي 
من السواب  املشار إليها  وجيي أن يكون التـ مني صـاحلا ملـدة سـراين 

 العطاء املطلوب .
 20اإلياليــة للعقــد هــ  ) تســلم نصــي الكميــة  ــالل  إن املــدة-7

يوما  مـن اتريـص توقيـع العقـد و البـاق   ـالل شـهرين مـن موعـد انتهـاء 
تســليم الكميــة األوس  ( يلتــزم  الهلــا املتعهــد بتنفيــذ أعمــال املمارســة 
طبقــا للشــروط العامــة واناصــة واألحكــام واملواصــفات الفنيــة الــواردة 

 بواث   املمارسة .
يقبل مقدم العطـاء أن يبقـى عطا ـ  قا مـا وانفـذ املفعـول تـا مـا ز -8

الرمو  في  و  ميكن سـحب  وذلـم مـن وقـت تصـديره حـا هنايـة مـدة 
 سراين   ولن يعتد  ي  فض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة ومود أي  ط  أو نقص أو -9
ة أو يف مــداول الكميــات ممــا قــد يــؤثر علــى تبــاين يف املســتندات الفنيــ

فئـات عطا ــ  أو علــى قيمــة األعمـال فعليــ  أن يستوضــح يف ذلــم مــن 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطا   وستتوس الـوزارة دراسـة هـذه املالحظـات 
وا ستفســارات واإلمابــة عليهــا وإزالــة أي  طــ  أو نقــص أو تبــاين أو 

ي مسـؤولية أو التـزام إضـايف تعار  )إن ومد( و  يرتتي على ذلـم أ
 على الوزارة .

تـــود  واث ـــ  املمارســـة يف صـــندوق العطـــاءات إبدارة التوريـــدات -10
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل أوقات الدوام الرمس  يف موعد 

ونصــي  هـــرا ( حســي القــرارات الصــادرة مـــن  12أقصــاه الســاعة )
  ولن يقبل أي عطاء يرد  الوزارة يف ش ن تغيا أو متديد موعد اإلقفال

بعد انقساء املوعد املقرر لإلقفال وكذلم لن يلتفت إس أي تعديل يف 
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .

جيــي علــى املمـــارس تعبئــة اجلــداول املرفقـــة وتقــدمي بيــان جلميـــع -11
املســــتلزمات الالزمــــة لتنفيــــذ األعمــــال موضــــو  املمارســــة )إن ومــــد( 

يف نفــس واث ــ  العطـاء الــذي تقــدم بـ    وللــوزارة احلــ  يف عــدم وذلـم 
قبــول العطــاء مــا مل يتســمن تعبئــة اجلــداول وفقــا للمصــلحة العامــة مــع 

 ضرورة ا لتزام مبا ماء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
ـــى املمـــارس تقـــدمي ييـــع الكفـــا ت املصـــرفية اناصـــة هبـــذه -12 عل

 ية .املمارسة ابللغة العرب
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتي املدرس 
 2018-2017املقررة للعام الدراس  

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتي املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 اسة للطباعة والصحافة والنشرشركة دار السي 2
 مطابع ان  3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليي 8
  للطباعة والنشر والتوزيعمطابع األلفني 9
 جمموعة النظا ر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليي  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1
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 إعالن
 )عن إعادة طرا(

  2017-2016/ 65مارسة رقم م م/امل
 إنتاج وسا ل تعليمية ) را   مدارية(

تعلن وزارة الرتبيـة عن حامتها وذلم حسـي الشروط العامــــة 
 واملواصفات الفنية الواردة بواث   املمارسة. ةواناصـــ

على راتبـ  ا شتـراك يف هـذه املمارسـة من الشركـات املتخصصة 
يـدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب  الل مرامعـة إدارة التور 

أوقات الدوام الرمس  للحصول على واث   املمارسة مقابل رسم وقدره 
  تا قابلة  د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا 75/  -)

أايم( من 10موعد أقصاه ملدة )يف للرد على أن يتم تسليم العطاءات 
 اإلعالن. اتريص نشر

 رة الرتبيةوكيل وزا

 وزارة التعليم العايل
 إعالن
 (2/2017املمارسة رقم )

 توريد وتركيي أمهزة حاسي مركزية وملحقاهتا
 للحماية من الكوار  لوزارة التعليم العاس

 الكفالة السعر ا قفال الطرا
 يوما   90% من قيمة العطاء ملدة 2 د.ك   75  02/11/2017 22/10/2017

ــوم األحــد املوافــ   يــتم احلصــول علــى واث ــ  - ــارا مــن ي املمارســة اعتب
وا ايم التاليــة وذلــم أثنــاء الــدوام الرمســى مــن ادارة  22/10/2017

مببــا  -الــدور العاشــر  –قســم املناقصــات والعقــود  –الشــئون املاليــة 
 جباني املستشفى ا ماي ( -منطقة شرق  –الوزارة ) برج سنابل 

الواحــــدة  هــــرا يــــوم آ ــــر موعــــد لتقــــدمي العطــــاءات هــــو الســــاعة  -
ـــــتم النظـــــر   العطـــــاءات  02/11/2017انمـــــيس املوافـــــ   ـــــن ي ول
 بعد هذا املوعد .

توضع العطاءات   صـندوق العطـاءات بقسـم املناقصـات والعقـود  -
( من قيمة العطاء وذلم   صورة شـيم  %2مع تقدمي أتمني أويل ) 

 مصــدق عليــ  أو  طــاب ضــمان معتمــد مــن أحــد البنــوك احملليــة بدولــة
الكويـــت وينبغـــى أن يكـــون التـــ مني املقـــدم ســـارى املفعـــول طـــول مـــدة 

 . ا  ( يوم90سراين العطاء وهى )
جيــــي تقــــدمي كتــــاب مــــن وزارة الشــــئون ا متماعيــــة يفيــــد ا لتــــزام  -

وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19 حكـــام القـــانون رقــــم 
  شــــــ ن دعــــــم وتشــــــجيع العمالــــــة  2008/  امســــــا لســــــنة 1104
 .الوطنية 

 

 قيمة رسوم شراء املمارسة املذكورة أعاله تا قابلة للرد . -
 سيتم استبعاد أى عطاء تا مصحوب ب  أتمني أويل مصدق . -

 وكيل وزارة التعليم العايل
 

 وزارة الدا لية
 إعـــــــــالن

(  2018- 17/2017تعلن وزارة الدا لية عن طرا املمارسة رقـم )
 زانــ ( لــزوم اإلدارة العامــة  400ســرير   400توريــد أاث  متنــو   )

لقوات األمن اناصة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة املخازن( 
 بوزارة الدا لية .

فعلــــى الســــادة الشــــركات / املؤسســــات املتخصصــــة يف هــــذا اجملــــال  
 –إدارة املناقصــات )الشــرق  -مرامعــة اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة 

للحصـــول علــى  –الــدور األول(  – 2قــم بوابــة ر  –مدرســة الصــدي  
ــل رســم قــدره ) ( د.ك فقــ  عشــرون 20/-واث ــ  هــذه املمارســة مقاب

دينـــارا كويتـــيا    تيـر "  ك  نت " )  يرد(   مصطحبيــــن صـــوره من 
إعـالن املمارسة ابجلريدة الرســــمية )كويـت اليـوم ( ومعهـم املسـتندات 

 -التالية :
 ( .2017لدى وزارة الدا لية عن عام ) إيصال التسجيل -

 أو
 صورة عن السجل التجاري . .1
 .2017صورة عن شهادة ترفة بارة وصناعة الكويت لعام  .2
صورة عن إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية لعام  .3

2017. 
 وذلم للتسجيل ابلوزارة ومن مث شراء واث   املمارسة .

ءات هو يوم األربعاء املواف  علما   ن آ ر موعد لتسليم العطا
إبدارة اندمات اجملتمعية مببا وزارة الدا لية  - 22/11/2017

الدور ا ول ( اعتبارا من  –( 2مبا رقم ) –اجلديد ) صبحان 
ـاعة )الواحدة(  هرا    ولن 1ـاعة )الثامنة( صباحا  وحا السـ8السـ

 تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد املوعد املذكور.
 وكيل الوزارة املساعد للشــئون املاليـــة ابلتكليي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلــن اإلدارة العامــة للجنســية وواث ــ  الســفر أن األشــخاص املدرمــ   
الكويتيـة اناصـ  هبـم  شهادات منسـياهتمأمساؤهم أدانه يدعون فقدان 

ـــــى أي منهـــــا أن يســـــلمها إس اإلدارة  ـــــالل  , فامـــــى ممـــــن يعثـــــر عل
ذا  اإلعالن ابجلريده الرمسية , وإ  فستمنح أسبوعني من اتريص نشر ه

 حسي اإلمراءات املتبعة.  هلؤ ء األشخاص شهادات منسية كويتية



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  57             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 
 اجلنسيةرقم  ا ســـــــــــــــم   م

 102753339 مناه صاحل هادي عواد العازم  1
 107613505 موض   الد ماسم عبداللطيي صاحل الرميي 2
 118541665 رحان السهل نوره عيسى سلطان سويد ف 3
 106268061 نور سعد على سعد حممد انبيزي 4
 105259724 مش  شاحل نزال سيي البغيل  الرشيدي 5

 105251728 د ل شاحل نزال سيي البغيل  الرشيدي 6

 101855143 ملوه حسن مرض  شريك  الرشيدي 7

 123637213 فيصل بداا حممد البداا حسن العجم  8

 107794543 صباا محود مبارك محود اهلويدي عبدهللا 9

 107098862 عايده محود زيد عايض العتييب 10

 105392734  الد وديد عبيد انمي اهلامري 11

 128408407 وعد فالا حوفان راشد ثالب اهلامري 12

 107438252 عايش  انور سعود عبدالعزيز امحد امساعيل الراشد 13

 102166894 املسفرصالا زيد ابراهيم زيد  14

 105674211 هدى حممد كا م احلمدان  15

 118693536  الد حممد ماحل هنيدي تاس انالدي 16

 105102315 فاحل عقاب ضيدان جباد املطاي 17

 129486849 تال عبدهللا سعد مناح  سويالن  18

 103007852 يعقوب حني فرج الدايب 19

 107899851 العصفور حنان حممد موس  يعقوب العمران 20

 122789838 عبدهللا فهاد عبدهللا فهد مليح الشمري 21

 100916346 ماسم حممد فرج احلويل  22

 107863467 مناه تازى مامد بداا عباس بوردن 23

 100353207 حيالن على الرميبان احلريب 24

 106444126 امحد حمسن عطاهللا حمسن البخيت 25

 102528101 طل  ثقاب انالديحممد عبدالرمحن م 26

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواث   السفر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إعالن
تعلــن اإلدارة العامــة للجنســية وواث ــ  الســفر أن األشــخاص املدرمــ   

أمسـاؤهم أدانه يــدعون فقـدان مــوازات ســفرهم الكويتيـة اناصــ  هبــم , 
أسـبوعني فامى ممن يعثر علـى أي منهـا أن يسـلمها إس اإلدارة  ـالل 

مــن اتريــص نشــر هــذا اإلعــالن ابجلريــده الرمسيــة , وإ  فســتمنح هلــؤ ء 
 حسي اإلمراءات املتبعة  األشخاص موازات سفر كويتية

 

 الرقم املسلسل رقم اجلواز ا ســـــــــــــــم م
مطلى عليان ديبان   .1

 املطاي
100553621 2442819 

على امحد على حممد   .2
 امحد مشس الدين

138774602 P05088868 

 4487596 124203402 امل فكري امحد حمروس  .3
شهد عادل مشارى   .4

 سليمان الشط 
122975344 P05026246 

فهد قبالن سعد قبالن   .5
 فهيد العازم 

136483894 3777157 

رزان مساعد انصر مبارك   .6
 الرشيدي

150321912 2186049 

فيصل مسفر زايد مسفر   .7
 املطاي

104857596 3981302 

 الد امحد حممد صاحل   .8
 عبدالوهاب امحد اهلندي

106841233 3624599 

نوره عبدهللا عبدالعزيز   .9
 العمار

101205675 3915379 

سعد على سعد مبارك   .10
 مانع احلوط 

105644020 4178657 

فهاد مبخوت فهاد هادى   .11
 صمعان العجم 

106836586 3858092 

سامل فهد سامل يوسي   .12
 الصاحل احلميس 

144069922 2895859 

منصور حممد محيد عامر   .13
 العجم 

100705400 3608613 

حسن حممد عبدالرمحن   .14
 حممد العجم 

141467927 3084054 

ابتهاج عبدهللا عقيل زبن   .15
 فهد تازى الشمري

107864931 4240774 

عادل ماسم حممد حسن   .16
 اما

102086942 4005246 

د ل بدر حممد رضا   .17
 عباس على

107931002 4406039 

طالل حممد سيي انصر   .18
 العدواين

102348956 3812096 

راي  سامى سلطان   .19
 العيس 

100767773 3697291 

هند ماسم حسن حممد   .20
 الطليح 

101131051 4102967 

عواطي انيي حممد فراج   .21
 الظفاي

101815735 3781173 

رمي فهد نزال عبيد سعد   .22
 اجملرن

123178159 4366355 

 2116006 101024251عو   مسا عيسى فرج  .23
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 الرقم املسلسل رقم اجلواز ا ســـــــــــــــم م
 هببهاين

 2500314 102569687 حفص  امحد حممد احلريب  .24
 3622267 101109211 زهره حسني على عواد  .25
سهام تالب رشيد مزا   .26

 املطاي
105279604 2951845 

عبدهللا فهد عبدهللا مك    .27
 شهاب

124135176 4252004 

عبدالرمحن فهد خبيت   .28
 ثويين فرج السعيد

119353602 3297373 

نور حامد سيد عنرب سيد   .29
 صاحل الرفاع 

106424781 2431435 

امحد انصر حممد شبيي   .30
 املطاي

104608687 3787541 

امحد  الد صاحل سلطان   .31
 حاش  انالدي

124213145 3960298 

زهراء عبداللطيي عبدهللا   .32
 امحد املري

126709296 3072137 

ضاري عبدهللا فهد فهد   .33
 انعبدهللا العثم

107322580 4109724 

 يف سامل  يف صاوي   .34
 الشمري

255832317 4386686 

حممد مواد طاهر امحد   .35
 القطان

106115683 3314849 

يوسي نوري يوسي   .36
 عبداللطيي انرتش

124881765 4443784 

اريج مري  ليف  طالل   .37
 حممد اجلري

107931212 3707668 

عامر سعيد سامل حممد   .38
 مهدي

100925459 2881061 

روان ابراهيم امحد ابراهيم   .39
 ا نصاري

126364547 4264416 

ا ء ابراهيم يوسي امحد   .40
 ابراهيم ا نصاري

140468916 4264414 

صفي  مابر عيسى مرزوق   .41
 القالف

100757817 3812532 

عبداهلادي حممد كميص   .42
 عبدهللا حممد العجم 

131699483 3236967 

 2408456 103497713 شريف  انصر عبداحملسن  .43
بشاير راي   ا هللا   .44

 سلطان
146535431 4017940 

اسرار على اثمر عرفج   .45
 انالدي

238171119 3747934 

اسيل على اثمر عرفج   .46
 انالدي

214932575 3783783 

 الرقم املسلسل رقم اجلواز ا ســـــــــــــــم م
فهد على اثمر عرفج   .47

 انالدي
204414447 3747935 

طالل على اثمر عرفج   .48
 انالدي

137403071 4373231 

مر عرفج مناح  على اث  .49
 انالدي

105018707 3618766 

هيا امحد عبدالعزيز   .50
 عبدهللا احلصني

141089502 3662204 

موزه امحد حمسن عطاهللا   .51
 البخيت

222049210 3698838 

سعاد  اع انصر عبدهللا   .52
 مشوط العجم 

106269262 3024098 

زيني مسا مابر حسن   .53
 على عبدالرزاق

120119215 4053971 

بدهللا مبارك عبداحملسن ع  .54
سامل فهد العظيمان 

 العجم 

122231053 3865111 

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواث   السفر                                                      

 
 وزارة الدفا 

 إعــــالن
 (1542817) عن استدراج عرو  أسعار رقم  

ستبدال األمهزة أعمال تشغيل وصيانة وإصالا وا
الكهراب ية واملعدات امليكانيكية وأمهزة التكييي 

 مبعسكر أم الروس
تعلن وزارة الدفا  عن حامتها  ستدراج عرو  أسعار ألعمال 
تشغيل وصيانة وإصالا واستبدال األمهزة واملعدات امليكانيكية 
وأمهزة التكييي مبعسكر أم الروس حسي الشروط املبينة بواث   

ج  وعلى من يرتي ابلتقدم من الشركات املتخصصة  ا ستدرا 
 ميدان حويل(.-مرامعة هندسة املنشآت العسكرية )مراقبة املناقصات

 الطـــــرا
 

 اإلقفــــــــــال
 

 السعـــــــر

 د.ك 75  14/11/2017  22/10/2017
 

 الزيــارة           
 املـوقعية
 

 ا متمــا 
 التمهيدي
 

لتاسعة صباحا يوم األحد املواف  الساعة ا
وذلم يف مقر هندسة املنشآت  29/10/2017

 ميدان حويل. –العسكرية 
الساعة العاشرة صباحا يوم ا ثنني املواف  

وذلم يف مقر هندسة املنشآت  30/10/2017
 ميدان حويل. –العسكرية 
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 تعليمـات

 
 

جيي إ طار الوزارة  مساء وو ا ي وصور موازات  -1
زايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخي . املرشحني حلسور ال

 ولن تقبل عن طري  الفاكس.
جيي إبراز إيصال الشراء عند حسور الزايرة املوقعية  -2

 وا متما  التمهيدي
جيي تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية ضمن  -3

 .العطاء
 كتاب تفويض بشراء الواث  .  -4
لواحدة آ ر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة ا -5

مركز تسليم الربيد  12 هرا مبعسكر اجليوان بوابة رقم 
جلنة  2( صندوق رقم 1واملناقصات ابلسيارة شباك رقم )

املشرتوات ما دون النصاب القيم  للجهاز املركزي 
 للمناقصات العامة.

هذا ا ستدراج عام علـى الشـركات املتخصصـة يف  - -6
ال األمهــزة جمـال أعمـال تشـغيل وصــيانة وإصـالا واسـتبد

 الكهراب ية واملعدات امليكانيكية وأمهزة التكييي.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ( 2411943170) رقم:طـــرا املمارســـة  عن
 لزوم / وزارة الدفا قطع تيار آليات عسكرية لتوريد 

تعلن وزارة الدفــا  عـن طـرا املمارسـة املـذكورة أعـــاله علـى الشـركات 
ــــ ــــة املســــجلة واملصــــنفة ل ــــواملؤسســــات احمللي ــــز احملل   دى إدارة التجهي

  وذلـم طبقـا للشـروط واملواصـفات الـواردة    2017ابلوزارة للعام 
اجليـوان  –)وزارة الـدفا   واث   املمارسة ال، ميكن احلصول عليها مـن

ــ / الشــويص(  )مراقبــة التجهيــزات الفنيــة( وذلــم   إدارة التجهيــز احملل
  ات مبقـر الـوزارة  الل ساعات الدوام الرمس  على أن تقـدم العطـاء

مركــــز تســـــليم الربيــــــد  -الـــــوزارة مبقــــر  (  هــــرا  1:00متــــام الســــاعة )
( علـى الـدا ري الرابـع 12ابلقـرب مـن بوابـة ) –واملناقصـات ابلسيارة 

جلنــة املشــرتوات مــادون النصــاب القيمــ  للجهــاز  (2رقــم ) بصــندوق
ني قبـــل موعـــد اإلتـــالق بنظـــام املظـــروف -املركـــزي للمناقصـــات العامـــة

 املايل والفين . 
 الت مني البنك  )األوس( اتريص اإلتالق اتريص الطرا املقابـل النقدي
 ) تا قابل للرد (

%( من قيمة 2بنسبة ) ا حد املواف  ا ثنني املواف  د ك( 75/-)
 العطاء

( 90مدة الصالحية ) (2017/ 11/  12) (2017/ 10/ 23) ك  نت
  ا  يوم

 يل : ا لتزام مبااملشـاركة  يفترتي  ال،ويشرتط ابلشركات 
.تقدمي صورة عن كارت التسجيل لدى وزارة الدفا  / إدارة التجهيز 1

 .2017احمللى للعام 
 كتاب تفويض من الشركة بشـراء الواث  ..تقدمي 2
هذا اجملال ومصنفة لدى مراقبة  ن تكون الشركة متخصصة يفأ.3

 ابلوزارة.تصنيي الشركات 
شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات تا ورة عن .تقدمي ص4
 )السنوية(.كومية احل
 K-Net طري :.سداد الرسوم عن 5
 تصنيعها..أن تكون قطع الغيار مديدة أصلية تا جمددة وتا معاد 6

 24816219 – 24820156 لالستفسار: هـاتـي:
 (24833209) فاكس: –( 113-108 دا ل :)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 170-42-10-2414قم املــمــارســة ر 
 لــتوريــد / أحبار

تعلن وزارة الدفــا  عـن طـرا املمارسـة املـذكورة أعـــاله علـى الشـركات 
ــــ ــــز احملل ــــة املســــجلة واملصــــنفة لــــدى إدارة التجهي   واملؤسســــات احمللي

للشــــروط واملواصــــفات    وذلـــم طبقــــا   2017ابلـــوزارة للعــــام احلــــايل 
حلصول عليها مـن إدارة التجهيـز الواردة يف واث   املمارسة ال، ميكن ا

الرمس  )مراقبة التجهيزات اإلدارية( وذلم  الل ساعات الدوام   احملل
 هــرا  مبقــر  (12:  00يف متــام الســاعة )علـى أن تقــدم العطــاءات مبقــر الـوزارة 

( 1شـباك رقـم ) –مركز تسـليم الربيـد واملناقصـات ابلسيارة  -الـوزارة 
شــرتوات اناصــة بــوزارة الــدفا  مــا دون ( جلنــة امل2صـــندوق رقــم ) –

النصاب القيم  للجهاز املركزي للمناقصات العامـة ابلقـرب مـن بوابـة 
 ( قبل موعد ا تـالق .12)

 املقابـل النقـدي
 الت مني البنك  )األوس( اتريص اإلتالق اتريص الطرا

 ) تا قابل للرد (
 %( من امجايل القيمة2)  األحد املواف ا ثنني املواف    د . ك( 75/-)

( 90مدة الصالحية ) (11/2017/ 05)  (10/2017/ 23)  ك  نت
  ا  يوم

 يل :ويشرتط ابلشركات ال، ترتي يف املشـاركة ا لتزام مبا 
رت التسجيل لدى وزارة الدفا  / ادارة ا.  تقدمي صورة عن ك1

 . 2017التجهيز احملل  للعام 
 الواث  .كة بشـراء كتاب تفويض من الشر .  تقدمي 2
ن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال ومصنفة لدى مراقبة أ. 3

 ابلوزارة.تصنيي الشركات 
شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات تا .  تقدمي صورة عن 4
 )السنوية(.كومية احل
 واحـد( )أسبو .  تقدمي كتاب رمس  ألية استفسارات يكون يف  الل 5

 اإلعالن.من اتريص نشـر 
 .  سداد الرسوم املقررة لشراء واث   املمارسة عن طري  الك  نت.6

 )دا ل  24816219 – 24820156 لالستفسار: هـاتـي:
 (24833209فاكس : )  –( 128
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 وزارة الصحة
 (اقبة املخترباتمر  -تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية 

 عن طرا املمارسة التالية:
اتريص 
 لاألقفــــا

 م رقم املمارسة ـــــــــــيالوص الرسوم

أسبوعني 
من اتريص 
 اإلعالن

 حماليل  ربيةتوريد  20
أقسام الطي  حلامة 

 النووي

7LS182 1 

أسبوعني 
من اتريص 
 اإلعالن

 حماليل  ربيةتوريد  20
أقسام الطي حلامة 

 النووي

7LS194 2 

أسبوعني 
من اتريص 
 اإلعالن

 حماليل  ربيةتوريد  20
اقسام الطي امة حل

 النووي

7LS196 3 

أسبوعني 
من اتريص 
 اإلعالن

مستهلكات توريد  20
ادارة حلامة  ربية 

 دمات املختربات 
 تربات الطبية 

 –مستشفى مبارك 
 وحدة امليكروبيولوم 

7LS240 4 

أسبوعني 
من اتريص 
 اإلعالن

 حماليل  ربيةتوريد  20
ادارة  ــــدمات حلامــــة 

 املختربات الطبية
تربات مركز الكويت  

 -ملكافحـــة الســـرطان 
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

 اهليستوابثولوم 

7LS249 5 

(  وعلــى 2توضــع العطــاءات يف صــندوق العطــاءات إبدارة اهلندســة الطبيــة)رقم 
يومــا ( مــن اتريــص اإلقفــال   كمــا  90أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة )

إلياليـة للعطـاء املقـدم %( مـن القيمـة ا 2تبلغ الكفالة األولية هلـذه املمارسـة )
 وينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات ال، ترتي يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية. (1
 أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحسار ما يفيد ذلم. (2
 قررة لشراء واث   املمارسة نقدا.سداد الرسوم امل (3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء واث   املمارسة. (4
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. (5
 يوما  فق  14وميكن احلصول على واث   املمارسة من اتريص نشر وملدة  (6

 

 إعالن
 التالية:تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرا املمارسات 

اتريص 
 ا قفــــال

 م رقم املمارسة ـــــــــــيالوص الرسوم

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

100 7TN049 
 SMARTامهزة توريد 

AUTOMATION 
SYSTEM FOR 
HISTOLOGY    

 وملحقاهتا
ادارة  دمات حلامة 

مستشفى  -املختربات الطبية  
 اجلهراء

 هـ.ط.
/49 

2018-2017 

1 

شهر من 
اتريص 
 ناإلعال

20 7TN325 
 Digitalتوريد مهاز 

Radiographic 
Imaging System 

 وملحقات 
جملس أقسام األشعة والعالج 
 ا شعاع  مستشفى اجلهراء

 هـ.ط.
325/ 
 

2018-2017 

2 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN384 
 Digitalتوريد مهاز 

Ultrasound 
System with 

Volume 
Navigation  وملحقات 

ألشعة والعالج جملس أقسام ا
ا شعاع  مستشفى مبارك 

 الكبا

 هـ.ط.
/384 

2018-2017 

3 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN429 
 توريد 

  INCUBATORSامهزة
 وملحقاهتا

 -حلامة جملس أقسام اجلراحة 
 ابن سينا/مراحة ا طفال

 هـ.ط.
/429 

2018-2017 
 

4 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN598 
مهاز  توريد

WIRELESS 
MONITORING 

SOLUTION 
 وملحقات 

ادارة  دمات حلامة 
مستشفى  -املختربات الطبية  
 العدان

 هـ.ط.
/598 

2018-2017 

5 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN748 
 FULLYمهاز  توريد 

AUTOMATED 
MEDIA 

PREPARATION 
SYSTEM   وملحقات 

 هـ.ط.
/748 

2018-2017 
 

6 
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ادارة  دمات حلامة 

 تربات  -املختربات الطبية  
 امةالصحة الع

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN751 
أمهزة   توريد

ULTRASOUND 
MACHINES   

 وملحقاهتا
 - حلامة جملس أقسام اجلراح 

 مستشفى اجلهراء

 هـ.ط.
/751 

2018-2017 

7 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN810 
امهزة  توريد

PHLEBOTOMY 
CHAIR  وملحقاهتا 

مات ادارة  دحلامة 
مراكز  -املختربات الطبية  

الصحية مبنطقة ا محدي 
 الصحية

 هـ.ط.
/810 

2018-2017 
 

8 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN823 
 FULLYامهزة توريد 

AUTOMATED 
SYSTEM FOR 

SAMPLE  
PREPARATION 

 و ملحقاهتا
ادارة  دمات حلامة 

 تربات -املختربات الطبية  
 الصحة العامة

 هـ.ط.
/823 

2018-2017 
 

9 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 7TN824 
 FULLYامهزة توريد 

AUTOMATED 
SYSTEM FOR 

SAMPLE 
PREPARATION 

 وملحقاهتا  
ادارة  دمات حلامة 

الصحة  -املختربات الطبية  
 العامة

 هـ.ط.
/824 

 
2018-2017 

 

10 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

40 (7TN830) 
 توريد أمهزة 

EQUIPMENT 
DATA  

TERMINAL 
 وملحقاهتا

  -حلامة أقسام الصدري
 مستشفى األمرا  الصدرية

 هـ.ط.
/830 

2018-2017 
 

11 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 (7TN848) 
 OS  توريد

FORCEPS 
 –حلامة جملس أقسام األسنان 
 توزيعة على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
/848 

2018-2017 
 

12 

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 (7TN853) 
 .PR INST  توريد

PERIOSTEAL, 
PR INST. 

 هـ.ط
/853 

2018-2017 
 

13 

SCALER  وآ ت طبية
 أ رى

 –حلامة جملس أقسام األسنان 
 توزيعة على عدة مستشفيات

شهر من 
اتريص 
 اإلعالن

20 (7TN855) 
 .MISتوريد  

DENTAL 
INSTRUMENT 

TRAY 
CASSETTES 

 –حلامة جملس أقسام األسنان 
 توزيعة على عدة مستشفيات

 هـ.ط
/855 

2018-2017 
 

14 

(  وعلـى 2الطبيـة )رقـم  اهلندسـةتوضع العطاءات يف صندوق العطـاءات إبدارة 
يومــا( مــن اتريــص اإلقفــال  كمــا  90أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلياليـة للعطـاء املقـدم  2تبلغ الكفالة األولية هلـذه املمارسـة )
 طوال مدة سراين العطاء. وينبغ  أن تكون صاحلة

 ويشرتط ابلشركات ال، ترتي يف املشاركة ابملمارسة مايل :
 الطبية. اهلندسة( أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة 1
 ( أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحسار ما يفيد ذلم.2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واث   املمارسة نقدا.3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء واث   املمارسة.  (4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
 يوما فق . 21( وميكن احلصول على واث   املمارسة من اتريص النشر وملدة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

عــن  (اقبــة املختــرباتمر  -تعلــن وزارة الصــحة )إدارة اهلندســة الطبيــة 
 طرا املمارسة التالية:

رقم  م
اتريص  الرسوم ـــــــــــيالوص املمارسة

 األقفــــال
1 7LS262  حماليل  ربيةتوريد 

ادارة  دمات املختربات حلامة 
 – تربات الصحة العامة الطبية 

 وحدة امليكروبيولوم 

أسبوعني من  20
اتريص 
 اإلعالن

  وعلـى (2توضع العطاءات يف صندوق العطـاءات إبدارة اهلندسـة الطبيـة )رقـم 
يومـا( مـن اتريـص  اإلقفـال   كمــا  90أن تكـون العطـاءات سـارية املفعـول ملـدة )

%( مـن القيمـة اإلياليـة للعطـاء املقـدم  2تبلغ الكفالة األولية هلـذه املمارسـة )
 وينبغ  أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات ال، ترتي يف املشاركة ابملمارسة ما يل :
 كون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.أن ت

 أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحسار ما يفيد ذلم.
 سداد الرسوم املقررة لشراء واث   املمارسة نقدا. (7
 كتاب تفويض من الشركة بشراء واث   املمارسة. (8
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. (9

وميكــــــن احلصــــــول علــــــى واث ــــــ  املمارســــــة مــــــن اتريــــــص النشــــــر  (10
 يوما فق . 14وملدة 
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 حمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 11/9/2017املنعقدة  53/2017رقم 

ويــت اليــوم( فــتذا مل تتلقــى اللجنــة أي وبعــد حبــ  للطلبــات املقدمــة بتعــديل البيــاانت بســجالت املواليــد والوفيــات قــررت ابلتعــديل املــدرج أدانه ابجلريــدة الرمسيــة )الك
 اعرتا   الل مخسة عشر يوما من اتريص نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل ابلسجالت وتصدر شهادات امليالد أو الوفاة طبقا للتعديل اآليت:

 حمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 53/2017جلنة  11/9/2017املنعقدة بتاريص 

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15ملواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة امتمعت جلنة ا
 ر يسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 

 عسوا       الدكتور/ ر يس اجمللس الطيب العام             عسوا   السيدة / ر يسة قسم البحو  والرأي 
 عسوا         عسوا   السيد / ر يس قسم الوفيات            السيد / ر يس قسم القيد 

 عسوا         السيد / الباح  القانوين                        عسوا    السيد / ر يس قسم السجالت
 وقام  عمال سكراترية اللجنة السيدة/ نوري  عبدهللا

(( ابلكشــي املرفــ  واناصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3632إس رقــم )) (((3600)))ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم
ات يف بطلبات سواق  قيد مـيالد و الوفـاة فـتن اللجنـة بعـد حبثهـا والت كـد مـن اسـتيفاء الواث ـ  واملسـتندات   تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـ

يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقست املدة القانونية ) مخسة عشر يوما ( من اتريص آ ر إعـالن ومل يتقـدم أحـد  اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم (
  ي اعرتا  برى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 

 ر يس قسم السجالت   ر يس قسم القيد     ر يس قسم الوفيات                            ر يس قسم البحو  والرأي 
 ر يس اجمللس الطيب العام                   مدير إدارة السجل املركزي للمواليد              الباح  القانوين          سكرتا اللجنة

 
 رقم

 الطلي
 رقم الشهادة
 ومصدرها

ة الرقم املدين او اجلنسي اجلنسية 988/88ا سم املطلوب تغياه مبومي القانون رقم 
التعديل يف  او مواز السفر

 اسم
 إس من اسم املولود

 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام حيىي الوالد الفحيحيل 1س 1007/2005 3600
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام يزن الوالد الفحيحيل 1س 1703/2007 3601
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام ليال الوالد الفحيحيل 2س 575/2010 3602
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام ملار الوالد الفحيحيل 2س 647/2009 3603
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام جلني الوالد فحيحيلال 2س 834/2006 3604
 105473078ج كوي، زيدان  ليي تامن الذايدي العنزي زيدان  ليي الذايدي عبدالعزيز الوالد املركزي 1س 4809/1977 3605
 102921594ج كوي،  مبارك مسلم املرب  العازم عبدهللا عبدهللا مبارك نوال الوالد الفروانية 10659/70 3606
 100453039ج كوي، سعيد ضاوي سعد املطاي سعيد ضاوي سعد د ل الوالد الفحيحيل 2س 655/79 3607
 100714082ج كوي، سعد رما انيي الرشيدي سعد رما انيي نفل الوالد املركزي 1س 3093/78 3608
امحد ماسر بقيص اهليلم  امحد ماسر بقيص اهليلم ضاري دالوال املركزي 1س 3038/2002 3609

 شط  الفسل 
 276062200881ج كوي،

امحد ماسر بقيص اهليلم  امحد ماسر بقيص اهليلم عزيزه الوالد املركزي 2س 6558/2005 3610
 شط  الفسل 

 276062200881ج كوي،

امحد ماسر بقيص اهليلم  امحد ماسر بقيص اهليلم دره الوالد املركزي2س 6500/2003 3611
 شط  الفسل 

 276062200881ج كوي،

 100557180ج كوي، مالبش سويد صاحل العنزي مالبش سويد صاحل نواف الوالد الصليبيخات 809/1971 3612
 101495856ج كوي، سامل ابراهيم الزايد سامل ابراهيم اقبال الوالد حويل 209/60 3613
فايز حممد مرزوق السماان  فايز حممد مرزوق السماان حممد والدال الفروانية 1س 912/96 3614

 املطاي
 102382154ج كوي،

 100544086ج كوي، حممد حميميد حنيي العتييب حممد حميميد حنيي سفر الوالد الفروانية  2328/71 3615
 يوسي عيسى  السيد عبدهللا عيسى عبدهللا يوسي احلنيان مها الوالد القبلة  526/1963 3616

 احلنيان
 10034ج كوي،

 101857444ج كوي، حص  ابراهيم عبدهللا احلداد حص  ابراهيم عبدهللا  الوالده القبلة  526/1963 ****
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 261112600567ج كوي، حممد مطل  حسني السند حممد مطل  حسني سعد الوالد الفيحاء 768/61 3617
 100285504ج كوي،  لي  لوي حممد الشمري  لي  لوي  لوي الوالد الشامية 526/61 3618
 100375568ج كوي، حممود  لي سيي الطويل حممود  لي سيي حممد  الوالد املركزي1س 682/1978 3619
 100728312ج كوي، فاحل يوسي مابر عبطان العنزي فاحل يوسي مابر معايل الوالد الفحيحيل 2س 405/82 3620
إيلوان ديسقورس ميشيل عزيز  ديسقورس ميشيل عزيز حبيي ايلواث ولودهامل املركزي 4س 3698/2017 3621

 حبيي
 288010113813ب م  مصري

عبدهللا دتش قليفص حممد  ألني املولوده اجلهراء 2س 1356/2015 3622
 العجم 

ومسي  عبدهللا دتش قليفص 
 حممد العجم 

 283030901208ب م  كوي،

طحيشل عل  طحيشل تريي  كرمي  هاملولود الفروانية 2س 1186/2016 3623
 وطني العازم 

مرمي طحيشل عل  طحيشل 
 تريي وطني العازم 

 292020600262ب م  كوي،

سعد ترحييي ذواد مشعان  الزين املولوده الفروانية 2س 914/2017 3624
 صالل اهلامري

نورة سعد ترحييي ذواد 
 مشعان صالل اهلامري

 282070601504ب م  كوي،

 
 

رقم 
 يالطل

 11/9/2017اتريص ا نعقاد : مقدم الطلي

 تقدم هلذه الوزارة السيد / مشاري النوري معطش فارس  بصفت  : ا ب  / فاطم   3625
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  17/12/2012املتوفاة/  بتاريص :
 282061301032ج –وفاة الكويت 

 هلذه الوزارة السيد / حممد فاضل حسن عل  فرس  بصفت  : ا ب  / عبداحملسن تقدم 3626
 طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات//فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  20/09/2016املتو /  بتاريص :
 315090601227ج –وفاة الكويت 

 : ا بن / شقره هادي عبدهللا تقدم هلذه الوزارة السيد / أمحد  ليي سعود املامدي بصفت  3627
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات//فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  11/02/2000املتوفاة/  بتاريص :
 104157225ج -وفاة الكويت 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / امحد عبدالرمحن حممود عبدهللا بصفت  : ا بن / صبحي  حممد عل  ابوالروس 3628
 لبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .طا

  06/06/2016املتوفاة/  بتاريص :
 225040700172ج –وفاة الكويت 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / صربي حسني عيد حممد   بصفت  : ا ب / حممد 3629
 الوزارة . طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه

  16/09/2013املتو /  بتاريص :
 312082801057ج –وفاة الكويت 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / عبدهللا سامل ترك  قطام  بصفت  : ا ب / براك 3630
 طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات//فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  28/05/2012املتو /  بتاريص :
 288112600559 ج–وفاة الكويت 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / نزال مرزوق  لي عومير  بصفت  : األب / بدر 3631
 طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  07/06/1983املتو /  بتاريص :
 105655059ج –وفاة الكويت 

 سليمان عبدهللا املنصور بصفت  : ا ب / نوره تقدم هلذه الوزارة السيد / نواف عبداحملسن 3632
 طالبا تسجيلها بسجالت املواليد// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

  24/11/2012املولودة/  بتاريص :
 105461823ج –و ده  ارمي  الياابن 

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 13/9/2017املنعقدة  54/2017رقم 

فــتذا مل تتلــ  اللجنــة أي وبعــد حبــ  للطلبــات املقدمــة بتعــديل البيــاانت بســجالت املواليــد والوفيــات قــررت ابلتعــديل املــدرج أدانه ابجلريــدة الرمسيــة )الكويــت اليــوم( 
 قا للتعديل اآليت:اعرتا   الل مخسة عشر يوما من اتريص نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل ابلسجالت وتصدر شهادات امليالد أو الوفاة طب

 حمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 54/2017جلنة  13/9/2017املنعقدة بتاريص 

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15امتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 
 والوفيات            ر يسا                الدكتور/ ر يس اجمللس الطيب العام                     عسوا السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد

 عسوا         السيدة / ر يسة قسم البحو  والرأي                              عسوا                السيد / ر يس قسم القيد                     
 الوفيات                                       عسوا                السيد / الباح  القانوين                               عسواالسيد / ر يس قسم 

 عسوا                       السيد / ر يس قسم السجالت          
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 وقامت  عمال سكراترية اللجنة السيدة / نورية حسن عبد هللا
(( ابلكشــي املرفــ  واناصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3668إس رقــم )) (((3633الطلبــات مــن رقــم))) ونظــرت اللجنــة

ات يف بطلبــات ســواق  قيــد املــيالد والوفــاة فــتن اللجنــة بعــد حبثهــا والت كــد مــن اســتيفاء الواث ــ  واملســتندات  تقــرر اإلعــالن عــن التعــديالت والطلبــ
الكويت اليوم( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقست املدة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريص آ ر إعالن ومل يتقدم أحد  ي اجلريدة الرمسية )

 اعرتا  برى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 ر يس قسم السجالت                                         ر يس قسم البحو  والرأي          ر يس قسم القيد             ر يس قسم الوفيات

 ل املركزي للمواليدالباح  القانوين                      سكرتا اللجنة               ر يس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج
 رقم

 الطلي
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88مي القانون رقم ا سم املطلوب تغياه مبو 
التعديل  مواز السفر

 يف اسم
 إس من اسم املولود

 102125518ج كوي، سعود عبدهللا اثمر محود العجم  سعود عبدهللا اثمر محود عبدهللا الوالد الفحيحيل1س1552/1992 3633
 101055318ج كوي، عبدالوهاب عبدالرزاق حنتوش الشمري عبدالوهاب عبدالرزاق حنتوش طييعبدالل الوالد الفحيحيل 2س1017/78 3634
 100697113ج كوي، مطل  عبيد ضوحي  املطاي مطل  عبيد ضوحي  سعود الوالد الفرواني  3747/1969 3635
 101874866ج كوي، لشومانط  عبداحلميد عبدالرمحن ا ط  عبداحلميد عبدالرمحن  نزيه  الوالد حويل 853/1963 3636
 100959144ج كوي، مناح  عل  صقر الفزا  العازم  مناح  على الفزا   عل  الوالد املركزي 1س4964/77 3637
 106711773ج كوي، عل  مناح  عل  صقر الفزا  العازم  عل  مناح  على الفزا   يعقوب الوالد اجلهراء 1س1217/2010 3638
 106711773ج كوي، عل  مناح  عل  صقر الفزا  العازم  عل  مناح  على الفزا    الد الوالد اءاجلهر  1س864/2015 3639
 289010401545ج كوي، أمحد عيسى حممد مابر ماسم الفيلكاوي أمحد عيسى حممد مابر ماسم مالك الوالد الفحيحيل 2س412/2013 3640
 289010401545ج كوي، أمحد عيسى حممد مابر ماسم الفيلكاوي مابر ماسم امحد عيسى حممد حور الوالد املركزي 2س1777/2014 3641
 266121100997ج كوي، عيسى حممد مابر ماسم الفيلكاوي عيسى حممد مابر ماسم امحد الوالد املركزي 1س133/1989 3642
 102398882ج كوي، فيصل حريب رمسان حممد الشمري فيصل حريب رمسان حممد يعقوب الوالد اجلهراء 1س82/94 3643
 101088516ج كوي، سرحان رحيل مسفر نقا السفاي سرحان رحيل مسفر  صباا الوالد املركزي 15233/73 3644
 284062901899ج كوي، فيصل حممد سعد مبارك اهلوش  فيصل حممد سعد مبارك حبر الوالد املركزي 2س3022/84 3645
 101563724ج كوي، عبدهللا حام  أمحد العوض  حام  امحدعبدهللا  ليلى الوالد حويل 1188/60 3646
 101475858ج كوي، كتاب هوميل الشويش العتييب كتاب هوميل الشويش منصور الوالد حويل 31/1962 3647
 245010800496ج كوي، عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي عايض مطل  عيدان الرشيدي مشعل الوالد الفرواني  874/69 3648
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  الرشيدي فاطم  الوالد املركزي2س3861/2007 3649
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  الرشيدي عيده الوالد املركزي 2س2444/96 3650
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  الرشيدي عبدالرمحن لدالوا املركزي 1س7402/94 3651
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  عيدان الرشيدي عا ش  الوالد املركزي 2س1711/2004 3652
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  عيدان الرشيدي عبدالعزيز الوالد املركزي1س8772/2008 3653
 269020600929ج كوي، مشعل عايض مطل  عيدان احبار الرشيدي مشعل عايض مطل  عيدان الرشيدي عبدهللا الوالد الفرواني  1س866/1999 3654
 100095838ج كوي، صادق حممود عبدهللا الفودري مود عبدهللاصادق حم عبدهللا الوالد الفحيحيل 4060/1971 3655
 100095838ج كوي، صادق حممود عبدهللا الفودري صادق حممود عبدهللا أمحد الوالد الفحيحيل1س1166/1983 3656
 100095838ج كوي، صادق حممود عبدهللا الفودري صادق حممود عبدهللا عبا الوالد الفحيحيل 2س468/1978 3657
 100095838ج كوي، صادق حممود عبدهللا الفودري صادق حممود عبدهللا عذارى الوالد الفحيحيل 2س280/1981 3658
 286071905567ب م  هندي إميان امتياز حممد الياس امتياز حممد الياس امان املولوده املركزي 4س3594/2017 3659
 281053107438ب م  هندي ماراي ماهيش موزيي مو فاان وزيي مو فاانماهيش م مرمي املولوده الفحيحيل4س1424/2017 3660
 276020112242ب م  مصري نور عمر حممد امحد عل  زيتون عمر حممد امحد عل  زيتون نورسيليا املولوده الفرواني  4س1894/2017 3661
 287061700968ب م  كوي، ابتسام حممد هادي صفوق فاحل مفرا العازم   حممد هادي صفوق فاحل مفرا العازم أبتسام املولوده املركزي 2س7879/2017 3662
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 13/9/2017اتريص ا نعقاد :  مقدم الطلي رقم الطلي
 شيخ  سامل مالم الصباابصفت  : ا بن  /مبارك ماسم حممد مالم الصباا   تقدم هلذه الوزارة السيد / 3663

 اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات////// فمن ل  
 27/12/2014املتوفي /  بتاريص :

 101092508ج –وفاة الكويت 
 محيد مطل  مرب العنزي بصفت  : األخ  /حامد مطل  مرب العنزي   تقدم هلذه الوزارة السيد / 3664

 طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات////// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .
 06/06/2009/  بتاريص :املتو 

 267010600678ج –وفاة الكويت 
 زين  بصفت  : األب / فايز أمحد حاج ابراهيم  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3665

 طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات////// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .
  23/06/2016/  بتاريص :املتوفي 

 314021501543ج –وفاة الكويت 
 نية بصفت  : األب / يونس أمحد عل  أمحد كرم لفت  عل   تقدم هلذه الوزارة السيد / 3666

 طالبا تسجيل  بسجالت املواليد////// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .
 03/09/2010/  بتاريص :املولودة

 107509189ج –و ده  ارمي  أمريكا 
 حممد بصفت  : األب /حممد محد العجم    هادي تقدم هلذه الوزارة السيد / 3667

 طالبا تسجيل  بسجالت املواليد////// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .
 28/05/2008بتاريص :املولود/ 

 119956904ج –و ده  ارمي  السعودية 
 انيي بصفت  : األب / هادي حممد محد العجم   تقدم هلذه الوزارة السيد / 3668

 جيل  بسجالت املواليد////// فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .طالبا تس
 08/05/2011بتاريص :املولود/ 

 119956904ج –و ده  ارمي  السعودية 
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 حمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 18/9/2017املنعقدة  55/2017رقم 

ليد والوفيات قررت ابلتعديل املدرج أدانه ابجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( فـتذا مل تتلـ  وبعد حب  للطلبات املقدمة بتعديل البياانت بسجالت املوا
اللجنـة أي اعـرتا   ــالل مخسـة عشــر يومـا مـن اتريــص نشـر هــذا اإلعـالن فســيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طبقــا 

 للتعديل اآليت:
 جبلستهاحمسر امتما  جلنة املواليد والوفيات 

 55/2017جلنة  18/9/2017املنعقدة بتاريص 
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15امتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 

 يس اجمللس الطيب العام                     عسواالسيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات            ر يسا                الدكتور/ ر 
 عسوا         السيدة / ر يسة قسم البحو  والرأي                              عسوا                السيد / ر يس قسم القيد                     

 السيد / الباح  القانوين                               عسوا             السيد / ر يس قسم الوفيات                                       عسوا   
 عسوا                       السيد / ر يس قسم السجالت          

 وقامت  عمال سكراترية اللجنة السيدة / علياء حسني الصفار
فــ  واناصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات (( ابلكشــي املر 3698إس رقــم )) (((3669ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))

ات يف بطلبــات ســواق  قيــد املــيالد والوفــاة فــتن اللجنــة بعــد حبثهــا والت كــد مــن اســتيفاء الواث ــ  واملســتندات  تقــرر اإلعــالن عــن التعــديالت والطلبــ
دة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريص آ ر إعالن ومل يتقدم أحد  ي اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقست امل

 اعرتا  برى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة. 
 جالتالسر يس قسم البحو  والرأي          ر يس قسم القيد             ر يس قسم الوفيات                                         ر يس قسم 

 ل املركزي للمواليدالباح  القانوين                      سكرتا اللجنة               ر يس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج
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 رقم

 الطلي
 رقم الشهادة
 ومصدرها

ية او الرقم املدين او اجلنس اجلنسية 988/88ا سم املطلوب تغياه مبومي القانون رقم 
التعديل  مواز السفر

 يف اسم
 إيل من اسم املولود

 100469543ج كوي، تنيم تسيان مازي املطاي تنيم تسيان مازي عهود الوالد املركزي 2س2286/82 3669
 102304067ج كوي، عل  كرم موهر حممد عل  على كرم موهر حممد الوالد دمسان 6780/66 3670
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام حنني الوالد نيةالفروا 2س490/2000 3671
 107391618ج كوي، انيي عبدهللا صاحل دهام العنزي انيي عبدهللا صاحل دهام راتج الوالد الفروانية 2س462/98 3672
 100465903ج كوي، يح معاى العتييبسعد درمي سعد درمييح معاى فوزي  الوالد ا محدي 2س794/1980 3673
 102089011ج كوي، سعود عبيد سعد اجملرن العازم  سعود عبيد اجملرن حممد الوالد القبلة 4482/65 3674
 103164673ج كوي، فهد عبدالرمحن درويش إمساعيل حسني فهد عبدالرمحن درويش امساعيل مرمي الوالد الفروانية 2س93/98 3675
 103164673ج كوي، فهد عبدالرمحن درويش إمساعيل حسني فهد عبدالرمحن درويش امساعيل ساره الوالد الفروانية 2س1288/2000 3676
 103164673ج كوي، فهد عبدالرمحن درويش إمساعيل حسني فهد عبدالرمحن درويش امساعيل عبدالرمحن الوالد الفروانية 1س369/97 3677
 100557504ج كوي، ترك  وقاف انصر العنزي ك  وقاف انصرتر  هاين الوالد 1س2250/78 3678
 106205162ج كوي، مدعج عوا  فاطم الشالح  مدعج عوا  فاطم انم  الوالد الفحيحيل 1س1845/77 3679
 100498659ج كوي، صاحل سبيل حسني العازم  صاحل سبيل حسني وليد الوالد الفحيحيل1س2752/1977 3680
 105683500ج كوي، حميسن خبيت صفنان امليموين حميسن خبيت صفنان محدي الوالد ركزيامل 1س5323/77 3681
 100755080ج كوي، راشد نعا عبدهللا اهلامري راشد نعا عبدهللا سعدون الوالد الفحيحيل 1س2318/76 3682
 100399799ج كوي، نشا برتش هادي القحطاين نشا برتش هادي سعد الوالد الفحيحيل 1س2832/77 3683
 101168017ج كوي، مارد هنار صاحل مرب املطاي مارد هنار صاحل   الد الوالد اجلهراء 1س856/78 3684
حممد يعقوب يوسي حسني  فراس املولود املركزي1س 67/2017 3685

 إبراهيم مقدس هببهاين
عبدهللا حممد يعقوب يوسي حسني 

 إبراهيم مقدس هببهاين
 277120701313ب م  كوي،

 257090802464ب م  كوي، بدري  مبارك فهد السامل الصباا مبارك فهد السامل الصباا لولوه املولوده املركزي2س10239/2013 3686
 292052600216ب م  كوي، أماه يوسي سامل جمبل  لي فهيد العازم  يوسي سامل جمبل  لي فهيد العازم  تغريد  املولوده الفحيحيل 2س1331/217 3687
 279060401608ب م  كوي، مرمي متعي صنيهيي شرار املطاي متعي صنيهيي شرار املطاي هامر املولوده املركزي 2س7721/2017 3688
 1س1783/2016 3689

 الفحيحيل
 284123001852ب م  كوي، املهند ترك  محود ذرف تامن الرشيدي ترك  محود ذرف تامن الرشيدي مهند املولود

انصر بدر محود صنت رابا   الد املولود املركزي 1س7467/2016 3690
 املطاي

فايز انصر بدر محود صنت رابا 
 املطاي

 288051801225ب م  كوي،

  277051906242ب م  مصري عبدالرمحن امحد حممد حممد ابوطبل امحد حممد حممد ابوطبل ابراهيم املولود اجلهراء 3س1342/2017 3691
 286102401901ب م  سعودي الزين محاد سعد سند الدوسري محاد سعد سند الدوسري زين املولوده لالفحيحي 4س664/2017 3692

 
 18/9/2017اتريص ا نعقاد :  مقدم الطلي رقم الطلي
 بشرى حممد حسني: املفو  من السفارة /عثمان حممد حسني بصفت  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3693

 /   فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .     طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات   
 06/11/2014املتوفاة/  بتاريص :

 209050300856ج -–وفاة الكويت 
 : ا خ / عبدالعزيزبصفت مطل  مطا جمبل الشرجي  الرشيدي  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3694

 ه الوزارة .طالبا تسجيل  بسجالت الوفيات    /     فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذ
 06/01/1986املتو  بتاريص :
 21351كتاب اجلنسية  –وفاة الكويت 

 : الوالد / ييل بصفت عل  مرزوق فالا مرزوق  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3695
 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات   / فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

 04/07/2009املتوفاة بتاريص :
 309061001264ج -ت وفاة الكوي

 عبدهللا بصفت  : ا ب  / هباء اسام  حممد حسن حسني احلواج  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3696
 طالبا تسجيل  بسجالت املواليد      /     فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

 19/08/2016/  بتاريص :املولود
 107353874ج –و ده  ارمية أمريكا 

 حممد بصفت  : ا ب / هباء اسام  حممد حسن حسني احلواج  م هلذه الوزارة السيد /تقد 3697
 طالبا تسجيل  بسجالت املواليد       / فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

 19/08/2016/  بتاريص :املولود
 107353874ج -و ده  ارمية أمريكا 

 سعود بصفت  : ا ب / ض  صرفان العجم  فهد حمسن ما تقدم هلذه الوزارة السيد / 3698
 طالبا تسجيل  بسجالت املواليد    / فمن ل  اعرتا  يتقدم ب  هلذه الوزارة .

 09/04/2014/  بتاريص :املولود
 288020102018ج -و ده  ارمي  السعودية 
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 وزارة العدل
القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسي وتصحيح 

 11/10/2017جبلسة    األمساء
( املنعقدة بتاريص   47/2017أصدرت اللجنة جبلستها رقم )

 القرارات التالية:  11/10/2017
( تعديل اسم الطالبة من / مها 468/2017يف الطلي رقم ) -1

حممد رسن على إس/مها حممد رسن رسن وذلم يف شهادة ميالدها 
( املؤرخ 1541ويف بطاقتها املدنية ويف عقد الزواج رقم )

 استنادا  إس مواز سفرها العراق   2/6/2016
( تعديل اسم الطالبة من / 1190/2017يف الطلي رقم ) -2

زيني حسني عبد الرمحن امحد ومن/ زيني تالم حسني مروين 
إس/زيني تالحمسني مروين وذلم يف شهادة ميالدها وبطاقتها املدنية 

 استنادا إس مواز سفرها اإليراين.
( تغيا ا سم األول  بن 1341/2017يف الطلي رقم ) -3

الطالي / سامل مفال مطر عل  الظفاي وذلم من/ رمعان إس/ 
 راكان وذلم يف ييع األوراق الرمسية ل .

( تغيا ا سم األول للطالبة / 1051/2017يف الطلي رقم ) -4
يع  سامل مهدى على زماانن العجم  وذلم من / يع  إس/ مرام 

 وراق الرمسية هلا.وذلم يف ييع األ
( تغيا ا سم األول للطالبة / 1399/2017يف الطلي رقم ) -5

مشعة عبد هللا راشد هادي العجم  وذلم من / مشعة إس/ هدى 
 وذلم يف ييع األوراق الرمسية هلا.

( تغيا ا سم األول للطالبة / 2342/2016يف الطلي رقم ) -6
  وذلم يف ييع األوراق فرم  مفلح در  وذلم من / فرم  إس/ فرح

 الرمسية هلا وألبنا ها.
( تغيا ا سم األول  بن الطالي 403/2017يف الطلي رقم ) -7

/ حممد يوسي عباس على الكوت من / مشس امللوك إس/ رقي  وذلم 
 يف ييع األوراق الرمسية هلا.

( تغيا ا سم األول للطالي / 1254/2017يف الطلي رقم ) -8
عبد هللا عبد العظيم حممد ابراهيم احلمد من / عبد عبد العظيم 

 العظيم إس/ محد وذلم يف ييع األوراق الرمسية.
( تغيا ا سم األول  بن الطالي 897/2017يف الطلي رقم ) -9

/ ايسر عادل ابراهيم على يوسي  ريب  من / عبد أرحم الرامحني 
 إس/عبد هللا وذلم يف ييع األوراق الرمسية.

( تغيا ا سم األول 1092/2017يف الطلي رقم ) -10
للطالبة / مزع  فتيص ملوي ر يص الصليل  من /مزع  إس/سلوى 

 وذلم يف ييع األوراق الرمسية هلا وألبنا ها. 
( تغيا ا سم األول للطالي / 943/2017يف الطلي رقم )-11

قعيد حممد مبارك ملحم السبيع  من / قعيد إس/ راكان وذلم يف 
 ييع األوراق الرمسية ل  وألبنا  . 

( تغيا ا سم األول للطالبة / 1149/2017يف الطلي رقم )-12
جناه عبد هللا مال امحد عل  املال من/ جناه إس/ جناة وذلم يف ييع 

 األوراق الرمسية هلا وألبنا ها 
( تصحيح اسم الطالي من / 1328/2017يف الطلي رقم )-13

دان إس/ فوزي انصر صاحل سودان العنزي فوزي انصر صاحل السو 
 وذلم يف شهادة امليالد استنادا  إس شهادة منسيت  الكويتية.

( تصحيح اسم الطالبة من/ 1398/2017يف الطلي رقم )-14
مرمي مبارك سامل حسرم القالدي الرشيدي إس/ مرمي مبارك سامل 

تها الرشيدي وذلم يف شهادة ميالدها استنادا  إس شهادة منسي
 الكويتية. 

( تصحيح اسم الطالبة من / 1449/2016يف الطلي رقم )-15
معصومة مواد ايسني األما إس/معصومة مواد ايسني حسني األما 
وذلم يف شهادات ميالد األبناء )شهد  بدور  ايسر  عمار  هاشم( 
استنادا  إس شهادة منسيتها الكويتية وكذلم تغيا ا سم األول 

صومة مواد ايسني حسني األما من / معصومة إس/ أماة للطالبة / مع
 وذلم يف ييع األوراق الرمسية هلا وألبنا ها. 

( تغيا ا سم األول للطالبة / 1342/2017يف الطلي رقم )-16
هويدة مبارك  يف اهلدية من/ هويدة إس/ هويدا وذلم يف ييع 

 األوراق الرمسية.
غيا ا سم األول  بن ( ت1332/2017يف الطلي رقم )-17

الطالي / صاحل رما حويل السهل  من / انهض إس/ ترك  وذلم يف 
 ييع األوراق الرمسية.

( تغيا ا سم األول للطالي / 1437/2017يف الطلي رقم )-18
ابألما حممد سيد محزة سيد حسن من /ابألما إس/ أما وذلم يف 

 ييع األوراق الرمسية.
( تغيا ا سم األول  بن 893/2017يف الطلي رقم )-19

الطالي /  الد مخيس  يف العنزي من/ مخسان إس/ أمحد وذلم يف 
 ييع األوراق الرمسية.

( تغيا ا سم األول للطالبة / 1889/2015يف الطلي رقم )-20
شافع  حممد مسعود مسفر راشد العجم  من / شافع  إس/ هامر 

 ا وألبنا ها. وذلم يف ييع األوراق الرمسية هل
( تغيا ا سم األول للطالبة / 992/2017يف الطلي رقم )-21

سعيدة منا فهد عايض من /سعيدة إس/ شيخ  وذلم يف ييع 
 األوراق الرمسية.

( تعديل اسم الطالي من / حممد 628/2017يف الطلي رقم )-22
ماسودور رمحن حممد شاهد هللا إس/ ماسودور رمحن ام دي شاهد هللا 

ذلم يف بطاقت  املدنية استنادا إس شهادة السفارة البنغالديشية و 
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 ومواز سفره البنغالديش  .  2/3/2017املؤر ة 
( تغيا ا سم األول  بن 1001/2017يف الطلي رقم )-23

الطالي / سلطان مفني كميص الدويش من / عقاب إس/ فيصل 
 وذلم يف ييع األوراق الرمسية.  

( تغيا ا سم األول  بنة 1201/2017يف الطلي رقم )-24
الطالي / عيد فاحل حممد العجم  من / رمياس إس/ رميا وذلم يف 

 ييع األوراق الرمسية.
( تغيا ا سم األول  بنة 1267/2017يف الطلي رقم )-25

الطالي / موسى حممد ابراهيم احلوط  من / سامدة إس/ سارة وذلم 
 يف ييع األوراق الرمسية.

( تغيا ا سم األول للطالبة / 1439/2017يف الطلي رقم )-26
وحيش  شليل عبد الرمحن املطاي من / وحيش  إس/ د ل وذلم يف 

 ييع األوراق الرمسية.
( تغيا ا سم األول للطالبة / 655/2017يف الطلي رقم )-27

نبوي انصر طرمم اهلامري من / نبوي إس/ مساوي وذلم يف ييع 
 رمسية.األوراق ال

( تغيا ا سم األول للطالبة من 1272/2017يف الطلي رقم )-28
/ عمش  مزيد سعد ماعد مربيل املعرقيب املطاي ومن/ عمش  مزيد 
سعد ماعد إس/ دان  مزيد سعد ماعد مربيل املعرقيب املطاي وذلم 

 يف ييع األوراق الرمسية.
/ مامدة ( تعديل اسم الطالبة من 93/2017يف الطلي رقم )-29

اسعد ابراهيم سليمان إس/مامدة اسعد ابراهيم  سر وذلم يف 
شهادة ميالدها وبطاقتها املدنية وشهادات ميالد األبناء )حممود  

 حممد  ايمسني( استنادا  إس مواز سفرها األردين.
( تعديل اسم الطالبة من/ نوف 1181/2017يف الطلي رقم )-30

س/ نوف عوده هليل البذايل وذلم عوده هليل عوده البناق  الصليب إ
 يف شهادة ميالدها إستنادا  إس مواز سفرها السعودي.

 ر يس جلنة دعاوى النسي وتصحيح األمساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكليـة عـن العقـارات املوصـوفة فيمـا يلـ  

 – قاعـة – 20/11/2017ابملزاد العلـين وذلـم يـوم ا ثنـني املوافـ  
وذلـم  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيو / 362/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 يعقوب ماسم الغامن.   املرفوعة مـن: عادل

 ضــد:
 لولوه عبد العزيز القطام .  -1
 حممد يعقوب ماسم الغامن.   -2
 من.  نوال يعقوب ماسم الغا -3

 نداء يعقوب ماسم الغامن.   -4
  لود يعقوب ماسم الغامن.   -5
 هنا يعقوب ماسم الغامن.   -6
 ابسل يعقوب ماسم الغامن.   -7
 ماسم يعقوب ماسم الغامن.   -8
 فس  يعقوب ماسم الغامن.   -9

 وكيل وزارة املالية بصفت  ) صم مد ل(. -10
 1بيــــــــو  / 317/2016و  الدعوى رقــــم: 

 ن:  املرفوعة مــــ
 حممد يعقوب ماسم الغامن.  -1
 لولوة عبد العزيز عبد الوهاب القطام .  -2
 نداء يعقوب ماسم الغامن. -3
 نوال يعقوب ماسم الغامن. -4
  لود يعقوب ماسم الغامن. -5

 ضـــد:  
 عادل يعقوب ماسم الغامن. -1
 هنا يعقوب ماسم الغامن. -2
 ابسل يعقوب ماسم الغامن. -3
 ماسم يعقوب ماسم الغامن. -4
 فسة يعقوب ماسم الغامن. -5

 أو : أوصاف العقارات:
 13عمـــارة ســـكن اســـتثماري ابلســـاملية شـــار  عمـــان عمـــارة رقـــم  -1

 .255قطعة  –شار  أبو هريرة 
  18/12/1958مؤر ة  5962وثيقة بيع رقم  
  أدوار متكــررة ودور ارضــ  مــزء منــ  معلــ  بــ   4تتكــون مــن عــدد

 بعا . مرتا  مر  2050سكن احلارس وتبلغ مساحتها 
  شــقة مكونـة مــن تــرف، نـوم وصــالة ومطــبص ومحــام  32حتتـوي علــى

 ترف نوم وصالة ومطبص ومحام.  3وشقة واحدة مكونة من 
  .يومد حمل باري مستغل كمطعم ابلوامهة األمامية 
  .الكسوة انارمية للوامهات من احلجر اجلاي 
  .التكييي مركزي ما عدا املعل  مكيي شباك 
 ــ ة  صصــة كمواقــي ســيارات ابإلضــافة ملواقــي تومــد ســاحة مانبي

 ا رى اب رتداد األمام . 
  د.ك 3,240,000قدر قيمتها السيد  با الدراية مببلغ وقدره 
 – 14عمــارة رقــم  –شــار  محــد املبـارك  –بنايـة باريــة ابلسـاملية  -2

 2قطعة رقم 
  طــ   57قســيمة رقــم  14001/2013وثيقـة إثبــات متلــم رقــم 

 36116رقم م/
 ــــة أدوار متكــــررة ودور ســــرداب ودور ارضــــ   10مــــن عــــدد  مكون
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 مرتا  مربعا   753مصاعد وتبلغ مساحتها  4ويومد هبا عدد 
  حمال   18الوامهات زمامية وحالة العمارة ميدة وحتتوي على عدد

ــــــدور األرضــــــ  وعــــــدد  ــــــت  20بــــــاراي  ابل ــــــا  اداراي  ومطعمــــــا  )بي مكتب
 ديكسون( ابلدور امليزانني

 ركة ومستغل مكاتي إدارية السرداب مؤمر لش 
  د.ك  4,243,500قدر قيمتها السيد  با الدراية مببلغ وقدره 
 6قســـيمة رقـــم  –شـــار  ســـامل املبـــارك   -ار  فســـاء ابلســـاملية  -3

 71قطعة رقم 
  38807 ط  رقم م/ 14003/2013الوثيقة رقم 
  تقع  لي جممع اوملبيا وعلى شـار  سـامل املبـارك وعلـى شـار  سـكة

 مرتا  مربعا   1768غ مساحتها مانيب وتبل
  د.ك   7,560,000قدر قيمتها السيد  با الدراية مببلغ وقدره 
 – 127قســــــمة رقــــــم  –أر  فســــــاء مبنطقــــــة صــــــباا الناصــــــر  -4

 3قطعة رقم 
  3084/2012الوثيقة رقم 
  تقع مبنطقة سكن  اص على شارعني بطن و هر وحيدها ماان من

 مرت مربع  500اجلهتني وتبلغ مساحتها 
  د.ك   288000وقدر مببلغ وقدره 

 اثنيا: شروط املزاد: 
أو : يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــ  املبــــني قــــرين كــــل عقــــار ويشــــرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم 
مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من أحـد 

 العدل.البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة 
اثنيا : جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا : فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  ومــي عليــ  إيــدا  
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 

 س الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.اجللسة على أسا
رابعا : يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤمـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا : إذا أود  املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

يدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب  إب
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يقم املزايـد األول إبيـدا  الـثمن كـامال  يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  على ذمت  على أساس 

جللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف ا
ــد  ــ . ويلــزم املزاي ــدا  كامــل قيمت اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبي

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار. 

ســــابعا : يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

ربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة وانــــ
 الصحي اليومية.

اثمنا : ينشر هذا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلـي املباشـرين إلمـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 للجهالة اتسعا: يقر الراس  علي  املزاد أن  عاين العقار معاينة انفية

 تنبي :
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابحلكم طبقا  للمادة 
رافعــات انــ  " مــن قــانون امل 276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة 
 القانون ويلتزم الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

السـكن انـاص عمـال   حكـام  القسا م أو البيوت املخصصة ألتـرا 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يل  

قاعــة  –  16/11/2017ابملــزاد العلــين وذلــم يــوم انمــيس املوافــ  
 –ابلــــدور الثــــاين بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحا    - 52 –

 105/2016وذلــم تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 3بيو /

 املرفوعة مــــن: 
حممد عبد هللا حممد انليف  بصفت  وكيال  عن مرمي عبد هللا حممد 

 انليف .
  ضــــــد:

 لد.صاحل حممد عثمان انوا
 أو : أوصاف العقار:

-2الواقـع مبنطقـة العـدان قطعـة  13255/2011عقار الوثيقة رقم 
منــزل -39شــار  -37204مــن املخطــ  رقــم م/ 418قســيمة رقــم 

 .2م400ومساحت   10
عني النزا  عبارة عن بيت قسيمة تقع على شار  واحد ومكونـة مـن -
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 البيج.سرداب ودور ارض  وأول وسطح ومكسوة ابلسيجما وابللون 
ـــار - ـــ  علـــى مكـــوانت العق ـــن  املـــدعى علي ـــة وا ب أرشـــد وكيـــل املدعي

 موضو  النزا  وه  كالتايل:
 ( محام.2( صالة   )2( ترف    )2. السرداب: مكون من عدد )1
( محـام 2( ترفـة   صـالة   )2. الدور األرض : مكـون مـن عـدد )2

   مطبص.
( 2دد )( تــرف   صــالة   عــ4. الــدور األول: مكــون مــن عــدد )3

 محام.
 . التكييي: سنرتال مركزي.4
 . الوامهات: سيجما ابللون البيج.5
 .   يومد مصعد.6

 اثنيا: شروط املزاد:
ــــــــثمن ا ساســــــــ  قــــــــدره "  د.ك "    288000أو : يبــــــــدأ املــــــــزاد ابل

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــم ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
أو مبومـي  طــاب مبومـي شـيم مصـدق مـن البنـم املسـحوب عليـ  

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا:  فـتن مل يـود  مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال ومـي عليـ  إيـدا  

لـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس مخـــس الـــثمن ع
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .

رابعا:  يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤمل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا: إذا أود  املزاي
تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر عليــ  إ  إذا 

مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
فورا على ذمت  على أساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة 

الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ  . ويلــزم املزايــد 

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 

د.ك  200روفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــ
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحي اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي املباشرين إلمراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2
 ملرافعات . من قانون ا 277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات إنــ  "  276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة 
القــانون ويلتــزم الراســ  عليــ  املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحل   مــرة 

 املثل " 
 ملحو ة هامة :

فرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد  حيظـــر علـــى ييـــع الشـــركات واملؤسســـات ال 
علــى القســـا م أو البيـــوت املخصصـــة ألتــرا  الســـكن انـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املســافة ابلقــانون  230 حكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع حصة يف عقار ابملزاد العلين
يع حصة ف العقار املوصوفة تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن ب

 – 2017/ 20/11فيما يل  ابملزاد العلين وذلم يوم ا ثنني املواف  
 –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسـعة صـباحا    - 48 – قاعة

 175/2015وذلــم تنفيــذا  حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 1بيو /

 الكوي، بصفت .املرفوعة مــــــــن: مدير عام بنم ا  تمان 
 ضـــــــــد:

 .حياة موسى عبد هللا العبيدان. 1
 .امحد عيد براز املطاي. 2
 .حامد ضياف مزيد شريي. 3
 .منر عيد براز املطاي.  4

 أو : أوصاف العقار:
الكا نـــة بناحيـــة صـــباا الناصـــر  15985/1998عقـــار الوثيقـــة رقـــم 

خطـ  رقـم مـن امل 54قسـيمة  43منـزل  29شـار  رقـم  1قطعة رقم 
مـــــن املخطـــــ  رقـــــم م  54قســـــيمة  2م 750ومســـــاحة  32738م/
 % من العقار.  50احلصة املباعة  32738/
العقــار يقــع علــى شــار  واحــد ومكــون مــن بيتــني ملتصــقني ومكســو  -

 ابحلجر األول ابألمام واآل ر ابنلي. 
تبني أن البيت انلف  مغلـ  اثنـاء املعاينـة وانـ  مهجـور وهـو مكـون  -

ملحــ  ولــ  مــد ل مــانيب حيــ  قــرر وكيــل املــدعى عليــ  مــن دوريــن و 
الثاين  ن الدور األرض  واألول متماثالن والتكييي في  مركزي حي  

تــرف وصــالة ومطــبص ومحــامني وقــرر  ن امللحــ   3يتكــون الــدور مــن 
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 مكون من ترفتني وصالة ومطبص ومحامني والتكييي مكيفات شباك. 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ما ة  115000ملزاد ابلثمن األساس  ومقداره أو : يبدأ ا
ومخسة عشر ألي دينار كوي، ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد 
مخس ذلم الثمن على األقل مبومي شيم مصدق من البنم 
املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من أحد البنوك لصاحل 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
لقاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة اثنيا : جيي على من يعتمد ا

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا : فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  ومــي عليــ  إيــدا  
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.
رابعا : يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤمـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا : إذا أود  املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

لة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب  إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلا
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يقم املزايـد األول إبيـدا  الـثمن كـامال  يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 

ــد اجل ــ . ويلــزم املزاي ــدا  كامــل قيمت لســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبي
 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار. 

ســــابعا : يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

بيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن ال
 الصحي اليومية.

اثمنا : ينشر هذا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلـي املباشـرين إلمـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  علي  املزاد أن  عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبي :
 266الن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا  للمادة ينشر هذا اإلع -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابحلكم طبقا  للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــ  "  276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3

يتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة إذا كــان مــن نزعــت ملك
 القانون ويلتزم الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 

 ملحو ة هامة:
حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسا م أو البيوت املخصصة ألتـرا  السـكن انـاص عمـال   حكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــ  

 – قاعـة – 20/11/2017ابملزاد العلـين وذلـم يـوم ا ثنـني املوافـ  
وذلـم  – بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا  ابلدور الثـاين  - 48

   1بيو / 118/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: كوثر ايسني صاحل احلريب  

 ضــــــــــــــــــــــــد:
  الد عبد هللا ايسر الشط   -1
 .مدير عام بنم التسليي وا د ار الكوي، بصفت 2

 العقار:أو : أوصاف 
الواقـع مبنطقـة الرميثيـة قسـيمة  15359/2013عقار الوثيقة رقم  -

ومســــاحت   28780مــــن املخطــــ  رقــــم م/ 2قطعــــة رقــــم  210رقــــم 
 .126مادة  2م 563,25

العقــار موضــو  النــزا  عبــارة عــن بيــت مكــون مــن دوريــن أول واثين  -
ويقع على شار  واحد سـك  مانبيـ  وحيـده مـن اجلهـة األ ـرى قسـيمة 

 ومة ومزال . مهد
 الكساء انارم  سيجما والتكييي عادي.  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشـــرتط  406,125أو : يبـــدأ املـــزاد ابلـــثمن األساســـ  قـــدره 

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم 
مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من أحـد 

 ارة التنفيذ بوزارة العدل.البنوك لصاحل إد
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال ومــي عليــ  إيــدا  

س مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــ
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.

رابعا: يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤمـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا: إذا أود  املزاي
عشــر عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة ال

مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
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 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـدا  الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 

علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه  الثمن الذي كان قد رسا ب 
ــد  ــ . ويلــزم املزاي ــدا  كامــل قيمت اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبي

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعا : يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
امــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احمل

 الصحي اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـي املباشـرين إلمـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 ة انفية للجهالةاتسعا: يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاين

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

ن املرافعـات إنــ  " إذا مــن قـانو  276تـنص الفقـرة األ ــاة مـن املـادة  -3
كان من نزعت ملكيتـ  سـاكنا  يف العقـار بقـ  فيـ  كمسـت مر بقـوة القـانون 

 ويلتزم الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 
 ملحو ة هامة:

حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
تـرا  السـكن انـاص عمـال  حكـام القسا م أو البيوت املخصصة أل

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يل  

 –قاعـة  - 20/11/2017 ابملزاد العلـين وذلـم يـوم ا ثنـني املوافـ 
وذلـم  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

ــــــدعوى رقــــــم    271/2014تنفيــــــذا حلكــــــم احملكمــــــة الصــــــادر يف ال
 1بيو  / 134/2015  355/2014

 املرفوعة مـن: ما على حممود املسباا 
 ضــد:

 حممد انصر عبد هللا التميم   -1
 مد ل(بنم ا  تمان الكوي، ) صم  -2
 مرمي عبد احملسن ابراهيم الشط  ) صم مد ل( -3

 1بيو / 134/2015  355/2014والدعوى رقم: 
 املرفوعة مـن: مرمي عبد احملسن ابراهيم الشط  ) صم مد ل(

 ضـــــد:
 حممد انصر عبد هللا التميم   -1
 بنم ا  تمان الكوي، ) صم مد ل( -2
 ما عل  حممود املسباا ) صم مد ل( -3
 العقار:أو : أوصاف  

 5شـار  رقـم  470قسـيمة  2يقع العقار مبنطقـة الشـهداء قطعـة رقـم 
وامهات سيجما وتكييي مركزي  5وهو يطل بوامهة على شار  رقم 

 .4152/2006وثيقة رقم  2م 550ومساحة العقار 
العقـــار مكـــون مـــن دور أرضــــ  وأول وعلـــوي ودور  ـــدمات والــــدور 

سقي ديكـور واملطـبص األرض  األرضيات مرانيت واحلوا   صبغ واأل
واجلامــات أرضــيات وحــوا   ســااميم وتومــد بعــض براويــز ديكــور يف 

 بعض احلوا   ابلدور األرض 
 اثنيا: شروط املزاد: 

دينار كوي،  488703,750أو : يبدأ املزاد ابلثمن األساس  قدره 
فلســـا   750أربعما ـــة ومثانيـــة ومثـــانون ألفـــا وســـبعما ة وثالثـــة داننـــا و

ـــثمن علـــى األقـــل ويشـــرتط ل ـــم ال لمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
مبومـي شـيم مصـدق مـن البنـم املسـحوب عليـ  أو مبومـي  طــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 التسجيل. البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم
اثلثــا: فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال ومــي عليــ  إيــدا  
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.
رابعا: يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤمـل 

 . البيع مع زايدة العشر
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا: إذا أود  املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
يـدا  الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إب

ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
ــد  ــ . ويلــزم املزاي ــدا  كامــل قيمت اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبي

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعا : يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
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 الصحي اليومية.
ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وبطلــي املباشــرين إلمــراءات الب يــع اثمن

 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات.  266

الســتئناف  ــالل ســبعة أايم مــن اتريــص حكــم رســو املــزاد قابــل ل - 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األ ــــاة مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــ    ــــــ  ســــــاكنا  يف العقــــــار بقــــــ  في ــــــ  " إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت إن
كمســــت مر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــ  عليــــ  املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 لصاحل   مرة املثل " إجيار 
 ملحو ة هامة:

حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسا م أو البيوت املخصصة ألتـرا  السـكن انـاص عمـال  حكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع عقار ابملزاد العلينإعالن عن بي
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يل  

 –قاعة   - 16/11/2017ابملزاد العلين وذلم يوم انميس املواف  
وذلم  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحا    - 52

 3بيو / 135/2012تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: بنم انليج 

 ضـــــــــــد: شركة درة الدار العقارية 
 أو : أوصاف العقار:

أ من املخط  رقم  1يقع العقار مبنطقة الفحيحيل قسيمة رقم -1
املؤر ة  2005/ 6910املوصوف ابلوثيقة رقم  18655م/

28/6/2005. 
  الدبوس العقار عبارة عن أر  فساء حيدها من الشمال شار -2

الر يس  ومن اجلنوب  زاانت النف  التابعة لشركة النف  ومن الشرق 
فندق رواتان املنشر ومن الغرب حيدها دوار املنطقة الصناعية ملنطقة 

مرت  231803الفحيحيل ومركز اإلطفاء والعقار مبساحة قدرها 
 مربع طبقا لوثيقة العقار واملخط  التنظيم  املرف  مبلي الدعوى 

 : شروط املزاد: اثنيا
أو : يبدأ املزاد ابلثمن األساس  قدره / )مثانية وتسعون مليوان  وتسعما ة 
وستة وتسعون ألفا ومخسة ومثانون دينارا  كويتيا وأربعما ة وثالثة وستون 
فلسا ( ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقل 

أو مبومي  طاب مبومي شيم مصدق من البنم املسحوب علي  
 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثا: فتن مل يود  من اعتمد عطاؤه الثمن كامال ومي علي  إيدا  
األقل وإ  أعيدت املزايدة على ذمت  يف نفس  مخس الثمن على

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.
رابعا: يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤمل 

 البيع مع زايدة العشر. 
 امسا: إذا أود  املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر  علي  إ  إذا تقدم
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف اجللسة التالية 

لى ذمت  على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا ع
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السابقة و  يعتد يف هذه 
اجللسة  ي عطاء تا مصحوب إبيدا  كامل قيمت . ويلزم املزايد 

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
سابعا : يتحمل الراس  علي  املزاد يف ييع احلا ت رسوم نقل 

د.ك  200راءات التنفيذ ومقدارها وتسجيل امللكية ومصروفات إم
وأتعاب احملاماة وانربة ومصاريي اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 الصحي اليومية.
ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وبطلــي املباشــرين إلمــراءات البيــع  اثمن
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 

 الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف  الل سبعة أايم من اتريص - 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إن  " إذا  276تنص الفقرة األ اة من املادة  -3
كان من نزعت ملكيت  ساكنا  يف العقار بق  في  كمست مر بقوة القانون 

 ويلتزم الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 
 ملحو ة هامة:

 املزاد على حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف
القسا م أو البيوت املخصصة ألترا  السكن اناص عمال  حكام 

بش ن تنظيم استغالل  8/2008ب مكرر من القانون رقم  3املادة 
 األراض  الفساء.

 ر يس احملكمة الكلية
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 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العلين
يما يل  تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف ف

 –قاعـة   16/11/2017ابملزاد العلين وذلم يـوم انمـيس املوافـ   
وذلـم  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3بيو / 301/2014تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: علياء يعقوب حممد العوض  

 ضــــــد: مابر عل  امحد احلريب 
 و : أوصاف العقار:أ
العقار موضو  الدعوى الذى ميثل الوحدة السكنية الواقعة ابملنقي  -

 32870مـــن املخطـــ  م/ 2مـــن القســـيمة رقـــم  2بـــرج رقـــم  Kرقـــم 
ونصــيي الوحــدة مــن املســاحة  2م 233,491ومســاحتها  63قطعـة 

واملســــــــــاحة املشــــــــــاعة للوحــــــــــدة  2م 73,116اإلياليــــــــــة للعقــــــــــار 
 0,909ئوية ملساحة الوحدة من العقار والنسبة امل 2م 196,2018

 51&  50% ويتبعهــــــــا مــــــــوقف  ســــــــيارة ابلســــــــرداب األول رقــــــــم 
 2م 31,36ومساحتها 

البنايــة الــ، تقــع هبــا عــني النــزا  عبــارة عــن جممــع ســكين مكــون مــن  -
 أبراج  9عدد 

تقــع  Kالعــني موضــو  النــزا  عبــارة عــن وحــدة ســكنية )شــقة( رقــم  -
ومكونــة مــن طــابقني ويتبــع هلــا مــوقف   ابلــدور األرضــ  2ابلــربج رقــم 
 ابلسرداب  51و  50سيارة رقم 

الطاب  األرض  مكون مـن صـالة ومطـبص وترفـة  ادمـة مـع محامهـا  -
 ومحام ضيوف وترفة ماسرت وترفة سا    ارمية مع محامها 

 ترف نوم ومحامني 3الطاب  األول مكون من عدد  -
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ويشـرتط  141750األساسـ  قـدره ما ـة  أو :يبدأ املزاد ابلـثمن
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم 
مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .البيع  
اثلثا:  فـتن مل يـود  مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال ومـي عليـ  إيـدا  
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .
الثمن علـى األقـل يؤمـل رابعا: يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا: إذا أود  املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 الثمن .اجللسة على أساس هذا 
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 

لــزم املزايــد اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ  . وي
 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحي اليومية .

الن تطبيقا للقانون وبطلي املباشرين إلمراءات اثمنا:  ينشر هذا اإلع
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــ  "  276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة 
القــانون ويلتــزم الراســ  عليــ  املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحل   مــرة 

 املثل " 
 ملحو ة هامة :

حيظـــر علـــى ييـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   
علــى القســـا م أو البيـــوت املخصصـــة ألتــرا  الســـكن انـــاص عمـــال 

لقــانون مــن قــانون الشــركات التجاريــة املســافة اب 230 حكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــ  

 –قاعــة  16/11/2017ابملــزاد العلــين وذلــم يــوم انمــيس املوافــ  
وذلــم  –ابلــدور الثــاين بقصــر العــدل الســاعة التاســعة صــباحا   - 52
 3بيو / 178/2015فيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم تن

 املرفوعة مـن: شريف  عل  عبدهللا امحد. 
 ضـــد: عبد الرضا عباس امان القالف. 

 أو : أوصاف العقار:
مبنطقــة  9/6/2007املؤر ــة يف  11551يقــع عقــار الوثيقــة رقــم  -

ــــزل  – 287قســــيمة  5قطعــــة  –القــــرين  ــــم  17من مــــن املخطــــ  رق
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 . 2م 400ومساحت   36953م/
عقـــــار التـــــداع  عبـــــارة عـــــن بيـــــت حكـــــوم  يقـــــع ضـــــمن مشـــــرو   -

 القرين ا سكاين 
 اثنيا: شروط املزاد: 

ـــثمن أساســـ  مقـــداره /  ـــدأ املـــزاد ب د.ك ويشـــرتط  218700أو : يب
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم 

 طاب ضمان من أحـد  مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا : جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثــا : فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  ومــي عليــ  إيــدا  
ل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــ

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع.
رابعا : يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤمـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا : إذا أود  املزاي

هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  عليــ  إ  إذا تقــدم يف
مصحواب  إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا : إذا مل يقم املزايـد األول إبيـدا  الـثمن كـامال  يف اجللسـة التاليـة 

على ذمت  على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
ــد  ــ . ويلــزم املزاي ــدا  كامــل قيمت اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبي

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعا : يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 

د.ك  200إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــروفات 
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحي اليومية.
اثمنا : ينشر هذا اإلعالن تطبيقا  للقانون وبطلـي املباشـرين إلمـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 يقر الراس  علي  املزاد أن  عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا:
 تنبي :

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من قانون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2
 ات. من قانون املرافع 277النط  ابحلكم طبقا  للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــ  "  276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة 

 القانون ويلتزم الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 
 ملحو ة هامة:

شاركة يف املزاد علـى حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية امل
القسا م أو البيوت املخصصة ألتـرا  السـكن انـاص عمـال   حكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العلين
صــوف فيمــا تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن بيــع  العقــار املو 

 –  16/11/2017يلــ  ابملــزاد العلــين وذلــم يــوم انمــيس املوافــ  
 –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسـعة صـباحا    - 52 –قاعة 

 105/2016وذلــم تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 3بيو /

بد املرفوعة مــــن: حممد عبد هللا حممد انليف  بصفت  وكيال  عن مرمي ع
 هللا حممد انليف .

 ضــــــد: صاحل حممد عثمان انوالد.
 أو : أوصاف العقار:

-2الواقـع مبنطقـة العـدان قطعـة  13255/2011عقار الوثيقة رقم 
منــزل -39شــار  -37204مــن املخطــ  رقــم م/ 418قســيمة رقــم 

 .2م400ومساحت   10
مـن عني النزا  عبارة عن بيت قسيمة تقع على شار  واحد ومكونـ  -

 سرداب ودور ارض  وأول وسطح ومسكوه ابلسيجما وابللون البيج.
أرشد وكيل املدعية والنب املدعى علي  على مكوانت العقار موضـو  -

 النزا  وه  كالتايل:
 ( محام.2( صالة   )2( ترف    )2. السرداب: مكون من عدد )1
( محـام 2( ترفـة   صـالة   )2. الدور األرض : مكـون مـن عـدد )2

 طبص.  م
( 2( تــرف   صــالة   عــدد )4. الــدور األول: مكــون مــن عــدد )3

 محام.
 . التكييي: سنرتال مركزي.4
 . الوامهات: سيجما ابللون البيج.5
 .   يومد مصعد.6

 اثنيا: شروط املزاد:
ــــــــثمن األساســــــــ  قــــــــدره "  د.ك "    288000أو : يبــــــــدأ املــــــــزاد ابل

ـــ ـــم ال ثمن علـــى األقـــل ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
مبومـي شـيم مصـدق مـن البنـم املسـحوب عليـ  أو مبومـي  طــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 
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 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال ومـي عليـ  إيـدا   اثلثا:  فـتن مل يـود  مـن

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .

رابعا:  يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤمل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــ ــة حكــم برســو املــزاد  امســا: إذا أود  املزاي ثمن يف اجللســة التالي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف اجللسـة 

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ  . ويلــزم املزايــد 

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل  ســـابعا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــ 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحي اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي املباشرين إلمراءات 

ن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أ
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
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ايم مــن اتريـــص حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أ- 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــ  "  276تـنص الفقــرة األ ــاة مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــ  ســاكنا  يف العقــار بقــ  فيــ  كمســت مر بقــوة 
القــانون ويلتــزم الراســ  عليــ  املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحل   مــرة 

 " املثل 
 ملحو ة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى يي
علــى القســـا م أو البيـــوت املخصصـــة ألتــرا  الســـكن انـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املســافة ابلقــانون  230 حكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ر يس احملكمة الكلية
 
 

 زاد العلينإعالن عن بيع عقارات  ابمل
تعلن إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة عـن بيـع العقـارات املوصـوفة فيمـا 

 –  16/11/2017يلــ  ابملــزاد العلــين وذلــم يــوم انمــيس املوافــ  
 –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسـعة صـباحا    - 52 – قاعة

 69/2015وذلـــم تنفيـــذا حلكـــم احملكمـــة الصـــادر يف الـــدعوى رقـــم 
 3بيو /

 املرفوعة مــن: 
 عبدهللا تلوم رضا تق   -1
  دجية تلوم رضا اشكناين -2

  ضـــــــــد:
 شهاب امحد تلوم اشكناين  -1
 ابراهيم تلوم رضا اشكناين  -2
 امحد تلوم رضا اشكناين  -3
 امين  تلوم رضا اشكناين  -4
 امساعيل تلوم رضا تق   -5
عبـــــدهللا يوســـــي حممـــــد امحـــــد بصـــــفت  احلـــــارس القســـــا   علـــــى  -6

 تلوم رضا تق  اشكناين  تركة املرحوم /
ــــــــوزارة  -7 ــــــــ  ب ــــــــذ ابلتســــــــجيل العقــــــــاري والتوثي مــــــــدير ادارة التنفي

 العدل بصفت  
 اهر حبيي عبدالكرمي بصفت  قيما على السيدة / زهرة تلوم  -8

 رضا اشكناين
 أو : أوصاف العقارات:

 8   5القسـا م رقـم  – 3قطعـة  –تقع العقارات   منطقة ابو فطاة 
  2588/2015ابلوثيقة رقم املوصوفة   10   9  

عبارة عن ار  فساء تقع على شارعني  5العقار ا ول : قسيمة رقم 
 2م 500) بطن و هر ( وممر ) سكة ( مانبية وتبلـغ مسـاحة ا ر  

 د.ك  350000بثمن اساس  مقداره  –
عبارة عن ار  فساء تقع علـى شـارعني  8العقار الثاين : قسيمة رقم 
  2م 500شار  ر يس  وتبلغ مساحة ا ر  ) بطن و هر ( احدامها 

 د.ك345000بثمن اساس  مقداره  –
عبــــارة عــــن ار  فســــاء تقــــع علــــى  9العقــــار الثالــــ  : قســــيمة رقــــم 

شارعني ) بطن و هر ( واحـدامها شـار  ر يسـ  وممـر ) سـكة ( مانبيـة 
 350000بـثمن اساسـ  مقـداره  – 2م 500وتبلـغ مسـاحة ا ر  

 د.ك
ـــع : قســـي ـــم العقـــار الراب ـــى  10مة رق ـــارة عـــن ار  فســـاء تقـــع عل عب

شارعني ) بطن و هر ( واحدامها ر يسـ  وممـر ) سـكة ( مانبيـة وتبلـغ 
 د.ك 350000بثمن اساس  مقداره  – 2م 500مساحة ا ر  

 اثنيا: شروط املزاد: 
أو :يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن ا ساســــ  املبــــني قــــرين كــــل عقــــار  ويشــــرتط 
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ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم للمشاركة يف املزاد سداد مخس 
مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ود  مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال ومـي عليـ  إيـدا  اثلثا:  فـتن مل يـ

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .

رابعا:  يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤمل 
 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  امســا: إذا أود  املز  ــد الــثمن يف اجللســة التالي اي

عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
جللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف ا

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ  . ويلــزم املزايــد 

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل ســـابعا :  يتحمــــل الراســــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحي اليومية .
ــــع وعلــــى مســــئوليتهم ــــا:  ينشــــر هــــذا اإلعــــالن تطبيقــــا للقــــانون وبطلــــي املباشــــرين إلمــــراءات البي دون  اثمن

 أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات .  266

ســـبعة أايم مــن اتريـــص حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات إنــ  " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األ ــاة مــن املــادة  -3
مـــن نزعـــت ملكيتـــ  ســـاكنا  يف العقـــار بقـــ  فيـــ  كمســـت مر بقـــوة القـــانون ويلتـــزم 

 املثل " الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة 
 ملحو ة هامة :

حيظـــر علـــى ييـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   
علــى القســـا م أو البيـــوت املخصصـــة ألتــرا  الســـكن انـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املســافة ابلقــانون  230 حكــام املــادة 
         2008لسنة  9رقم 

 ة                                         ر يس احملكمة الكلي               

 إعالن عن بيع حصة عقار ابملزاد العلين
تعلـــــن إدارة الكتــــــاب ابحملكمـــــة الكليــــــة عـــــن بيــــــع حصـــــة يف العقــــــار 
املوصـــــوفة فيمـــــا يلـــــ  ابملـــــزاد العلـــــين وذلـــــم يـــــوم انمـــــيس املوافـــــ  

ـــــاين بقصـــــر العـــــدل  - 52 –قاعـــــة  - 16/11/2017 ـــــدور الث ابل
وذلــــم تنفيــــذا حلكــــم احملكمــــة الصــــادر  –صــــباحا   الســــاعة التاســــعة
 3بيو / 112/2014يف الدعوى رقم 

املرفوعـــة مــــن: انيـــي ســـامل املـــرزوق بصـــفت  ر ـــيس جملـــس إدارة شـــركة 
 الساحية للصخور حاليا ش.م.ك.ك ) شركة كيميا القابسة سابقا(

 ضــــــد:
 شيخة عل  امحد عبدهللا  -1
 ماسم حممد مال حسني عبدالرمحن  -2
 حممد مال حسني عبدالرمحنحسني  -3
 هناء حممد مال حسني عبدالرمحن  -4
 حممد عبدالعزيز احلسيين  -5
 شركة املنار للتمويل واإلمارة -6

 أو : أوصاف العقار:
مسـاحة عقـار  2م 330% مشاعا مـن مسـاحت   35حصة بنسبة  -

الواقـع يف منطقـة الشـامية مـن املخطـ   10605/2008الوثيقة رقم 
 159قسيمة رقم  8قطعة رقم  26078رقم م/

ــــــى شــــــارعني  - ــــــزا  هــــــ  قســــــيمة ســــــكنية تقــــــع عل ــــــار الن العــــــني مث
ـــــن دور أرضـــــ  وأول واثين و  يســـــكن   ر يســـــ  ودا لـــــ  وتتكـــــون م

 احد أثناء املعاينة 
 التكييي مركزي ويومد مصعد واحد وحالة البناء مديدة  -
يتكــــون الــــدور األرضــــ  مــــن ديوانيــــة وصــــالتني وتــــرفتني ومغاســــل  -

ـــدور األول مـــن صـــالة وومحـــامني ومطـــبص ويتكـــ تـــرف ماســـرت  3ون ال
وترفة ومحام ومطبص و زن ويتكون الدور الثـاين ممثـل للـدور والسـطح 

 حيتوى ترفة تسيل وترفة  دم مع محام 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك   136080أو : يبـــــــــدأ املــــــــــزاد ابلــــــــــثمن األساســــــــــ  قــــــــــدره / 
ـــــــزاد ســـــــدا ـــــــع ويشـــــــرتط للمشـــــــاركة يف امل د للحصـــــــة املعروضـــــــة للبي

مخـــس ذلـــم الـــثمن علـــى األقـــل مبومـــي شـــيم مصـــدق مـــن البنـــم 
ــــــوك  ــــــ  أو مبومــــــي  طــــــاب ضــــــمان مــــــن احــــــد البن املســــــحوب علي

 لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال ومــي عليــ  إيــدا   اثلثــا: فــتن

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .
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رابعا:  يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤمل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد   امســا: إذا أود  ــد الــثمن يف اجللســة التالي املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
يف اجللسـة التاليـة  سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 
اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ  . ويلــزم املزايــد 

 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 
الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل ســـابعا :  يتحمــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحي اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي املباشرين إلمراءات 

ليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة البيع وعلى مسئو 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات .  266

 ــالل ســبعة أايم مــن اتريــص  حكــم رســو املــزاد قابــل لالســتئناف - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األ ــــاة مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــ    ــــــ  ســــــاكنا  يف العقــــــار بقــــــ  في ــــــ  " إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان
كمســــت مر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــ  عليــــ  املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

  مرة املثل " إجيار لصاحل  
 ملحو ة هامة :

حيظر على ييع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسا م أو البيوت املخصصة ألتـرا  السـكن انـاص عمـال  حكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املســـافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار  ابملزاد العلينإعالن عن بيع  عق
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يل  

 قاعــة –  16/11/2017ابملــزاد العلــين وذلــم يــوم انمــيس املوافــ  
 –ابلــــدور الثــــاين بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحا    - 52 –

 30/2016وذلـــم تنفيـــذا حلكـــم احملكمـــة الصـــادر يف الـــدعوى رقـــم 

 3 /بيو 
 املرفوعة مـن:  زهره كنعان حسني الصراف 

 ضــــــــــد: امل انصر مسيي عباس  
 أو : أوصاف العقار:

الواقــع يف منطقــة ضــاحية صــباا  222/2009عقــار الوثيقــة رقــم  -
ب مـن املخطـ  رقـم  9قطعـة رقـم  29السامل وهو ميثل القسـيمة رقـم 

ومســـــــــــاحت   – 7منـــــــــــزل – 3مـــــــــــادة  – 3شـــــــــــار   – 36891م/
  2م 300,125

 العقار موضو  النزا  عبارة عن بيت سكن  اص مكون من دورين  -
مل نــتمكن مــن معاينــة العقــار مــن الــدا ل وع طــرق البــاب إ  أن مل  -

 يتم متكني انربة من معاينة العقار من الدا ل
 التلبيس من احلجر اإليراين  -
 التكيي سنرتال  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
ـــثمن األساســـ  قـــدره أو : يبـــدأ املـــ د.ك  ويشـــرتط  204120زاد ابل

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلم الثمن على األقـل مبومـي شـيم 
مصدق من البنم املسحوب علي  أو مبومي  طاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيي على من يعتمد القاض  عطاءه أن يود  حال انعقاد ملسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــتن مل يــود  مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال ومــي عليــ  إيــدا  
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإ  أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــ  يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب  البيع .
ه مخس الثمن على األقل يؤمل رابعا:  يف حالة إيدا  من اعتمد عطاؤ 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي  امســا: إذا أود  املزاي
عليــ  إ  إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيدا  كامل مثن املزاد فف  هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 س هذا الثمن .اجللسة على أسا
سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيدا  الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمت  على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا ب  علي  يف اجللسة السـابقة و  يعتـد يف هـذه 

  . ويلــزم املزايــد اجللســة  ي عطــاء تــا مصــحوب إبيــدا  كامــل قيمتــ
 املتخلي مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعا :  يتحمــــل الراســــ  عليــــ  املــــزاد يف ييــــع احلــــا ت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إمــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة وانــــربة ومصــــاريي اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحي اليومية .
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ذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلي املباشرين إلمراءات اثمنا:  ينشر ه
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراس  علي  املزاد ان  عاين العقار معاينة انفية للجهالة

للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا  -1تنبي : 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف  ــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــص - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــ  " إذا كــان  276تــنص الفقــرة األ ــاة مــن املــادة  -3
ر بقـــوة القـــانون ويلتـــزم مـــن نزعـــت ملكيتـــ  ســـاكنا  يف العقـــار بقـــ  فيـــ  كمســـت م

 الراس  علي  املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحل   مرة املثل " 
 ملحو ة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى يي
علــى القســـا م أو البيـــوت املخصصـــة ألتــرا  الســـكن انـــاص عمـــال 

افة ابلقــانون مــن قــانون الشــركات التجاريــة املســ 230 حكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 ر يس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )إعالن حصر وراثة( 
تقدمت لدى إدارة التوثيقات الشرعية السيدة/ أمينة عبدهللا 
عبدالرمحن وحسر معها شاهدين ومها / حافظ عبدالرزاق ماسم حممد 

عبدالعزيز حممد أمحد العوض  وطلبت عمل حصر وراثة للمرحوم/  –
 عبدالرمحن يكوي، اجلنسيةل الذي تو  بتاريص عبدالرمحن عبدهللا

م واحنصر ارث  يف ا وات  الشقيقات/ أمين  وعا شة وثراي 8/9/2017
 البالغات   فق  من تا وار  ل  سوى من ذكر.  

واإلدارة تعلن ذلم ملدة أسبوعني من اتريص النشر ابجلريدة الرمسية 
كر فليتقدم لدى وزارة بعددين متتاليني فمن ل  أي اعرتا  على ما ذ 

إدارة التوثيقات الشرعية مبداي  اعرتاض  وبعد مس  املدة  –العدل 
املشار إليها عالية سوف تتخذ اإلمراءات املتبعة هبذا انصوص وللبيان 

 نعلن.
 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع حمجوزات

إن  يف يوم  –ي قسم التنفيذ اجلرب  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صـــباحا   11,–ابتـــداء مــــن الســـاعة  1/11/2017ا ربعـــاء املوافـــ  

ابملزاد العلين لبيع منقـو ت احملكـوم عليـ / صـالا  الـد فلـيج الفلـيج 
أ  29523( م 2مبكاهنــــــا الكــــــا ن مبنطقــــــة الــــــوفرة الزراعيــــــة قطعــــــة )
 12/10/2015املوضــحة تفصــيال  مبحســر احلجــز التنفيــذي املــؤرخ 

احلجز عليها لصاحل/البنم األهل  الكوي، تنفيذا  للعقد املوثـ   ال، ع

 د.ك. 6283507.388وفاء ملبلغ  3ملد / 3762رقم 
فعل  راتيب الشراء احلسور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد 
 ميكن مرامعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمس   وللبيان نعلن. 

 لعاصمة ر يس إدارة تنفيذ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمسر إعالن بيع حمجوزات
إن  يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تـعلن وزارة العدل 
صـــباحا   9,–ابتـــداء مــــن الســـاعة  15/11/2017ا ربعـــاء املوافـــ  

ابملزاد العلين لبيع منقو ت احملكوم علي / شركة ميدكو للتجـارة العامـة 
  -مصــنع انرســانة اجلــاهزة  -كبــدواملقــاو ت مبكاهنــا الكــا ن مبنطقــة  

 .151اس  149من قسيمة  4قطعة 
 2/10/2017املوضـــحة تفصـــيال  مبحســـر احلجـــز التنفيـــذي املـــؤرخ  

الــ، ع احلجــز عليهــا لصاحل/شــركة احلــص للهندســة والنقليــات تنفيــذا  
وفـــــــــاء ملبلـــــــــغ  1( بـــــــــاري كلـــــــــ /8215/2014للحكـــــــــم رقـــــــــم )
 د.ك. 35417.500

سور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد فعل  راتيب الشراء احل
 ميكن مرامعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمس   وللبيان نعلن. 
 ر يس إدارة تنفيذ العاصمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمسر إعالن بيع حمجوزات

أن  يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صـــباحا   9,–ابتـــداء مــــن الســـاعة  15/11/2017ا ربعـــاء املوافـــ  

ابملزاد العلين لبيع منقو ت احملكوم علي / شركة ميدكو للتجـارة العامـة 
 -مصــنع انرســانة اجلــاهزة  -واملقــاو ت مبكاهنــا الكــا ن مبنطقــة كبــد

 .151اس  149من قسيمة  4قطعة 
 2/10/2017املوضـــحة تفصـــيال  مبحســـر احلجـــز التنفيـــذي املـــؤرخ  

ــــــ، ع احلجــــــز ــــــات  ال عليهــــــا لصاحل/شــــــركة هتكــــــو للمعــــــدات واآللي
( باري مدين 3732/2015املتخصصة والثقيلة تنفيذا  للحكم رقم )

 د.ك. 3583.800وفاء ملبلغ  3مز  /
فعل  راتيب الشراء احلسور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد 

 نعلن.  ميكن مرامعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمس   وللبيان
 ر يس إدارة تنفيذ العاصمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمسر إعالن بيع حمجوزات

أن  يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صباحا  ابملزاد  9,–ابتداء مـن الساعة  7/11/2017الثالاثء املواف  

العلين لبيـع منقـو ت احملكـوم عليـ / شـركة جمموعـة احملرتفـني للمشـاريع 
 ارة العامة مبكاهنا الكا ن مبنطقة الشرق شار  الشهداء برج احلمرا.للتج
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ال،  12/9/2017املوضحة تفصيال  مبحسر احلجز التنفيذي املؤرخ 
ـــة تنفيـــذا  للحكـــم رقـــم  ع احلجـــز عليهـــا لصاحل/شـــركة احلمـــراء العقاري

 د.ك. 319977,156وفاء ملبلغ  3( باري كل /9261/2016)

سور يف الزمان واملكان احملددين أعاله وللمزيـد فعلى راتيب الشراء احل
 ميكن مرامعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمس   وللبيان نعلن. 

 ر يس إدارة تنفيذ العاصمة        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
  ابملــزاد العلــين مببــا البيــو  احلكــوم  يف عصــرا  ســوف تبــا  3:00اعتبــارا مــن الســاعة  22/10/2017تعلــن إدارة التنفيــذ بــوزارة العــدل أنــ  يف يــوم األحــد املوافــ  

   العارضية السيارات التالية وذلم تنفيذا  لعدة أحكام.
 النو  املدعى علي  املدع  ملي التنفيذ

شركة املال العاملية  170205050
 للتمويل

 2003م  ام س  انفوي بوكس اسود طراز  5-30392لوحة  -1 طارق حممد مصطفى

شركة ك  أي اتش  عاملية ا وسالشركة ال 150967720
 الشرق ا وس 

 2016سوزوك  صالون ابيض طراز  15-97526لوحة -1
 2016سوزوك  صالون ابيض طراز  15-86188لوحة -2
 2016تويوات بوكس مقفل ابيض طراز  15-27380لوحة -3
 2016تويوات كرو  صالون ابيض طراز  14-72902لوحة -4
 2016صالون ابيض طراز  تويوات كرو  14-98955لوحة -5
 2015نيسان بوكس مقفل ابيض طراز  13-40233لوحة -6
 2016سوزوك  صالون ابيض طراز 15-97989لوحة -7

شركة اميكس الشرق  152012870
 ا وس 

 2006ماكوار صالون عنايب طراز  10-8697لوحة -1 عالء الدين حجاج

 ر يس إدارة تنفيذ حمافظة حويل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابملزاد العلينإعالن عن بيع سيارات 
عصرا  سوف تبا  ابملزاد  4.00واألايم الثالثة التالية واعتبارا  من الساعة  23/10/2017تعلن إدارة تنفيذ العاصمة إن  يف يوم ا ثنني املواف  

 العلين ملكتي البيو  احلكوم  اجلديد ابلعارضية السيارات التالية وذلم تنفيذا  لعدة أحكام:
 احملجوز علي  احلامز الطراز النو  م السيارةرق رقم امللي م 
 شركة مركز العوض  للمواد الغذا ية امحد صاحل السقا 1997 أورفان  97134/9 12074264 1
 عاطي منا حممد منا امحد رضا عبد الرزاق 2003 ميتسوبيش  2282/25 15049826 2
 ركة دار الوطنش ابتسام سعيد احلسني 2008 فورد مركيز 6581/22 16099913 3
 شركة ماتريكس املتحدة شركة عبد احملسن عبد العزيز البابطني 2014 سنرتا 83525/7 16056006 4
 منار حممد السعدى شركة األمانة لالستثمار 2012 مرسيدس 55114/30 15186642 5
 شركة البطري  لألتذية املمثل القانوين لشركة أعيان 2007 اورفان 52080/6 13060038 6
 شركة البطري  لألتذية املمثل القانوين لشركة أعيان 2003 اورفان 94917/9 13060038 7
 امحد ربيع السعدى شركة متارا لت ما السيارات 2011 رانج روفر 57146/10 14024086 8
 حممد على عبد هللا النصار ورثة املرحومة / د ل عبد الرمحن 2015 اتهو 87963/14 08139231 9
 حممد على عبد هللا النصار ورثة املرحومة / د ل عبد الرمحن 2011 بورش 50778/10 08139231 10
 عيسى فؤاد عاشور سعود حممد العازم  2006 بليزر 467308/1 14199068 11
 شذى انصر الصباا فهد يوسي الصباا 2008 ميتسوبيش  5631/34 17035645 12
 الشركة الكويتية األوس ميلوراد بيكيس بيكيس 2010 ميتسوبيش  وانيت 64709/4 14280969 13
 صباا مامد اجلعفرى طالل فهد الغامن 1992 كاديالك 65136/11 16143398 14
 يعية الدمسة وبنيد القار أنور عبد العزيز الدوب 2009 ميتسوبيش  8235/33 16163205 15

 –أعاله  ومن يرد ا طال  على أية تفاصيل أ رى علي  مرامعة قسم التنفيذ اجلربي  فعلى الراتبني يف الشراء احلسور يف الزمان واملكان احملددين
 إدارة التنفيذ أثناء الدوام الرمس .

 م مور التنفيذ
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 إعالن
ة الرابعة عصرا م واألايم الثالثة التالية ابتداء من الساع22/10/2017تعلن إدارة تنفيذ حمافظة الفروانية مبحكمة األسرة إن  يف يوم األحد املواف  

 سوف تبا  ابملزاد العلين للسيارات التالية وذلم تنفيذا لعدة احكام.
 
 املدعى علي  املدع  املوديل النو  رقم السيارة ملي التنفيذ م
فرمينيا كاريون  2009 درامة انرية 9355 09203353 1

 العل 
 تسان عل  حسني

اشد براك تالية ر  2007 تويوات اوريون 62852/7 170536470 2
 املرشاد

متعي سعود صاحل 
 الرشيدي

وضحة مطل   FG 2007ميي  90788/1 151341620 3
 عباس

 حممد مطل  حمماس

 وعلى الراتبني يف الشراء احلسور يف الزمان واملكان احملددين أعاله.
 م مور التنفيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن بيع سيارات ابملزاد العلين

واألايم الثالثـة التاليــة اعتبـارا  مـن الســاعة الرابعـة عصــرا   23/10/2017عــدل أنـ  يف يـوم ا ثنــني املوافـ  تعلـن إدارة تنفيـذ حمافظــة اجلهـراء بـوزارة ال
 سوف تبا  ابملزاد العلين مببا إيدا  احملجوزات يف العارضية الصناعية للسيارات التالية وذلم تنفيذا  لعدة أحكام.

 لوحة اللون النو  املدين الدا ن رقم امللي م
 47780/22 2002أسود  فورد اكسربنشن  فاحل سيي املطاي البنم األهل  املتحد 14070389 1
 77135/20 2013أسود  هيونداي صالون مرمي سلطان  الد املرزوق  البنم األهل  املتحد 15184721 2
 13169/1 2007   شيفرولية بوكس اتهو عل  عوده البناق  شركة التسهيالت التجارية 16365798 3
 94019/14 2016رمادي  شيفرولية بليزر  أمحد فاحل محود سعد عادل محود سعد الظفاي  15108897 4
  29664/12 2006أبيض  دودج شارمر  حممد حمسن الظفاي  بنم انليج 15327161 5
 96906/1 2009فس   ميي شاي  د ل مليح الرشيدي  شركة يوريكا  16014542 6
 19333/11 2008رمادي  وانيت سلفر ادو  فجر عبد مزعل العنزي  ة لالستثمار شركة األمن 15186488 7
 6907/4 2010أبيض  صالون  نسر  فجر عبد مزعل العنزي  شركة األمنة لالستثمار  15186488 8

 أبيض  م  أم أس يوكن  مشاري مسح  الشمري مطل  بداا املطا 17254179 9
/ مبارك 18137

 الكبا
  18137/1 2008فس   ميتسوبيش  انتيي حممد انيي الشمري  حممد ندا سليم الدحياين 17141360 10
  64077/6 2003أبيض  شيفرولية وانيت  مشعا جباش مكام الشركة الوطنية لالتصا ت 16322807 11

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن بيع سيارات ابملزاد العلين
م  واألايم الثالثة التالية ابتداء من الساعة الثالثة عصرا سوف تبا  ابملزاد  22/10/2017تعلن إدارة تنفيذ الفروانية ان  يف يوم األحد  املواف  

 العلين ) مبا إيدا  احملجوزات يف العارضية الصناعية (  وذلم لنشره جبريدة الكويت اليوم السيارات التالية وذلم تنفيذا لعدة أحكام.
 ددين أعاله.                  وعلى الراتبني يف الشراء احلسور يف الزمان واملكان احمل

 املدعى علي  املدع  املوديل النو  رقم السيارة ملي التنفيذ م

 عبد هللا بدر الطراروه  وفاء حسن عباس العو  1997 شاوك  8913/47 161128560 1

  املياس يوسي ابراهيم عبدهللا شركة التسهيالت التجارية 2007 كاديالك اسكاليد بوكس  27935/9 161969320 2

 عبدالرمحن حسني عبدالرمحن بن حسني البنم ا هل  الكوي، 2010 دودج شارمر  80578/6 161613580 3
 عبد هللا عبد احلفيظ عبد هللا احلالا عمر اسام  حممد  2010  نسر  15897/10 140595070 4
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 حممد محود علوش املطاي  انليج املمثل القانوين لبنم  2008 شيفرولية سيلفرادو  43037/2 171348340 5

 محود عبد هللا فهاد العجم  شركة ا تصا ت املتنقلة  2004 تويوات كرو  صالون  77438/8 16228019 6

 محود عبد هللا فهاد العجم  شركة ا تصا ت املتنقلة  2005 كرايزلر  25977/8 16228019 7

 شركة فوكس لتاما السيارات  املال العاملية للتمويل  شركة 2011 مالنت صالون  18702/4 160762620 8

 شركة فوكس لتاما السيارات  شركة املال العاملية للتمويل  2011 مالنت صالون  27506/5 160762620 9

 ماطر عبد هللا ماطر العصيم   الشركة الوطنية لالتصا ت  2002 ميي راجنلر صحارى 29501/4 161202540 10

ميتسوبيش  نصي شاحنة  62033/8 160016960 11
 شركة روايب سيزون للتجهيزات الغذا ية  اتمر عبد هللا امام حممد  2012 ثالمة

 رضا حممود عبد هللا عبد هللا الشركة الوطنية لالتصا ت  2006 شيفرولية صالون  89140/2 162735570 12
 لتجارية.( من قانون املرافعات املدنية وا251وعمال  بنص املادة ) 

 م مـور التنفيـذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كشي  مساء املتوفني
تعلـــن اإلدارة العامـــة للتنفيـــذ " بـــوزارة العـــدل " عـــن وفـــاة األشـــخاص 
املوضــــحة أمســــاؤهم أدانه..  فامـــــى مــــن ييــــع وزارات الدولـــــة ذات 
ا  تصاص .. ومن ييع البنوك والشركات وسا ر األفراد ممن ل  ح  

ـــاء أو عليـــ  ديـــن للمـــذكورين أدانه مرا معـــة قســـم الرتكـــات ابإلدارة أثن
 الدوام الرمس  .

( يومـــا  مـــن اتريـــص نشـــر هـــذا اإلعـــالن ابجلريـــدة  15وذلـــم  ـــالل ) 
الرمسيـة ومبســ  هــذه املــدة تكـون اإلدارة تــا مســئولة عــن أي تصــرف 

 ابلرتكة للمستحقني هلا .
 كشي  مساء املتوفني 

 رقم امللي ا ســـــــــم م
 799/2017 مماهيش ابيوراو كادا 1
 800/2017 امين حممد عبدهلل  ريصان 2
 801/2017 حممد افسل نور الدين 3
 802/2017 عبدالعزيز محد معيوف 4
 803/2017 يعقوب ماسم حممد بوالبنات 5
 804/2017 عبدالرزاق عبدهللا حممد 6
 805/2017 سوما  اب دي ريدي 7
 806/2017 يال هبيج مربان ابوموسى 8
 807/2017 رك سعود مرزوقمبا 9
 808/2017 عبدالعزيز امحد البشارة 10
 809/2017 امحد مالل مسعد عايد املطاي 11
 810/2017 انطوىن بنا فاندورا 12
 811/2017 زريي عياد اثمر الرشيدي 13
 813/2017 جمبل سليمان عبدالعزيز املطو  14
 812/2017 عقل  صياد مسيحان العنزي 15
 814/2017 هبلول سلمان السفايفالا  16
 815/2017 عزيز شعيي حممد عبد السالم 17
 816/2017 عمش  زيد مزيد املطاي 18
 817/2017 امحد ابراهيم عبدالرمحن البالول 19

 818/2017 محدان بداا تافل الصليل  20
 819/2017 عبدهللا ملف   يف املطاي 21
 820/2017 علوي  عودة حممد حسنني 22
 821/2017 فراج مزيد مطل  املطاي 23
 822/2017 حريب حسن سامل العازم  24
 823/2017 منصور ذعار عبدهللا العتييب 25
 824/2017 د/ وليد حممد العل  26
 825/2017 فهد عبداحملسن حممد احلسيين 27

 اإلدارة العامة للتنفيذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن املتوفني
بوزارة العدل " عن وفاة األشخاص تعلن اإلدارة العامة للتنفيذ " 

املوضحة أمساؤهم أدانه..  فامى من ييع وزارات الدولة ذات 
ا  تصاص .. ومن ييع البنوك والشركات وسا ر األفراد ممن ل  ح  
أو علي  دين للمذكورين أدانه مرامعة قسم الرتكات ابإلدارة أثناء 

 الدوام الرمس  .
يص نشر هذا اإلعالن ابجلريدة ( يوما  من اتر  15وذلم  الل ) 

الرمسية ومبس  هذه املدة تكون اإلدارة تا مسئولة عن أي تصرف 
 ابلرتكة للمستحقني هلا .

 قسم الرتكـات
 كشي  مساء املتوفني 

 رقم امللي ا ســـــــــم م
 826/2017 عتي  الرمحن فسل  1
 827/2017 يال عبداحلميد حممد  2
 828/2017 عيد حبيي فهد مامع  3
 829/2017 سلطان مسفر حممد القحطاين 4
 830/2017 منصور محد حممد العجم   5
 831/2017 منا هالل جنل   6
 832/2017 رقية يوسي حسن رض  7
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 833/2017 فاطمة حممود امحد  8
 834/2017 سليمة حممد يعقوب 9

 835/2017 شرعا فويزان عبدهللا املطاي  10
 836/2017 اد العتييب طالل حممد جب 11
 837/2017 عبدهللا سعود  الد العنزي  12
 838/2017 كرستينا انج كااينيس 13
 839/2017 زكية مديع اقطيم اجلوهر 14
 840/2017 فرج سعيد مهنا السعيدي 15
 841/2017 اشوك كومار برايهو  16
 842/2017 سعد رشيدان املطاي 17
 843/2017 شيخة سلطان متعي مناح  18
 844/2017 عماد  ليل رمي الوزير  19
 845/2017 مسل  تالي عو  الدحياين  20
 846/2017 عبدهللا انصر ابراهيم احلوط   21
 847/2017  الد عل  عيس  حسن  22
 848/2017 حممد طفيل حممد لطيي  23

 ا دارة العامة للتنفيذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (433/2017إعالن رقم )
 د الفهد.تقدم إلينا السيد/  الد فه

طالبـــا  إصــدار )عـــو  مفقــود( عـــن  9/10/2017 بكتابــ  املــؤرخ يف
 م   الكا نة يف: )كيفان( 2011لسنة  10950الوثيقــة رقـــــم: 
 أ28715: م/(  ط  رقـم4أ( قطعة رقم: )13قسيمة رقم: )
  الد فهد سليمان الفهد وإ وان  ووالدت . :واملسجلة ابسم

ة املذكورة أو لدي  أية معلومات يرمى ممن تكون حبوزت  الوثيق
بش هنا أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / قسم 
احملفو ات مبداي معلومات   الل أسبوعني من اتريص نشر هذا 
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإ  فتن اإلدارة ستقوم بعد 
انقساء املهلة إبصدار )عو  مفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن 
 تسجيل العقاري مدير إدارة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (434/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ مشعل مرع  حممد املرع .
ـــــــــــ  املـــــــــــؤرخ يف ـــــــــــا  إصـــــــــــدار )عـــــــــــو   11/10/2017 بكتاب طالب

م الكا نـــــة يف:  2013لســـــنة  1168مفقـــــود( عـــــن الوثيقـــــــة رقــــــــــم: 
 )مدينة صباا األمحد البحرية(

 4A-37500: م/(  ط  رقـم0( قطعة رقم: )1101قسيمة رقم: )
 ما عبد هللا السيد يعقوب الرفاع . :واملسجلة ابسم

يرمى ممن تكون حبوزتـ  الوثيقـة املـذكورة أو لديـ  أيـة معلومـات بشـ هنا أن يتقـدم 
إس إدارة التســجيل العقــاري / قســم احملفو ــات مبــداي معلوماتــ   ــالل أســبوعني 

دارة ســتقوم بعــد مــن اتريــص نشــر هــذا اإلعــالن يف اجلريــدة الرمسيــة وإ  فــتن اإل
 انقساء املهلة إبصدار )عو  مفقود( املطلوب وللبيان نعلن 

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/  435إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ ران عبد هللا حممد النيباري.
طالبة إصدار )عـو  مفقـود( عـن  11/10/2017 بكتاهبا املؤرخ يف
 م    الكا نة يف: )عبد هللا السامل( 2000لسنة  456الوثيقــة رقـــــم: 
 25729: م/(  ط  رقـم2( قطعة رقم: )43قسيمة رقم: )
 عبد هللا حممد عبد الرمحن النيباري وفرايل عثمان الفريح. :واملسجلة ابسم

يرمى ممن تكون حبوزت  الوثيقة املذكورة أو لدي  أية معلومات 
قسم بش هنا أن يتقدم إس إدارة التسجيل العقاري / 

احملفو ات مبداي معلومات   الل أسبوعني من اتريص نشر هذا 
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإ  ف ن اإلدارة ستقوم بعد 
انقساء املهلة إبصدار )عو  مفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن 
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (436/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عبد اهلادي سعد هادي.
مفقـــــود( طالبـــــا  إصـــــدار )عـــــو   10/10/2017 كتابـــــ  املـــــؤرخ يفب

 م الكا نة يف )الرابية( 1994لسنة  3668عن الوثيقــة رقـــــم: 
 27076: م/منوذج ب(  ط  رقـم 2( قطعة رقم: )231قسيمة رقم: )

ـــــــد اهلـــــــادي ســـــــعد هـــــــادي الرشـــــــيدي ود ل  :واملســـــــجلة ابســـــــم عب
 حممد عيد الرشيدي.

ت  الوثيقـة املـذكورة أو لديـ  أيـة معلومـات يرمى ممن تكون حبوز 
بشــــــــ هنا أن يتقــــــــدم إس إدارة التســــــــجيل العقــــــــاري / قســـــــــم 
احملفو ات مبداي معلومات   الل أسبوعني من اتريص نشـر هـذا 
ـــــدة الرمسيـــــة وإ  فـــــتن اإلدارة ســـــتقوم بعـــــد  اإلعـــــالن يف اجلري
ــــان  ــــة إبصــــدار )عــــو  مفقــــود( املطلــــوب وللبي انقســــاء املهل

 نعلن 
 إدارة التسجيل العقاري  مدير
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 (2017/  437إعالن رقم )  
 تقدم إلينا السيد/ وليد إمساعيل درويش.

طالبا إصدار )عو  مفقود( عن  15/10/2017 بكتاب  املؤرخ يف
م  الكا نة يف : )  .عبدهللا  2008لسنة  2898الوثيقــة رقـــــم : 

 (8(   قطعة رقم : )167) :املبارك( قسيمة رقم 
 38235: م/رقـم  ط 

: ســــناء إمساعيــــل درويــــش إســــحاق وبيــــيب إمساعيــــل  واملســــجلة ابســــم
ــ  إمساعيــل درويــش  ــارك احلــوط  وجنيب ــوره ســعد مب درويــس إســحاق ون

 إسحاق واندي  إمساعيل درويش إسحاق.
يرمـــــــــى ممـــــــــن تكـــــــــون حبوزتـــــــــ  الوثيقـــــــــة املـــــــــذكورة أو لديـــــــــ  
أيــــــــــة معلومــــــــــات بشـــــــــــ هنا أن يتقــــــــــدم إس إدارة التســـــــــــجيل 

ـــــــــ   ـــــــــالل العقـــــــــ ـــــــــداي معلومات اري / قســـــــــم احملفو ـــــــــات مب
ــــــــدة  أســــــــبوعني مــــــــن اتريــــــــص نشــــــــر هــــــــذا اإلعــــــــالن يف اجلري
الرمسيــــــــة وإ  فـــــــــتن اإلدارة ســـــــــتقوم بعـــــــــد انقســـــــــاء املهلـــــــــة 
إبصـــــــــــــــــدار )عـــــــــــــــــو  مفقـــــــــــــــــود( املطلـــــــــــــــــوب وللبيـــــــــــــــــان 

 نعلن   
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2017/ 438إعالن رقم ) 
 شل.تقدم إلينا السيد/ حممد اهلوي

طالبـا إصـدار )عـو  مفقـود( عـن  15/10/2017 بكتابـ  املـؤرخ يف
ــــــم :  ــــــة رقــــ م  الكا نـــــة يف : )مليـــــي  2007لســـــنة  10684الوثيقـ

 ( 4( قطعة رقم : )33) :الشيوخ( قسيمة رقم 
 32980: م/ ط  رقـم

: أمينــــة عبــــدهللا عبــــداحل  الصــــاحل وعا شــــة عبــــدهللا  واملســــجلة ابســــم
 عبداحل  الصاحل.

مى ممن تكون حبوزت  الوثيقـة املـذكورة أو لديـ  أيـة معلومـات ير 
بشــــــــ هنا أن يتقــــــــدم إس إدارة التســــــــجيل العقــــــــاري / قســـــــــم 
احملفو ات مبداي معلومات   الل أسبوعني من اتريص نشـر هـذا 
ـــــدة الرمسيـــــة وإ  فـــــتن اإلدارة ســـــتقوم بعـــــد  اإلعـــــالن يف اجلري

ــــة إبصــــدار )عــــو  مفقــــود( املطلــــوب ول ــــان انقســــاء املهل لبي
 نعلن   

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 

 

 (439/2017إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ جنم حممد عبد الرزاق.

ـــــــــــ  املـــــــــــؤرخ يف  ـــــــــــا  إصـــــــــــدار )عـــــــــــو   15/10/2017بكتاب طالب
ـــــــم:  ـــــــة رقــــ ــــــة  1995لســــــنة  15167مفقــــــود( عــــــن الوثيقـ م الكا ن

ـــــم: )22يف: )اجلهراء(قســـــيمة رقـــــم: ) قــــــم: أ(  طـــــ  ر 4( قطعـــــة رق
 27861م/

 حممد عبد الرزاق جنم العنزي. :واملسجلة ابسم
يرمى ممن تكون حبوزتـ  الوثيقـة املـذكورة أو لديـ  أيـة معلومـات بشـ هنا أن يتقـدم 
إس إدارة التســجيل العقــاري / قســم احملفو ــات مبــداي معلوماتــ   ــالل أســبوعني 

دارة ســتقوم بعــد مــن اتريــص نشــر هــذا اإلعــالن يف اجلريــدة الرمسيــة وإ  فــتن اإل
 انقساء املهلة إبصدار )عو  املفقود( املطلوب وللبيان نعلن 

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 

 وزارة املالية
 إدارة إسكان مو ف  الدولة

 2018/ 2017(78إعالن رقم )
تعلن إدارة إسكان مو ف  الدولة عن حامتها إس استئجار مبا 

 لدولة.وذلم  ستخدام  كمكاتي ألحد مراف  ا
 وذلم وفقا للشروط واملواصفات التالية:

 أن يقع املبا يف حمافظة حويل. -1
( ترفة 20أن حيتوي املبا على عدد من الغرف حبدود ) -2

 ابإلضافة إس اندمات.
يفسل أن يكون املبا حدي  البناء وماهزا  من حي  أعمال  -3

 التشطيي ووصول التيار الكهراب  .
 املبا مواقي للسيارات. أن يتوافر أمام -4
 أن يقع املبا على شار  عام يسهل ا ستد ل علي . -5
 أن يكون املبا مكيفا  تكييفا مركزاي. -6

فعلى الراتبني يف الت ما ممن تتوافر لديهم الشروط واملواصفات 
الدور  -11مبا رقم  -املذكورة مرامعة الوزارة يف )جممع الوزارات 

ة مناذج عرو   اصة بذلم يف موعد أقصاه الثاين( وذلم لتعبئ
أسبوعني من اتريص نشر اإلعالن مصطحبني معهم صورا  من تر يص 
البناء ووثيقة العقار و ط  البناء املعتمد من قبل بلدية الكويت 
والبطاقة املدنية للمالم وكذلم اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط 

 للمبا من الدا ل وانارج.األمن والسالمة ابملبا وصور حديثة 
 وكيل وزارة املالية
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 إعالن
 ( سيارات ابملزاد ابلظرف املختوم10عن بيع عدد )

( ســـــيارات ابملـــــزاد 10تعلـــــن وزارة املــــــالية عـــــن بيـــــع عـــــدد ) 
ــــة العامــــة جمللــــس الــــوزراء وفــــ   ابلظــــرف املختــــوم لــــدى األمان

 البياانت التالية: 
: قصــر املشــاركة يف املـزاد  مكـان اســتالم كراســة الشـــروط وعـر  -1

حــــــــــــــا  22/10/2017مــــــــــــــن اتريـــــــــــــــص  4بوابــــــــــــــة  –الســــــــــــــيي 
( دينارا 20)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الواث   مقاب 26/10/2017

 يف صندوق األمانة العامة جمللس الوزراء.تا قابل للرد يدفع 
مـــــــــــــــــــن أايم عمـــــــــــــــــــل اعتبـــــــــــــــــــارا   (5)اتريـــــــــــــــــــص املعاينـــــــــــــــــــة :  -2

22/10/2017– 26/10/2017  
  هرا. 1صباحا اس الساعة  8ت املعاينة : اثناء الدوام الرمس  من الساعة وق
مكــــــان اســـــتقبال الـــــراتبني يف املعاينـــــة : جملـــــس الـــــوزراء )قصـــــر  -3

 (.5السيي( بوابة )
 اتريص تقدمي العرو  وفتح املظاريي: -4
  صباحــا  حـا الثانيــة عشـرة  العاشـرةتقدم العرو  يوم عقـد املزاد مـن الساعــة

جممـــــــع  –لــــــدى وزارة املـاليـــــــة  30/10/2017املوافـــــــ  ا ثنــــــني  هـــــــر يــــــوم 
قسـم  – إدارة شـؤون التخـزين العامـة –الـدور الثالـ   – 12بلـوك – الـوزارات

 ولن تقبل أية عرو  بعد الساعة الثانية عشرة  هرا . البيع املركزي
  يـــوم فتح املظاريي وعقد املزاد يف متام الثانيــة عشــرة والنصــي  هــر

جممـع الــوزارات  -لـدى وزارة املاليـة  30/10/2017ا ثنـني املوافـ  
 18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -
 ــــة املصــــرفية ابســــم  املصــــدقالشــــيم  يقــــدم ــــة العامــــة / الكفال األمان

 جمللس الوزراء.
    : شروط  اصة 
ـــــا   .1 ـــــد كويتي ـــــدا  يف الســـــجل  –فـــــردا  أو شـــــركة  –جيـــــي أن يكـــــون املزاي مقي
تجــاري ولــدى ترفــة بــارة وصــناعة الكويــت   وجيــوز أن يكــون أمنبيــا  بشــرط ال

 أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث  .
 يسمح لألفراد الكويتيني املشاركة يف املزاد . .2
وزارة املاليــــة وجملــــس الــــوزراء تــــا مســــؤولتني عــــن حتويــــل الســــيارات ابســــم  .3

 ة.الراس  علي  املزاد لدى وزارة الدا لي
 ستالم كراسة الشروط : يرمــى ا تصــال ابلسـيد/ نـواف العسـالوي  هـاتي : 

90021600.  
 -99806300مسئول موقع املعاينة : السيد/ امحد فـوزي عبـاس    هـاتي: 

60905777   
 .(22481982): لدى وزارة املـالية /هاتيالبيع املركزي ومقرر جلنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة ا نرتنت
 وكيل وزارة املالية

 إعالن
 عن بيع كوم إطارات ابملزاد ابلظرف املختوم.

تعلــن وزارة املاليـــة عــن بيـــع كــوم إطـــارات لــدى وزارة الدا ليـــة ابملـــزاد 
 ابلظرف املختوم وف  البياانت التالية:

املـــزاد: وزارة مكــان استـــالم كراســة الشـــروط وعــر  املشاركـــة يف  -1
 – مكتي وكيل الوزارة املسـاعد للشـئون املاليـة ابلتكليـي –الدا لية 

ــــــــص  حـــــــا  29/10/2017منطقـــــــة العارضـــــــية الصـــــــناعية مـــــــن اتري
( دينــارا 30ويــتم تســليم الواث ــ  مقابـــل رســـم وقــدره ) 7/11/2017

 تا قابل للرد يدفع يف صندوق وزارة الدا لية .
ــة  :  -2 ــارا مــن ( 8)اتريــص املعاين  –29/10/2017أايم عمــل اعتب
7/11/2017  

 وقت املعاينة: أثناء الدوام الرمس  .
مكـان استقبال الراتبني يف املعاينة: موقع وزارة الدا لية )سكراب -3

 ميناء عبدهللا(
 اتريص ومكان تقدمي العرو  وفتح املظاريي: -4
 ـا حــا تقــدمي العــرو  يــوم عقــــد املــزاد مــن الساعـــة العاشـــرة صباحــ

لدى وزارة املـاليـة   8/11/2017الثانيـة عشـرة  هـر األربعاء املوافـ  
إدارة شــــؤون  –الـــدور الثالـــ  – 12بلـــوك – جممــــع الـــوزارات  –

ـــة عـــرو  بعـــد  –التخـــزين العامـــة  ـــل أي ـــن تقب ـــع املركـــزي ول قســـم البي
 الساعة الثانية عشرة  هرا  

  عشـرة والنصـي  هـر يوم فتح املظاريي وعقد املزاد يف متام الثانيـة
 -جممع الوزارات  -لدى وزارة املالية  8/11/2017األربعاء املواف  

 .18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك 
 .تقدم الشيكات املصدقة  / كفالة مصرفية ابسم وزارة الدا لية 

 شروط   اصة ابملزاد )للشركات واملؤسسات فق (:
مقيــــدا  يف الســــجل  –أو شــــركة  فــــردا   –أن يكــــون املزايــــد كويتيــــا   .1

التجـاري ولـدى ترفـة بـارة وصـناعة الكويـت  وجيـوز أن يكـون أمنبيـا  
 بشرط أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث .

يقتصـــر بيـــع اإلطـــارات للشـــركات دون األفـــراد وأن تلتـــزم الشـــركة  .2
لفـة الراس  عليها املزاد بتصديرها  ـارج دولـة الكويـت ويف حالـة املخا

تتخـــذ ضـــدها اإلمـــراءات القانونيـــة املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة الثانيـــة 
 (  .289ابلقرار الوزاري لوزارة التجارة رقم )

يلتزم الراس  علي  املـزاد بتزويـد اللجنـة الفنيـة ببيـان يركـ  صـادر  .3
مــــن اإلدارة العامــــة للجمــــارك يفيــــد بتصــــدير اإلطــــارات  ــــارج دولــــة 

 ستون يوما من اتريص توقيع العقد . ( 60الكويت يف مدة أقصاها )
 ستالم كراسة الشروط : يرمى ا تصال على السيد / أشرف حلمـ  

 .99253199الربماوي   هاتي : 
مســئول موقـــع املعاينـــة : مســـاعد أول مهنـــدس / حممـــد فهـــد حســـن   

http://www.mof.gov.kw/
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 .99663296هاتي : 
 ( 22481982مقرر جلنة البيع املركزي لدى وزارة املـالية / هاتي ) 

 www.mof.gov.kw نوان صفحة ا نرتنتع
 وكيل وزارة املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلعالن عن بيع ابملزاد ابلظرف املختوم

 –أبواب أملنيوم  -تعلن وزارة املـالية عن بيع أاث  متنو   
 زاانت وسخاانت  –ابيبات حناس وحديد  –حديد 

اكينة تكييي ومواد دكت وم –أحوا   –وبرادات مياه 
متنوعة ابملزاد ابلظرف املختوم لدى مامعة الكويت وف  

 -البياانت التالية: 
مامعـة  مكان استالم كراســة الشــروط وعـر  املشـاركة يف املـزاد: -1

مبـــــــا إدارة الشـــــــؤون املاليـــــــة مـــــــن اتريــــــــص  –انالديـــــــة  –الكويـــــــت 
ل ـويــتم تســليم الواث ــ  مقابــ 26/10/2017حــا  22/10/2017

 يف صندوق مامعة الكويت.( دينارا  تا قابلة للرد تدفع 20)وقدره  سـمر 
 –22/10/2017من أايم عمل اعتبارا   (5)اتريص املعاينة:  -2

26/10/2017  
  هرا . 12صباحا  حا  9وقت املعاينة: من الساعة 

 –مكـان استقبال الراتبني يف املعاينة:  ازن إدارة شئون التخزين  -3
 الشويص.

 ريص تقدمي العرو  وفتح املظاريي:ات -4
  صباحـا  حا  العاشرةتقدمي العرو  يوم عقـد املزاد من الساعـة

لدى وزارة  1/111/2017املوافـ  ا ربعاء الثانيـة عشرة  هـرا  يوم 
إدارة شؤون  –الدور الثال   – 12بلوك – جممـع الوزارات –املـاليـة 

لن تقبل أية عرو  بعد الساعة و  قسم البيع املركزي– التخزين العامة
 الثانية عشرة  هرا .

  فتح املظاريي وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشـرة والنصـي  هـر يــوم
 -جممع الوزارات  -لدى وزارة املالية  1/11/2017ا ربعاء املواف  

 .18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك 
 مامعة الكويت.م / الكفالة املصرفية ابس املصدقالشيم  يقدم 
   :شروط  اصة 
مقيـدا  يف الســجل  –فـردا  أو شــركة  –جيـي أن يكـون املزايــد كويتيـا   -

التجـاري ولـدى ترفـة بـارة وصـناعة الكويـت  وجيـوز أن يكـون أمنبيـا  
 بشرط أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث .

ية الصادرة على املتزايد أن يرف  شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطن -
من وزارة الشئون ا متماعية والعمل قبل التوقيع على العقد وفقا 

وقرار جلنة  2000لسنة  19( من القانون رقم 6لنص املادة )
 املناقصات املركزية يف هذا انصوص.

 ستالم كراسة الشروط: يرمى ا تصال ابلسيد / يعقوب الكنـدري   
  24987736هاتي: 

 .24987945اتي: والسيد / عل  معفر  ه
ــــــــد هللا الصــــــــايغ  هــــــــاتي:   ــــــــة: الســــــــيد/ عب مســــــــئول موقــــــــع املعاين

 .24984436والسيد / هباء الدين فؤاد  هاتي:  24984472
 22481982) : لدى وزارة املـالية /هاتيالبيع املركزي ومقرر جلنة 

 www.mof.gov.kw عنوان صفحة اإلنرتنت      
 وكيل وزارة املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1000ابيبات دكتاين قطر  حديد واإلعـالن عن بيع 
 ملم ابملزاد ابلظرف املختوم  200ملم وقطر 

 1000تعلن وزارة املالية عن بيع حديد و ابيبات دكتاين قطر      
ملم لدى وزارة األشغال العامة ابملزاد ابلظرف  200ملم وقطر 

 -املختوم وف  البياانت التالية:
مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعــر  املشاركــة يف املــزاد : وزارة  -1

حـــا  29/10/2017منــوب الســـرة مـــن اتريـــص  –األشــغال العامــة 
 ا( دينــار 20ويتــم تسليــم الواث ـ  مقابــل رســم وقـدره ) 5/11/2017

تا قابلة للرد تدفـع يف صندوق وزارة األشغال العامة علما   ن  سـيتم 
 ني منفصلتني ومها :بيع وثيقت

 ( : وثيقة بيع حديد.1666مزاد ) –أ  
ملم  1000( : وثيقة بيع ابيبات دكتاين قطر 1667مزاد ) –ب 

 ملم. 200وقطر 
 – 29/10/2017( أايم عمل اعتبـارا  مـن 6اتريص املعاينة  : ) -2 
5/11/2017   . 

 وقت املعاينة : أثناء الدوام الرمس  .
 ني يف املعاينة للمزادين:مكـان استقبال الراتب-3
 منطقة شويص. –( : املخازن العامة 1666مزاد ) –أ 
 منطقة شويص. –( :  زن السكراب 1667مزاد ) –ب
 اتريص ومكان تقدمي العرو  وفتح املظاريي : -4
  تقديـم العرو  يوم عقــد املزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا  حا

لدى وزارة   6/11/2017املوافـ   الثانيـة عشـرة  هـرا  يوم ا ثنني
إدارة شؤون  –الدور الثال  – 12بلوك – جممـع الوزارات  –املـاليـة 

قسم البيع املركزي ولن تقبل أية عرو  بعد  –التخزين العامة 
 . الساعة الثانية عشرة  هرا  

  فتح املظاريي وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشـرة والنصـي  هـر
جممع  -لدى وزارة املالية  6/11/2017ملواف  يــوم ا ثنني ا

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -الوزارات 
 . تقدم الشيكات املصدقة / الكفالة املصرفية ابسم وزارة األشغال العامة 

http://www.mof.gov.kw/
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 شروط  اصة للمزادين :
مقيدا  يف السجل  –فردا  أو شركة  –أن يكون املزايد كويتيا   -1

بارة وصناعة الكويت   وجيوز أن يكون أمنبيا   التجاري ولدى ترفة
 بشرط أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث  .

 يسمح لألفراد الكويتيني املشاركة يف املزاد . -2
 ستالم كراسـة الشـروط  للمزادين : يرمـى ا تصـال ابلسيد /  -

 .25304636حممد  ام    هاتي : 
 مزادين :  مسؤويل موقع املعاينة لل -
 ( يرمـى ا تصـال ابلسيد / عبدهللا احلميدي   1666مزاد :)

 .66595916هاتي : 
 ( يرمـى ا تصـال ابلسيد / عبدالرمحن الكنعان   1667مزاد :)

 .99464169هاتي : 
 مقرر جلنة البيع املركزي لدى وزارة املـالية   / 

 ( 22481982هاتي ) 
 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة اإلنرتنت

 وكيل وزارة املالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن عن بيع ابملزاد ابلظرف املختوم. 
( سيارة "اجملموعة السادسة 55تعلن وزارة املالية عن بيع عدد )

اجملموعة السابعة " “( سيارة 67 ارم  عن نطاق ا ستخدام وعدد )“
 لية ابملزاد ابلظرف  ارم  عن نطاق ا ستخدام لدى وزارة الدا

 املختوم وف  البياانت التالية:
مكـــان استـــالم كراســـة الشـــروط وعـــر  املشاركـــة يف املـــزاد: وزارة  -1

منطقـــة  –مكتـــي وكيـــل الـــوزارة املســـاعد للشـــئون املاليـــة  –الدا ليـــة 
ـــــــــــــص  ــــــــــــن اتري حــــــــــــا  2017-10-22العارضــــــــــــية الصــــــــــــناعية م

( دينارا  30م وقدره )ويتم تسليم الواث   مقابـل رسـ 30/10/2017
تـا قابلــة للــرد تــدفع يف صــندوق وزارة الدا ليــة علمــا   نــ  ســيتم بيــع 

 وثيقتني منفصلتني ومها:
 18هالك مز ـ  و 37( سيارة )55(: بيع عدد )1663مزاد ) –أ  

 سيارة هالك كل ( "اجملموعة السادسة".
 8هـــالك مز ـــ   59( ســـيارة )67(: بيـــع عـــدد )1664مـــزاد ) –ب

 هالك كل ( "اجملموعة السابعة".سيارة 
ــــص املعاينــــة:  -2  –22/10/2017( أايم عمــــل اعتبــــارا مــــن 7)اتري

30/10/2017  
 وقت املعاينة: أثناء الدوام الرمس .

مكـان استقبال الراتبني يف املعاينة للمزادين: موقع وزارة الدا لية -3
 سكراب ميناء عبد هللا. –
 ظاريي:اتريص ومكان تقدمي العرو  وفتح امل -4
  تقدم العرو  يوم عقــد املزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حا

لدى وزارة  31/10/2017الثانيـة عشـرة  هـرا  يوم الثالاثء املوافـ  
إدارة شؤون  –الدور الثال  – 12بلوك –جممـع الوزارات  –املـاليـة 

قسم البيع املركزي ولن تقبل أية عرو  بعد  –التخزين العامة 
 عة الثانية عشرة  هرا . السا
   فتح املظاريي وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشـرة والنصـي  هـرا

جممع  -لدى وزارة املالية  31/10/2017يــوم الثالاثء املواف  
 .18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -الوزارات 

 .تقدم الشيكات املصدقة / كفال  مصرفي  ابسم وزارة الدا لية 
  اصة ابملزاد: شروط

مقيدا  يف السجل  –فردا  أو شركة  –أن يكون املزايد كويتيا   .4
التجاري ولدى ترفة بارة وصناعة الكويت  وجيوز أن يكون أمنبيا  

 بشرط أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث .
يقـــوم الراســـ  عليـــ  املـــزاد بيـــع الســـيارات الســـكراب وعلـــى نفقتـــ   .5

ساســـ  للســيارات إزالــة اتمـــة مبوقعهــا وقبــل إمـــراءات إبزالــة اللــون األ
 رفعها أو نقل ملكيتها وإبشراف املختصني إبدارة اآلليات ابلوزارة.

وزارة املالية تا مسئولة عن حتويل السيارات ابسم الراس  عليـ  - .6
 املزاد لدى وزارة الدا لية

 يسمح لألفراد الكويتيني املشاركة ابملزاد.  .7
يرمى ا تصال على: السيد/ أشرف  -روط:  ستالم كراسة الش

 .                                                           99253199حلم  الربماوي  هاتي: 
مسئول موقع املعاينة: السيد/ حممد فهد حسن  هاتي: 

99663296. 
 (22481966مقرر جلنة البيع املركزي لدى وزارة املـالية/ هاتي )

 www.mof.gov.kwا نرتنت عنوان صفحة 
 وكيل وزارة املالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع مزاد. 

( سيارة "اجملموعة الثامنة "  70تعلن وزارة املالية عن بيع عدد )
( سيارة  "اجملموعة التاسعة " 55 ارم  عن نطاق ا ستخدام وعدد )

 ارم  عن نطاق ا ستخدام لدى وزارة الدا لية ابملزاد ابلظرف 
 -لبياانت التالية:املختوم وف  ا

مكـــان استـــالم كراســـة الشـــروط وعـــر  املشاركـــة يف املـــزاد: وزارة  -3
منطقـــة  –مكتـــي وكيـــل الـــوزارة املســـاعد للشـــئون املاليـــة  –الدا ليـــة 

 6/11/2017حـا  29/10/2017العارضية الصناعية من اتريــص 
 ( دينــارا تــا قابــل للــرد30ويــتم تســليم الواث ــ  مقابـــل رســـم وقــدره )

تدفع يف صندوق وزارة الدا لية علما   ن  سيتم بيع وثيقتني منفصلتني 
 ومها:

 

http://www.mof.gov.kw/


 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  88             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

 30هالك مز ـ  و 40( سيارة )70( : بيع عدد )1668مزاد ) –أ 
 سيارة هالك كل ( "اجملموعة الثامنة".

 22هالك مز   و 33( سيارة )55( : بيع عدد )1669مزاد ) –ب
 سيارة هالك كل ( "اجملموعة التاسعة".

 –29/10/2017( أايم عمـــل اعتبـــارا مـــن 6)ريـــص املعاينـــة  : ات -4
6/11/2017  

 وقت املعاينة: أثناء الدوام الرمس .
مكـان استقبال الراتبني يف املعاينة للمزادين: موقع وزارة الدا لية -3
 سكراب ميناء عبدهللا. –
 اتريص ومكان تقدمي العرو  وفتح املظاريي: -4
  املزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حا تقديـم العرو  يوم عقــد

لدى وزارة املـاليـة   7/11/2017الثانيـة عشـرة  هـرا  الثالاثء املوافـ  
إدارة شؤون  –الدور الثال  – 12بلوك – جممـع الوزارات  –

قسم البيع املركزي ولن تقبل أية عرو  بعد  –التخزين العامة 
 الساعة الثانية عشرة  هرا  

 ريي وعقد املزاد يف متام الثانيـة عشـرة والنصـي  هـر فتح املظا
جممع  -لدى وزارة املالية  7/11/2017يــوم الثالاثء املواف  

 .18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك  -الوزارات 
 .تقدم الشيكات املصدقة ابسم وزارة الدا لية 

 شروط   اصة ابملزاد )للشركات واملؤسسات فق (:
مقيدا  يف السجل  –فردا  أو شركة  –زايد كويتيا  أن يكون امل .8

التجاري ولدى ترفة بارة وصناعة الكويت  وجيوز أن يكون أمنبيا  
 بشرط أن يكون ل  شريم أو وكيل كوي، اتمر بعقد موث .

.يقــوم الراســ  عليــ  املــزاد بيــع الســيارات الســكراب وعلــى نفقتــ   .9
مبوقعهــا وقبــل إمـــراءات  إبزالــة اللــون األساســـ  للســيارات إزالــة اتمـــة

 رفعها أو نقل ملكيتها وإبشراف املختصني إبدارة اآلليات ابلوزارة.
وزارة املاليــة تــا مســئولة عــن حتويــل الســيارات ابســم الراســ  - .10

 علي  املزاد لدى وزارة الدا لية
 يسمح ابألفراد الكويتيني املشاركة ابملزاد  .11

السيد/ أشرف يرمى ا تصال على:  - ستالم كراسة الشروط: 
 .                                                           99253199حلم  الربماوي  هاتي: 

مسئول موقع املعاينة: السيد/ حممد فهد حسن  هاتي: 
99663296. 

 مقرر جلنة البيع املركزي لدى وزارة املـالية   /   هاتي 
 (22481966 ) 

 وكيل وزارة املالية

 

 نف وزارة ال
-4/2017إعالن عن املمارسة رقم 

2018/2018-2019 
 تعلن وزارة النف  عن طرا املمارسة التالية :

 (EMC SAN STORAGE)صيانة وحدة ضزينية 
(2017-2018/2018-2019) 

وذلــم طبقــا للشــروط واملواصــفات العامــة واناصــة والــواردة يف واث ــ  
 املمارسة املذكورة أعاله .

 جممــع القطــا  النفطــ  – ــ  املمارســة مــن وزارة الــنف  وميكــن احلصــول علــى واث
 -دارة الشـــئون املاليـــة إ - الثالـــ الـــدور  –هنايـــة شـــار  انلـــيج  –الشـــويص  –

أثنــــــاء مواعيــــــد  24995344  – 24995332قســــــم الصــــــندوق  تلفــــــون 
ـــم مقابـــل مبلـــغ  22/10/2017األحـــد العمـــل الرمسيـــة ابتـــداء مـــن يـــوم  وذل

وآ ـر موعــد سـة وســبعون دينـارا ( تــا قابـل للــرد ) فقــ  مخدينـارا  75ه  وقـدر 
يف متــــــام الســــــاعة  2/11/2017املوافــــــ  انمــــــيس لتقــــــدمي العطــــــاءات يــــــوم 

ـــوزارة  12.00 ـــم بصـــندوق ال يومـــا  90  وتســـري العطـــاءات ملـــدة  هـــرا وذل
 .اعتبارا من اتريص فض املظاريي والعطاءات

صـاحلة طيلـة  % وينبغ  أن تكـون2وتبلغ الكفالة األولية هلذا العطاء 
 مدة سراين العطاء علما  ن املمارسة تا قابلة للتجز ة.

 مدير إدارة الشئون املالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 2018-5/2017عن ممارسة رقم 

صيانة تعلن وزارة النف  عن طرا املمارسة التالية : ممارسة عامة) 
ريكو(  -كيوساا -شارب  –مينولتا  –آ ت تصوير ملونة  )كونيكا 

(وذلم طبقا للشروط واملواصفات  2017/2018لية للسنة املا
 العامة واناصة والواردة يف واث   املمارسة املذكورة أعاله .

 جممــع القطــا  النفطــ  –وميكــن احلصــول علــى واث ــ  املمارســة مــن وزارة الــنف  
 -دارة الشـــئون املاليـــة إ - الثالـــ الـــدور  –هنايـــة شـــار  انلـــيج  –الشـــويص  –

أثنــــــاء مواعيــــــد  24995344  – 24995332ن قســــــم الصــــــندوق  تلفــــــو 
ـــم مقابـــل مبلـــغ  22/10/2017 األحـــدالعمـــل الرمسيـــة ابتـــداء مـــن يـــوم  وذل

وآ ــر موعــد لتقــدمي )مخســة وســبعون دينــارا  ( تــا قابــل للــرد دينــارا  75ه وقــدر 
 هـرا  12.00يف متـام السـاعة  2/11/2017املوافـ  انمـيس العطاءات يـوم 

يومــا اعتبــارا مــن اتريــص  90ري العطــاءات ملــدة   وتســوذلــم بصــندوق الــوزارة 
 .فض املظاريي والعطاءات

% وينبغ  أن تكون صاحلة طوال 2وتبلغ الكفالة األولية هلذا العطاء 
 مدة سراين العطاء علما  ن املمارسة تا قابلة للتجز ة ابلبنود.
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 جملس الوزراء 
(  2018/  2017- 34إعالن عن طرا املمارسة رقم)

يد  وتركيي وتشغيل وا تبار وحدات إمداد الطاقة بش ن تور 
 الكهراب ية الالمنقطعة 

  (Uninterruptible power supply 
UPS  ألمهزة احلاسبات الر يسية مبركز  البياانت  )

الوطين للجهاز املركزي لتكنولوميا املعلومات مببا األمانة 
 العامة للتخطي  والتنمية 

الــوزراء عــن طــرا ممارســة عامــة تــا قابلــة تعلــن األمانــة العامــة جمللــس 
( بشـ ن 2017/2018 -34للتجز ة بني الشركات املتخصصة رقم)

 توريد وتركيي وتشغيل وا تبار وحدات إمداد الطاقة الكهراب ية 
 Uninterruptible power supplyالالمنقطعــة )  

UPS  ألمهزة احلاسبات الر يسية مبركز  البياانت الوطين للجهـاز  )
ركزي لتكنولوميا املعلومات مببين األمانة العامة للتخطي  والتنمية   امل

وذلــم طبقــا  للمواصــفات والشــروط العامــة الــواردة يف واث ــ  املمارســة 
ـــة العامـــة جمللـــس الـــوزراء  قصـــر  -والـــ، ميكـــن احلصـــول عليهـــا ابألمان

 ( وذلم أثناء مواعيد العمل الرمسية .  4بوابة رقم )  -السيي العامر 
آ ر يوم بيع  لطراا

 الكراسات
ا متما  
 التمهيدي

 السعر اإلقفال

 األحد
22/10/

2017 

 الثالاثء
31/10/

2017 

األربعاء 
1/11/2017 

مبقر اجلهاز املركزي 
لتكنولوميا 
 املعلومات

الساعة العاشرة 
 صباحا  

انميس 
9/11/2017 

الساعة الواحدة 
  هرا  

قصر السيي 
العامر بوابة رقم 

 (4  ) 

 د.ك 75
تا 

 مسرتمعة

ـــني أمســـاء مـــن يرتـــي  ـــاب يب وعلـــى مـــن يرتـــي يف احلســـور إرســـال كت
ــــة علــــى الفــــاكس رقــــم  ــــام بطاقــــاهتم املدني حبســــورهم ومنســــياهتم وأرق

( مع كتابة اسم الشركة ورقم اهلاتي وذلم قبـل هنايـة 22414253)
اليوم الساب  لالمتما  التمهيدي   علـى أن يقتصـر حسـور ا متمـا  

 ، تقدمت بشراء الكراسة مع إحسار ما يثبت ذلم على الشركات ال
( يوما اعتبارا  مـن اتريـص فـض املظـاريي  90وتسري العطاءات ملدة ) 

% (  من قيمة العطاء  2.. هذا وتبلغ الكفالة األولية مبلغ وقدره ) 
علــى أن تكــون صــاحلة طيلــة مــدة ســراين العطــاء وصــادرة ابســم جملــس 

 كنولوميا املعلومات  .اجلهاز املركزي لت -الوزراء  
 -يرمى اصطحاب املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :

شــــــهادة التســــــجيل لــــــدى اجلهــــــاز املركــــــزي للمناقصــــــات العامــــــة  .1
 سارية املفعول . 

 

ـــــــــــدى اجلهـــــــــــاز املركـــــــــــزي لتكنولوميـــــــــــا  .2 شـــــــــــهادة التســـــــــــجيل ل
 املعلومات سارية املفعول .

ة ) رقــــــم اجلهــــــة شــــــهادة مــــــن اهليئــــــة العامــــــة للمعلومــــــات املدنيــــــ .3
 املدين ( سارية املفعول . 

 شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول .  .4
كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء  .5

 الكراسة . 
 لالستفسار يرمى ا تصال مبراقبة العقود واملناقصات :

   3181 – 2803دا ل    - 1800008بدالة 
 22221361ستفسارات على فاكس :  وترسل ا 

 

 اجمللس األعلى للتخطي  والتنمية
 إعالن

( 2017/2018–5تعلــن األمانــة العامــة عــن رتبتهــا يف طـــرا املمارســة رقــم )
اناصــــة بصـــــيانة أمهــــزة انادمـــــات الر يســــية ووحــــــدات التخــــزين اإللكـــــرتوين 

دال قطـــع شـــاملة اســـتب –لألمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطـــي  والتنميـــة 
 الغيار  فعلى الشركات الراتبة يف التقدم هلذه املمارسة مراعاة التايل:

أن تكــون مســجلة لــدى اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة قبــل  .1
 صدور هذا اإلعالن.

أن تكون الشركة املتقدمة لديها انـربة يف هـذا اجملـال  مـع إحسـار  .2
 ما يثبت ذلم.

ــة العامــة يف تســليم شــروط  .3 ــدأ األمان ــارا  مــن اتريــص تب املمارســة اعتب
 نشر اإلعالن وملدة عشرة أايم عمل.

يــتم احلصــول علــى شــروط املمارســة مــن إدارة الشــئون املاليــة نظــا  .4
 د.ك ) فق  مخسة وسبعون دينارا كويتيا   تا (. 75رسم قدره 

 تقدم العرو  ابلظرف املختوم إس إدارة الشئون املالية. .5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 – 6رتبتهــــــا يف طـــــــرا املمارســــــة رقــــــم ) تعلــــــن األمانــــــة العامــــــة عــــــن

( اناصـــة بصـــيانة وإصـــالا آ ت التصـــوير وأمهـــزة 2017/2018
الفاكسات لألمانة العامة للمجلـس األعلـى للتخطـي  والتنميـة  فعلـى 

 الشركات الراتبة يف التقدم هلذه املمارسة مراعاة التايل:
أن تكــون مســجلة لــدى اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة قبــل  .6

 صدور هذا اإلعالن.
أن تكون الشركة املتقدمة لديها انـربة يف هـذا اجملـال  مـع إحسـار  .7

 ما يثبت ذلم.
ــارا  مــن اتريــص  .8 ــة العامــة يف تســليم شــروط املمارســة اعتب ــدأ األمان تب

 ( يوم عمل.15وملدة ) 22/10/2017
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يــتم احلصــول علــى شــروط املمارســة مــن إدارة الشــئون املاليــة نظــا  .9
 ك )فق  مخسة وسبعون دينارا كويتيا   تا(.د. 75رسم قدره 

ســيعقد ا متمــا  التمهيــدي يف متــام الســاعة العاشــرة صــباا يــوم  .10
ـــــا 29/10/2017األحـــــد املوافـــــ   ـــــم يف مب ـــــة   وذل ـــــة العام األمان

للمجلــس األعلــى للتخطــي  والتنميــة  وآ ــر موعــد لتقــدمي العطــاءات 
مبقــر  9/11/2017هــو الســاعة الواحــدة  هــر يــوم انمــيس املوافــ  

 .األمانة العامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 – 7تعلــــــن األمانــــــة العامــــــة عــــــن رتبتهــــــا يف طـــــــرا املمارســــــة رقــــــم )

( اناصة بصيانة وإصالا كاماات املراقبة التلفزيونية 2017/2018
CCTV  لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطي  والتنميـة  فعلـى

 :الشركات الراتبة يف التقدم هلذه املمارسة مراعاة التايل
أن تكـون مسـجلة لـدى اجلهـاز املركـزي للمناقصـات العامـة قبــل  .11

 صدور هذا اإلعالن.
أن تكون الشركة املتقدمة لديها انربة يف هذا اجملال  مع إحسار  .12

 ما يثبت ذلم.
تبـدأ األمانــة العامــة يف تســليم شـروط املمارســة اعتبــارا  مــن اتريــص  .13
 وملدة عشرة أايم عمل. 22/10/2017
شروط املمارسة من إدارة الشـئون املاليـة نظـا يتم احلصول على  .14

 د.ك )فق  مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا(. 75رسم قدره 
ســيعقد ا متمــا  التمهيــدي يف متــام الســاعة العاشــرة صــباا يــوم  .15

ــــة العامــــة 26/10/2017انمــــيس املوافــــ     وذلــــم يف مبــــا األمان
قــدمي العطــاءات للمجلــس األعلــى للتخطــي  والتنميــة  وآ ــر موعــد لت

مبقــر  2/11/2017هــو الســاعة الواحــدة  هــر يــوم انمــيس املوافــ  
 األمانة العامة.

 

 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
 إعالن 

  017/2018-3عن طرا ممارسة رقم م و   ف أ/ 
ــــة والفنــــون واآلداب عــــن طــــرا  ــــس الــــوطين للثقاف ــــن اجملل يعل

 برامج إ راج هندس  برامج تصميم و ممارسة توريد وتركيي 
وعلى من يرتي اب شرتاك يف هذه املمارسة من الشركات املتخصصـة 
لدى جلنة املناقصات املركزية احلصول على واث   املمارسة مقابل رسم 

 د.ك( فق  مخسة وسبعون دينار كوي، تا قابل للرد . 75وقدره )
 (1رفة )ت –الدور الثاين  –قسم العقود  –من إدارة الشئون املالية 

الشــرق  ــالل أســبوعني مــن  –مبــا اجمللــس الــوطين شــار  الشــهداء 
 اتريص صدور ا عالن ابجلريدة الرمسية كويت اليوم. 

 

 اهليئة العامة لشئون الزراعة 
 والثروة السمكية

 إعــــالن
تعلن اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن طرا 

توريد وتركيي واستغالل   2017-8/2016املزايدةرقم هـ ز/م ز/
 كشــم تصوير حبديقة احليوان .

قيمة  املوضو 
 الوثيقة

موعد ا متما  
 التمهيدي

 موعد اإلتالق

توريد وتركيي واستغالل 
كشــم تصوير حبديقة 

 احليوان .
 

-/20 
 د.ك

بعد أسبوعني 
من اتريص 
النشر يف 
اجلريدة 
الرسـمية 

 الكويت اليوم 

بعد مخسة وأربعني 
ن اتريص يوما م

النشر يف اجلريدة 
 الرمسية

 ) الكويت اليوم ( 

وميكن للشركات واملؤسسات ال، ترتي يف ا شرتاك يف هـذه املزايـدة 
احلصـــول علـــى وثيقـــة املزايـــدة مبومـــي كتـــاب برتبتهـــا يف شـــراء وثيقـــة 
املزايدة مشفوعة بتوقيع املخول عن الشـركة أو املؤسسـة  وذلـم أثنـاء 

 –رة الشـئون املاليـة ) قسـم املناقصـات ( ابهليئـة الدوام الرمس  مـن إدا
شــــار  الغــــزايل   ويقتصــــر ا شــــرتاك فيهــــا علــــى الشــــركات  –الرابيــــة 

واملؤسســـات املتخصصـــة يف هـــذا اجملـــال   علمـــا  ن موعـــد ا متمـــا  
التمهيدي بعد أسبوعني من اتريص النشر ابجلريدة الرســــمية ) الكويـت 

إبدارة التســـوي  وا ســـتثمار    وأن اليـــوم ( الســـاعة العاشـــرة صـــباحا 
آ ــر موعــد لتقــدمي العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة  هــرا يف التــاريص 
احملدد أعـاله ابلصـندوق املعـد لـذلم بقسـم املناقصـات إبدارة الشـئون 
املالية   ولن يلتفت للعطاءات ال، ترد بعد هذا امليعـاد مـع العلـم  ن 

يئة احل  يف إلغاء املزايدة دون ذكر الرسوم املذكورة تا قابلة للرد ولله
 األسباب علما  ن بنود املزايدة تا قابلة للتجز ة .

 املديـر العـام  
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 إعــــالن
 تعلن اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن  ) طـرا (

 2017-9/2016هـ ز/م ز/املزايدة رقم 
 استغالل مبا مطعم حبديقة احليوان ) العمرية ( 

قيمة  املوضو 
 الوثيقة

موعد ا متما  
 التمهيدي

 موعد اإلتالق

م عمبا مط إستغالل
 حبديقة احليوان العمرية 

-/20 
 د.ك

بعد أسبوعني 
من اتريص النشر 

ابجلريدة 
الرسـمية  

 الكويت اليوم 

بعد مخسة 
وأربعني يوما من 
اتريص النشر 

 ابجلريدة الرمسية 
 ) الكويت اليوم

ملؤسسات ال، ترتي يف ا شرتاك يف هـذه املزايـدة وميكن للشركات وا
احلصـــول علـــى وثيقـــة املزايـــدة مبومـــي كتـــاب برتبتهـــا يف شـــراء وثيقـــة 
املزايدة موقعا من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة وذلم أثناء 
 –الدوام الرمس  مـن إدارة الشـئون املاليـة ) قسـم املناقصـات ( ابهليئـة 

ايل   ويقتصــــر ا شــــرتاك فيهــــا علــــى الشــــركات شــــار  الغــــز  –الرابيــــة 
واملؤسسـات املتخصصـة يف هــذا اجملـال   علمـا  ن آ ــر موعـد لتقــدمي 
ـــــاريص احملـــــدد أعـــــاله  العطـــــاءات هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة  هـــــرا يف الت
ابلصندوق املعد لـذلم بقسـم املناقصـات إبدارة الشـئون املاليـة   ولـن 

د مـــع العلـــم  ن الرســـوم يلتفـــت للعطـــاءات الـــ، تـــرد بعـــد هـــذا امليعـــا
املـــذكورة تـــا قابلـــة للـــرد وللهيئـــة احلـــ  يف إلغـــاء املزايـــدة دون ذكــــر 

 األسباب علما  ن بنود املزايدة تا قابلة للتجز ة.
 املديـر العـام                         

 اهليئة العامة لشئون القصر
 إعالن

لية تخص تعلن الهيئة العامة لشئون القصر عن ومود مستحقات ما
وانتهت   السادة التالية أسماؤهم ممن زالت صفة الهيئة عنهم

ستالم المستحقات وف   عالقتها بهم. وعلي  يرمى مرامعة الهيئة 
 حالة عدم الحسور سيتم التصرف فيها وفقا للقانون.

 تقرير جبميع القصر الذين بلغوا سن الرشد
 من اتريص :

  
 إس اتريص :

01/09/2017 
  

30/09/2017 
 فعال حالة ا هنــاء :

 مسلسل
رقم 
 رقم املستفيد ا ســـــــــــم احلساب

 14 أمحد هندى مبخوت منش  العجم  25513 1
 8 آ ء محد مرزوق حممد سلطان 20816 2
 6 البندري مبارك سعد العازم  25630 3

4 
الشيخ  /نور مبارك محود صباا سلمان  24970

 الصباا
5 

 3 د امحد الرمحانس حمم 26183 5
 8 ايالف عمر عبدهللا حممد عبدهللا العمر 19998 6

 10 اميان سامل هالل محود الشمرى 25249 7
 9 براك فهد عواد عبداحملسن عواد املياس 22681 8
 8 حسني ماسم عو  حسني على 23660 9

 4 محد حسني حامى حممد 20538 10
 23 محد حسني حامى حممد 21389 11
 12 محد حسني حامى حممد 25862 12
 6 حوراء مكى ابراهيم امحد القالف 25741 13
 19  الد عبدهللا مانع دتيم العجمى 20508 14
 27  لود السيد حممد عبدهللا ابراهيم السيد 25328 15
 31  لود سعد مطل  عبدهللا العتيىب 18541 16
 5 د ل امحد ابراهيم حممد ارمح  24461 17
 9 د سعود رتيان سعود فهيد الشريعراش 20052 18

19 
روان نبيل عبدالوهاب مخيس حممد  24615

 انميس
3 

 12 رمي مدع  ابدي محاد منا  العجم  24583 20
 6 زيني على حسن عباس حسني 25114 21
 17 ساره راشد تلفيص انمع حممد العجم  24784 22
 5 ساره راشد تلفيص انمع حممد العجم  24916 23
 4 ساره شبيي منصور فالا مامد العجمى 24216 24
 3 سعد حسني هادى سعود املرى 22446 25
 6 سليمان  ليي تامن مطر الصليلى 21111 26
 4 شيخ  محد يوسي محد معيوف ابوقريص 22202 27
 21 عا ش  حسني مطر راضى العنزى 20030 28
 10 عبدالرمحن عبدهللا حممد ماسم الدندن 24313 29
 18 عبدالرمحن على حممد منصور العجمى 23621 30
 6 عبدالرمحن على حممد منصور العجمى 24185 31
 3 عبدالعزيز عدانن يال حممد حسن يال 25700 32
 12 عبدالعزيز على قطيم عفار حيار العتييب 24502 33
 13 عبدهللا حممد عبدهللا  يزمي املري 25183 34

35 
د  لي املطوطح عبدالوهاب مطيلج حمم 24573

 العنزي
13 

 6 عذارى عادل فاحل العجمى 25866 36

37 
على متيم عبداهلادى راشد عبدهللا  24431

 الدوسري
16 

 4 تز ن مشعان تركى فاحل مشعان الظفاى 18418 38
 16 تز ن مشعان تركى فاحل مشعان الظفاى 21658 39
 8 فاطم  مسا سامل عبدهللا سعيد 24528 40
 9 فاطم  عو  ادبيس عو  ارميح العازمى 23201 41
 5 فاطم  مرهون على يوسي حسني املرهون 24607 42
 7 فرا عبدهللا حممد أمحد عبدهللا اليعقوب 25498 43
 8 يف تازى حممد سعود العتيىب 23580 44
 3 فيصل سامل سعد عبدهللا تامن العجمى 25082 45
 7 فيصل حممد على حممد النفيص 25053 46
 18 لطيف  سعد مقعد تالب العتيىب 22709 47
 22 ليلى عامر قيس بوانشى 22257 48
 14 مبارك نصار صنهات مطل  العازمى 21757 49
 10 حممد سعود فايز حممد العجمى 24500 50
 6 حممد طرقى على وقيان احلرىب 22633 51

52 24730 
حممد طالل عبدهللا حممد بن عيسى 

 5 الشرف
 3 حممد فرج رابا كميص رابا املطاي 25337 53
 7 مشاعل محاد بداا موهر العجمى 23612 54
 6 مفلح فهد مفلح مرزوق صندل الرشيدى 14977 55
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56 24882 
منال سامل صبيح مصبح عمار محد 

 6 احلرجي 
 13 مها عفتان عميش اهلدروس املطاي 24912 57
 5 مهدى راشد مهدي سامل فهاد العجم  24371 58
 5 موضى ارشيد رما العازمى 26398 59
 10 انيي متعي سعد مسار حمى املطاى 22401 60
 12 نوال فالا حبيي صياا هادى اهلامري 24253 61
 7 نور حممد سعيد حممد احلسن 23045 62
 4 نوره منصور حممد بطى منصور العجمى 23689 63
 5 نوف فهد ابراهيم نصار الناصر 23129 64
 21 نوف حممد عامر حممد العجمى 22187 65
 14 هامر  الد فهد سعد اهلامري 21014 66
 8 هامر  الد فهد سعد اهلامري 21039 67
 8 هند مفلح ماشع سليمان املطاى 20713 68
 8 وعد عبدهللا فاحل انصر مانع العجمى 24243 69
 20 وعد عبدهللا فاحل انصر مانع العجمى 25184 70
 70 ت : إيايل احلا 

 

 ة للتعليم التطبيق  والتدرييـــــة العامـاهليئ
 (إعــــــــالن)

ة للتعليم التطبيق  والتدريي عن نشر اإلعالن ـــــة العامـتعلن اهليئ
انـــاصــة  2017/2018 - 35م ــــة رقــارســــــاناص بطرا املم

هليئة لرت لكليات ومعاهد ا 4/1بتـــوريد حليي طويل األمد عبوة 
 حســي الشــروط واملواصفات الواردة بواث   املمارسة. 

الراتبة يف ا شرتاك يف هذه املمارسة على الشركات واملؤسسات 
مرامعة موقع اهليئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريي ا لكرتوين 

(www.Paaet.edu.kw ) وذلم لشراء عطاء املمارسـة
( وتسليم العطاءات يف 8ونية رقــــم )املـــدرمـــة ضمن اندمات ا لكرت 

 -( الدور األرض  4مقر اهليئة الكا ن يف منطقة العديلية مبا رقم )
  هـاإدارة التوريدات  ــالل )أسبوعني( من اترخي  مقابل رســـوم قـدر 

 د.ك(   ترد. 75/-)
 املدير العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـإع

ـــ ــــتعلـــن اهليئ شـــر اإلعـــالن ة للتعلـــيم التطبيقـــ  والتـــدريي عـــن نـة العام
ـــم  ـــة رقـ واناصــة بفــم  2017/2018 – 62انــاص طــرا املمــارســ

ونقل وتركيي وتشغيل مطابص من معهـد السـياحة والتجميـل حبـويل اس 
 العديلية حســي الشـروط واملواصفات الواردة بواث   املمارسة.

الراتبــــــــــة يف ا شــــــــــرتاك يف هــــــــــذه علــــــــــى الشــــــــــركات واملؤسســــــــــات 
ــــدريي  املمارســــة مرامعــــة موقــــع ــــيم التطبيقــــ  والت ــــة العامــــة للتعل اهليئ

ــــــــــــم لشــــــــــــراء  (www.Paaet.edu.Kw)ا لكــــــــــــرتوين  وذل
( 8عطــــــاء املمارســــــة املدرمــــــة ضــــــمن انــــــدمات ا لكرتونيــــــة رقـــــــم )

وتســــليم العطــــاءات يف مقــــر اهليئــــة الكــــا ن يف منطقــــة العديليــــة مبــــا 

ــــل 4رقــــم ) ــــدات  ــــالل اســــبوعني مقاب ــــدور األرضــــ  إدارة التوري ( ال
 د. ك(   ترد. 75.000م قدرها )رسو 

 املدير العام

 اهليئة العامة للرايضة
 إعــــــالن

  8/2017/2018عن طرا: املمارسـة رقم هــ   ر د 
بش ن أعمال توفا سيارات ضيافة للهيئة العامة 

 للرايضة )استئجار / تغطية(
وذلـــم ابأل ـــرف املغلقــــة طبقـــا للشـــروط واملواصـــفات الـــواردة بواث ـــ  

ارسة  والـ، ميكـن احلصـول عليهـا مـن إدارة انـدمات والتوريـدات املم
( الــدور الثالــ  64مكتــي رقــم ) -قســم املناقصــات واملمارســات  -

 مبقر اهليئة مبنطقة الرقع   الل مواعيد العمل الرمسية.
سعر  اتريص ا قفال تـاريص الطرا

 الوثيقة
 الكفالة األولية

دينارا   75 9/11/2017 22/10/2017
 ويتيا  ك

ــــــني يف 2) %( اثن
املا ـــة مـــن القيمـــة 
ا ياليــــة للعطــــاء 
صـــــــــــــاحلة ملـــــــــــــدة 

( يومــــــا  مــــــن 90)
 اتريص ا قفال..

وقد حتدد عقد امتمـا  متهيـدي للسـادة مقـدم  العطـاءات مبقـر اهليئـة 
ـــ ( يف متـــام الســـاعة  ـــدور الثال ـــوم األربعـــاء  11:00)ال صـــباحا  مـــن ي

 م.1/11/2017املواف  
اعتبــــارا مــــن الســــاعة الثامنــــة صــــباحا وحــــا  وجيــــي تقــــدمي العطــــاءات

الواحدة  هرا من اتريص يوم ا قفال وعلى أن تسلم العطاءات دا ـل 
مظـــــاريي مغلقـــــة ابلشـــــمع األمحـــــر  وتوضـــــع ابلصـــــندوق املخصـــــص 
للممارســات مبقــر اهليئــة )الــدور األرضــ ( ولــن تقبــل أي عطــاءات تــرد 

 بعد املوعد احملدد إلقفال املمارسة.
( تسعني يوما اعتبارا مـن اتريـص فـض 90عطاءات ملدة )هذا وتسري ال

العطــاءات ويســتبعد أي عطــاء تــا مرفــ  بــ  أصــل أو صــورة ايصـــال 
شراء واث   املمارسة  والكفالـة األوليـة  وشـهادة دعـم العمالـة الوطنيـة 
الصــــــادرة مــــــن وزارة الشــــــئون ا متماعيــــــة والعمــــــل الســــــنوية لعــــــام 

2017/2018. 
الشركات واملؤسسات املتخصصة يف ا عمال  املمارسة مفتوحة جلميع

املطلوبة واملسجلة لدى اهليئة العامة للرايضة وجلنة املناقصات املركزية 
 .2017/2018لعام 

ملحو ـة: جيــوز للهيئـة إلغــاء املمارسـة دون إبــداء األســباب ودون أدىن 
 اعرتا  من قبل املمارسني.

 املـــديــــــر العـــــــــام
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 امة للصناعةاهليئة الع
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة  ن  تقدم اليها
 السادة/ شركة جمموعة الوليد الصناعية. 
 طالبني حمو قيد يف السجل الصناع . 

 10086رقم الرت يص: 
 حتت ا سم التجاري: املنيوم الوليد.   

 14/10/1975الصادر بتاريص: 
 امهات احملالت(   املعد: أعمال ا ملنيوم )أبواب/ شبابيم/ و 

 3اسم        -منطقة: الشويص الصناعية الثانية          شار : 
 حمل: دور: بناية:    58/59/60/61/62قطعة: ط    قسيمة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة  ن  تقدم إليها السيد بدر نصي عيسى 

 العصفور طالبا حمو قيد يف السجل الصناع .
( حتت ا سم التجاري : مؤسسة صوفان  10013رقم الرت يص ) 

املعد : إلنتاج 1967-11-14ألعمال احلدادة  الصادر بتاريص : 
شربات ( منطقة : الشويص الصناعية  –شبابيم  –احلدادة ) أبواب 

 الثانية 
 اسم املالم : اهليئة العامة للصناعة

 136قسيمة :  2قطعة : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 م إليهاتعلن اهليئة العامة للصناعة  ن  تقد

 اهلامري منصور حممد أمحدالسيد/ 
 طالبا قيد يف السجل الصناع  

 201775رقم الرت يص: 
 البالستيم ألكياس انليج شذر مصنعحتت ا سم التجاري: 

 2017-09-17الصادر بتاريص: 
 النايلون البالستيم اكياس إنتاجاملعد: 

      اندمية احلرفية ابوفطاة ترب:منطقة:  
 : اهليئة العامة للصناعة اسم املالم

 G-13-55حمل:     55 قسيمة:     احلرفية قطعة:
 دور: ا رض      بناية: 

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة  ن  تقدمت إليها

 السيدة/ ومسية عو  مبارك اهلبيدة
 طالبة قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناع 

 11529رقم الرت يص للحرفة الصناعية: 
 النشاط: ا سفلت نو 

 حتت ا سم التجاري: مصنع القمة ألعمال األسفلت
-10-15(      بتاريص: 5833رقم واتريص القيد يف السجل:)

2017 
منطقة: صليبية كبد   الدور:ا رض    اسم املالم: اهليئة العامة 

 للصناعة     
  8/6قطعة :د    قسيمة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 اليها تعلن اهليئة العامة للصناعة  ن  تقدم

 السيد/ عبد هللا عيسى مبارك الكبيس 
 طالبني إمراء التعديالت املذكورة أدانه يف السجل الصناع 

 12824رقم تر يص املنش ة الصناعية: 
 نو  النشاط: إنتاج انل  انرساين اجلاهز

 حتت ا سم التجاري: مصنع الكبيس  للخرسانة اجلاهزة
 2008-01-23بتاريص: (   3276رقم واتريص القيد يف السجل: )

 منطقة: صليبية كبد                اسم املالم: اهليئة العامة للصناعة
   -حمل:    6قطعة: هـ   قسيمة:

 

 هيئة أسواق املال
 إعالن 

بش ن تر يص نشاط أوراق مالية لشركة كويت 
 سكيوريتيز

مـنح املوافقـة املبد يـة بشـ ن  2017( لسنة 115استنادا للقرار رقم )
بشــ ن  2010( لسـنة 7ة كويـت ســكيوريتيز وفقـا  للقـانون رقــم )لشـرك

إنشــــاء هيئـــــة أســــواق املـــــال وتنظـــــيم نشــــاط األوراق املاليـــــة و  حتـــــ  
ـــــديالهتما  ـــــة وتع ـــــاريص التنفيذي ـــــاذا  31/07/2017والصـــــادر بت   ونف

للمـــادة الثانيـــة مـــن القـــرار املـــذكور  تعلـــن هيئـــة أســـواق املـــال  نـــ  ع 
يــت ســكيوريتيز ملزاولــة نشــاط أمــني حفــظ إصــدار الرت ــيص لشــركة كو 

   وذلم ملدة ثال  سنوات قابلة للتجديد.11/10/2017بتاريص 
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 هيئة تشجيع ا ستثمار املباشر
دس  أي أس اي  كويت لتقدمي عقد أتسيس شركة 

 اندمات اللومستية
 ميالدي   09/08/2017املواف :   إن  يف يوم: األربعاء

 هد املطو        املوثقة  لدي أان : د ل عبدالوهاب ف
 من : حسر لدي كل

 طرف أول / شركة ديفينس كونسيل انرتانشيوانل               أ رى
 سافيسز اند اسيستانس/ شركة  مسامهة بسيطة / فرنسية اجلنسية

مؤسســة مبومــي قــوانني فرنســا ومســجلة ابلســجل التجــاري و ســجل 
ص ( بتـــــــــــاري350972030الشــــــــــركات يف ابريــــــــــس حتــــــــــت رقــــــــــم )

ريــــو دي  2( 75008واملســـجل مقرهــــا يف ابريـــس ) 28/6/2012
ــاريص  ــة بت ــة الكويتي ــ  مــن انارمي   6/1/2016مــاناو واملصــدق علي

 –فرنســ  اجلنســية  –وميثلهــا ابلتوقيــع الســيد/ مــني مايكــل اب مــوس 
الصـــــــــــــادر يف  13DA54304وحيمـــــــــــــل مـــــــــــــواز ســـــــــــــفر رقـــــــــــــم 

ع نيابـة عـن بصفت  الر يس التنفيذي املفو  ابلتوقيـ 17/12/2013
الشــركة مبومــي مســتخرج صــادر مــن احملكمــة التجاريــة ببــاريس بتــاريص 

واملصــدق عليــ  اصــوليا مــن كافــة اجلهــات املختصــة  15/11/2016
 . 19/12/2016مبا فيها انارمية الكويتية بتاريص 

 -مصــري اجلنســـية  -يوقــع عنــ  الســـيد: حممــد الســـيد حممــد عفيفـــ  
مبومي توكيل الصادر  284110101029وحيمل بطاقة مدنية رقم 

 30/10/2015مـــن كاتـــي العـــدل مبدينـــة ابريـــس يف فرنســـا بتـــاريص 
واملصدق من كافة اجلهات املختصة مبا فيهـا انارميـة الكويتيـة بتـاريص 

6/1/2016 . 
 وطلبوا و هم بكامل األهلية توثي  العقد اآليت نص  :

 اللومستية اسم الشركة: شركة دي س  أي اس اي  كويت لتقدمي اندمات
 عنواهنا: شركة الشخص الواحد )ش.و.و( 

 / أربعني ألي دينار كوي،   تا 40000رأس مال الشركة: 
 متهـــيــد

اتفــ  املؤســس وأقــر بت ســيس شــركة الشــخص الواحــد وفقــا  ملــا نصــت 
و  حتـ  التنفيذيـة   2016لسنة  1أحكام قانون الشركات رقم علي  

بشــ ن تشــجيع ا ســتثمار  2013 لســنة 116وألحكــام القــانون رقــم 
املباشر يف دولـة الكويـت و  حتـ  التنفيذيـة ووفقـَا للقواعـد والسـواب  
 واألسس واملعـايا الـ، يصـدرها جملـس إدارة هيئـة تشـجيع ا سـتثمار

املباشـــر  وتتمتـــع الشـــركة ابلشخصـــية ا عتباريـــة مـــن اتريـــص قيـــدها يف 
ها إ  بعــد  نشــرها الســجل التجــاري  و  جيــوز للشــركة مزاولــة نشــاط

ابجلريــــدة الرمسيــــة   و احلصــــول علــــى الرتا ــــيص وموافقــــات اجلهــــات 
الرقابية على مزاولة النشاط   والتزامهم بكافة القواعد املقررة لت سيس 

 الشركات وذلم وفقا  لألحكام املقررة يف املواد التالية:

 (1مادة )
دمات انــ اســم الشــركة وعنواهنــا دي ســ  أي اس ايــ  كويــت لتقــدمي

 اللومستية/  شركة الشخص الواحد )ش.و.و(
 (2مادة )

ــــة  –مركــــز الشــــركة الر يســــ  وموطنهــــا )الســــاملية  شــــار   – 71قطع
( 2-1مكتــــــــي رقــــــــم  -6دور  – 1أ/1قســــــــيمة  –ســـــــامل املبــــــــارك 

نقلـــــــ  إس أيــــــ  مهـــــــة يف دولــــــة الكويــــــت وجيـــــــوز ملالــــــم رأس املــــــال 
ــــت  ــــ  إنشــــاء فــــرو  ووكــــا   أ ــــرى يف الكوي ت للشــــركة كمــــا جيــــوز ل

دا ــــــل و ــــــارج دولــــــة الكويــــــت  ويعتــــــرب هــــــذا املركــــــز هــــــو املــــــوطن 
القــــانوين للشــــركة الــــذي يعتــــد بــــ  يف توميــــ  املراســــالت واإلعــــالانت 
القســــــــا ية إس الشــــــــركة وتثبــــــــت بياانتــــــــ  يف الســــــــجل التجــــــــاري و  

 يعتد بتغيا هذا املوطن إ  بعد قيدها يف السجل التجاري.
 (3مادة )

ســــنوات تبــــدأ مــــن اتريــــص شــــهر عقــــد  4ركة هــــ  املــــدة احملــــددة للشــــ
الشـــــركة  وجيـــــوز مـــــد هـــــذه املـــــدة قبـــــل انقســـــا ها بقـــــرار مـــــن مالـــــم 
ـــــــرار ابملـــــــد واســـــــتمرت الشـــــــركة يف  ـــــــتذا مل يصـــــــدر ق رأس املـــــــال   ف
ــــة نشــــاطها   امتــــدت مــــدة الشــــركة  تلقا يــــا  يف كــــل مــــرة ملــــدة  مزاول

 مماثلة للمدة املذكورة يف العقد وبذات الشروط.
 (4مادة )

 2016لســــنة  1رقــــم  املرســــوم بقــــانون مــــع عــــدم اإل ــــالل  حكــــام
ــة وألحكــام  القــانون رقــم   ــ  التنفيذي إبصــدار قــانون الشــركات  و  حت

بش ن تشجيع ا ستثمار املباشر يف دولة الكويت  2013لسنة  116
 فتن األترا  ال، أسست الشركة من أملها ه :و  حت  التنفيذية  

 ية .تقدمي اندمات اللومست -1
وجيوز للشركة أن متارس أعما   مشاهبة أو مكملة أو  زمة أو مرتبطة  

  تراضها املذكورة.
حيظر على الشركة ممارسة األنشطة ال، نص عليها قـرار جملـس الـوزراء 

بش ن حتديد قا مة اب ستثمارات الغا  اضعة  2015لسنة  75رقم 
  2013لسنة  116ألحكام القانون رقم 

 (5مادة )
أربعـني ألـي  –  .ك .د 40000دد رأس مـال الشـركة مببلـغ قـدره حـ

   تا.  دينار كوي،
 -توزيع حصص الشركة :

 اسم صاحي احلصة م
عدد 
 احلصص

قيمتها 
 ابلدينار

1 
شــــركة ديفيــــنس كونســــيل انرتانشــــيوانل سافيســــز انــــد 

 اسيستانس / شركة مسامهة بسيطة / فرنسية اجلنسية
400 40000 

 40000 400 ا يايل

ويقر مالم رأس املال  ن احلصص النقدية دفعت ابلكامل  وأودعت  
لدى بنم الكويت الوطين مبومي الشهادة الصادرة من هذا البنم 
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   واملرفقة  صل هذا النظام.  13/7/2017واملؤر ة يف 
 (6مادة )

يتوس إدارة الشركة مالـم رأس املـال بنفسـ  إن كـان شخصـا  طبيعيـا  أو 
 إن كان شخصا  اعتباراي . من ميثل 

)وجيـــوز أن يعـــني هلـــا مـــديرا  أو أكثـــر ميثلهـــا أمـــام القســـاء ويف موامهـــة 
الغـا  ويكــون مســؤو   عــن إدارهتــا أمــام املالــم  و  يكــون قــرار تعيــني 

 املدير انفذا  إ  بقيده يف السجل التجاري( 
 بياانت املدير ه :

مـــــــل مـــــــواز وحي –فرنســـــــ  اجلنســـــــية  -مايكـــــــل فيليـــــــي ليفيـــــــربي 
 11AX74728سفررقم 

 (7مادة )
ميثل املدير الشركة يف عالقاهتا مع الغا وأمام القساء ول  أوسع 
السلطة يف التعامل ابمسها وإبرام كافة العقود واملعامالت الدا لة 

وعلى األ ص تعيني ووقي وعزل وكالء  ضمن أترا  الشركة
م وقبض ودفع ومستخدم  الشركة وحتديد مرتباهتم وأمورهم ومكافآهت

املبالغ وتوقيع وحتويل وإبرام ييع العقود وا تفاقيات والصفقات ال، 
تتعل  مبعامالت الشركة وحتقي  أتراضها ابلنقد أو ابآلمل و توكيل 

 من يشاء يف كل أو بعض صالحيات اإلدارة. 
وجيوز ملدير الشركة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفا ت 

 و   وجيوز ل  فتح احلساابت لدى البنوك.أو عقد القر 
ويبـــــذل مـــــدير الشـــــركة عنايــــــة الرمـــــل احلـــــريص يف ممارســـــة ســــــلطات  

 وا تصاصات .
ويكــــون املــــدير مســــئو   ابلتســــامن بــــاه الشــــركة والشــــركاء أو الغــــا 
عـــــن  الفتـــــ  ألحكـــــام القـــــانون وأحكـــــام هـــــذا النظـــــام أو انطـــــ  يف 

ــــــا للقواعــــــد املنصــــــوص عليهــــــا يف  ابب شــــــركة املســــــامهة اإلدارة وفق
 .2016لسنة  1بقانون الشركات رقم 

 (8مادة )
 خيتص مالم رأس املال ابألمور التالية:

 .تعديل عقد الشركة.1
 .حل الشركة وتصفيتها.2
 .إندماج الشركة أو حتويلها أو انقسامها.3
 .زايدة رأس مال الشركة أو ضفيس .4
 .عزل مدير الشركة أو تقييد سلطت .5
راعــــاة أحكــــام ا نــــدماج والتحــــول وا نقســــام املنصــــوص . ومــــع م6

و  حتــــــــــ   2016لســــــــــنة  1عليهــــــــــا يف قــــــــــانون الشــــــــــركات رقــــــــــم 
التنفيذيــــــــة  وتنفــــــــذ القــــــــرارات بقيــــــــدها يف الســــــــجل التجــــــــاري دون 

 احلامة إلفراتها يف حمرر رمس .
 
 

 (9مادة )
تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنته  يف آ ر 

رب من ذات العام  ويستثا من ذلم السنة املالية األوس فتبدأ ديسم
من اتريص قيد الشركة يف السجل التجاري وتنته  يف التاريص احملدد 

 لنهاية السنة املالية التالية.
 (10مادة )

وفيمـــــا   يتعـــــار  مــــع طبيعـــــة شـــــركة الشـــــخص  –تنقســــ  الشـــــركة 
الشـــــركات   حـــــد األســـــباب املنصـــــوص عليهـــــا يف قـــــانون -الواحـــــد 

 . 2016لسنة  1رقم 
ـــل الغـــا ابنقســـاء الشـــركة  وجيـــي شـــهر انقســـاء الشـــركة و  حيـــتج قب

 إ  من اتريص الشهر.
 وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا اإلمراء.

 (11مادة )
ـــــــد انقســـــــا ها ألي ســـــــبي مـــــــن  بـــــــري تصـــــــفية أمـــــــوال الشـــــــركة عن
 1األســـــــباب وفقـــــــا  لألحكـــــــام الـــــــواردة يف قـــــــانون الشـــــــركات رقـــــــم 

 و  حت  التنفيذية. 2016لسنة 
 (12مادة )

يف أموالــــ  اناصــــة عــــن التزامــــات الشــــركة يف يكــــون املالــــم مســــؤو   
 األحوال اآلتية :

إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو وقي نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو  ( أ
 قبل حتقي  الغر  من إنشا ها.

 ة للشركة.ب( إذا مل يقم ابلفصل بني ذمت  املالية والذمة املالي
 ج( إذا زاول أعما   حلساب الشركة قبل اكتساهبا الشخصية ا عتبارية.

 (13مادة )
جيــــــي أن حتمــــــل ييــــــع األوراق والعقــــــود واملطبوعــــــات واإلعــــــالانت 
واملراســـــــالت وســــــــا ر الواث ــــــــ  الــــــــ، تصــــــــدر مــــــــن الشــــــــركة امسهــــــــا 
ـــــدها يف الســـــجل التجـــــاري   ـــــاانَ عـــــن شـــــكلها ورقـــــم قي التجـــــاري وبي

مقــــدار رأس املــــال واملــــدفو  منــــ  وأن يتبعــــ  عبــــارة شــــركة  وبيــــاانَ عــــن
 الشخص الواحد )ش.ش.و( .

 (14مادة )
ألحكام قانون  –فيما مل يرد ذكره يف هذا النظام  –ضسع الشركة 
 و  حت  التنفيذية.  2016لسنة  1الشركات رقم 

 (15مادة )
حتفــظ نســخة أصــلية مــن هــذا العقــد يف مركــز الشــركة الر يســ  وعلــى 

 وقعها اإللكرتوين.م
كمــا حتفــظ نســخة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــي الشــركة لــدى اإلدارة 
 املختصة يف وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع ا ستثمار املباشر.

وعلى كل شخص يريد احلصول على نسخة مطابقة لألصل أن يطلبها 
 من الشركة مقابل رسم حمدد من قبل إدارة الشركة.  
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 (16مادة )
  34100ر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم حر 

واملسجل بـوارد مراقبـة العقـود والشـركات بـوزارة  1/8/2017بتاريص 
 9/8/2017بتاريص  3403996العدل برقم 

والصـــادر مـــن هيئـــة تشـــجيع  2017لســـنة  157مبومـــي قـــرار رقـــم 
 العقد. ا ستثمار املباشر وبناء على املوافقة ع توثي  هذا 

 طرف أول/حممد السيد حممد عفيف 
 ومبا ذكر حترر هذا العقد وبعد تالوت  على احلاضرين وقعوه. -
 املوثقة/ د ل عبد الوهاب فهد املطو  -
 

 جلنة نز  امللكية للمنفـعة العامة
 (1/2017إعالن رقم )

( 1/2017عقـدت جلنــة نـز  امللكيــة للمنفــعة العامــة امتــماعها رقــم )
م وقد أصدرت قراريها بتقرير املنفعة العامة 8/10/2017يــوم األحد 

لوحدة سكنية مبجمع الصوابر السكين وعقار يف منطقة السرة  وعلـى 
أثر ذلم أصـدر ان ي ر يس جملس الوزراء وزير املــاليـة القـرارين رقمـ  

 ( بنز  ملكية هذه العقارات. 1/2017 2(
إس قـــراري ان ـــي ر ـــيس وبنـــاء عليـــ  فـــتن إدارة نـــز  امللكيـــة إذ تشـــا 

جملـــس الـــوزراء وزيـــر املاليـــة املنشـــورين بـــذات العـــدد إعمـــا   ألحكـــام 
ــــة وا ســــتيالء  33/64القــــانون رقــــم  ــــ  يف شــــ ن نــــز  امللكي وتعديالت

املؤقت للمنفعة العامة  حتي  السادة املالك املنشورة أمساؤهم ابلقرارين 
لعقــارات يــتم بعــد املشــار إليهمــا  ن التحديــد النهــا   ألمســاء مــالك ا

 تقدمي واث   التملم والتحق  من امللكية وتدقي  املساحة.
لذا يرمى من أصحاب العالقة مرامعة اإلدارة مصطحبني معهـم أصـل 
واث ـــ  التملـــم للســـا يف إمـــراءات نـــز  امللكيـــة متهيـــدا  لنقـــل ملكيـــة 

 العقارات إس الدولة.
امللكية إلثبـات حقـ  فمن ل  اعرتا  على امللكية يتقدم إس إدارة نز  

 الل شهر من اتريص نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة الرمسية " الكــويت 
 “.اليوم 

علمــا   ن عــدم قيــام ذوي الشــ ن مبتابعــة إمــراءات اســتمالك عقــاراهتم 
وعـدم القيـام إب ال هــا     حيـول دون تسـجيل العقــارات ابسـم الدولــة 

 ار إلي .استنادا  إس أحكام قانون نز  امللكية املش
وإدارة نــز  امللكيــة أتمــل مــن الســادة املــواطنني التعــاون معهــا يف هــذا 

 الش ن..
 وكيل وزارة                                      

 مدير إدارة نز  امللكية للمنفعة العامة
 ه 1439حمرم  18التاريص:      
 م   2017أكتوبر  8املواف :        

 (1/2017قرار نز  ملكية رقم )
بش ن نز  ملكية وحدة سكنية يف جممع الصوابر السكين )مبدينة 

 الكويت(
 ان ي ر يس جملس الوزراء وزير املالية:

يف شــ ن نـــز   1964لســـنة  33طـــال  علــى القـــانون رقــم  بعــد ا -
 امللكية وا ستيالء املؤقت للمنفعة العامة وتعديالت  

ذ ابمتماعها ( املتخ1/1/2017وعلى قرار جلنة نز  امللكية رقم ) -
م والــــذي يقســــ   8/10/2017( املنعقــــد بتــــاريص 1/2017رقــــم )

 بتقرير املنفعة العامة للوحدة أدانه.
 

 قــرر
 مـادة أوس
( مبجمع الصوابر  25بناية  5نـز  ملكيـة الوحدة السكنية رقم ) 

مبســــاحة     37568السكين مبدينة الكويت مــن املخط  م/
 إبراهيم صاحل القالف وشريكتي  ( ابســــم مسا 2م42.814)

( وذلم على ميزانيــة 20521بش هنا صيغـة ا ستمالك رقم )والصادر 
اإلدارة  –مبيزانية وزارة املالية  2012/2013ا ستمالكات للسنة املالية

 .العامة 
 مادة اثنية

ــذه  ــة تنفي ــة   وعلــى اجلهــات املعني ــدة الرمسي ينشـــر هــذا القــرار يف اجلري
 وتعديالت  م  64لسنة  33ـام القانون رقم وفق ا ألحك

 وزير املاليةان ي ر يس جملس الوزراء 
 ر يس جلنة نز  امللكية  

 أنس  الد الصاحل    
 ه1439حمرم 18التاريص  :     
 م2017أكتوبر  8املواف   :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2/2017 قرار نز  ملكية رقم )

 بش ن نز  ملكية العقار الواقع مبنطقة ) السرة (
 ر يس جملس الوزراء وزير املالية : ان ي
يف شــ ن نـــز   1964لســـنة  33طـــال  علــى القـــانون رقــم  بعــد ا -

 امللكية وا ستيالء املؤقت للمنفعة العامة وتعديالت  
( املتخذ ابمتماعها 2/1/2017وعلى قرار جلنة نز  امللكية رقم ) -

م والــــذي يقســــ   8/10/2017( املنعقــــد بتــــاريص 1/2017رقــــم )
 ملنفعة العامة للعقار أدانه. بتقرير ا

 قــرر 
 مـادة أوس

( واملتمثل 1نـز  ملكيـة العقار الواقع مبنطقة ) السرة ( قطعة )
أ( من املخط  1ابملساحة املتبقية من العقار املوصوف ابلقسيمة رقم )
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( ابسم الشيخة/ سعاد حممد 2م5942.5والبالغة ) 26937م/
( وذلم على 20538قم )الصباا والصادر هبا صيغة استمالك ر 
( مبيزانية وزارة 2017/2018ميزانية ا ستمالكات للسنة املالية )

 اإلدارة العامة . –املالية 
 مـادة اثنية

ــذه  ــة تنفي ــة   وعلــى اجلهــات املعني ــدة الرمسي ينشـــر هــذا القــرار يف اجلري
 وتعديالت  .   م  64لسنة  33وفق ا ألحكـام  القانون رقم 

 وزير املاليةلوزراء ان ي ر يس جملس ا
 ر يس جلنة نز  امللكية            

 أنس  الد الصاحل                                                                       
 هـ  1439حمرم18التاريص: 
 م 2017أكتوبر 8املواف :

 

 ا دارة املركزية لإلحصاء
 إعـــــالن
 ن رتبتها يف طرا املناقصة تعلن ا دارة املركزية لإلحصاء ع

( اناصة ابألمن و احلراسة ملبا إدارة التعداد و 2017/2018ــ  2)
اإلحصاءات السكانية   فعلى الشركات املتخصصة الراتبة يف التقدم 

 هلذه املناقصة مراعاة التايل:
.أن تكون الشركة مسجلة لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 1

 ن.قبل صدور هذا اإلعال
.أن تكون الشركة املتقدمة لديها انربة يف هذا اجملال  مع إحسار ما 2

 يثبت ذلم.
.تبدأ اإلدارة املركزية لإلحصاء يف تسليم شروط املناقصة اعتبارا  من 3

 اتريص نشر هذا ا عالن وملدة عشرة أايم.
.يتم احلصول علـى شـروط املمارسـة مـن إدارة الشـئون املاليـة نظـا رسـم قـدره 4
 د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا  تا قابلة للرد. 75)
.تقدم العرو  ابلظرف املختوم إس إدارة الشئون املالية ابإلدارة 5

 املركزية لإلحصاء
 

 اإلدارة العامة للجمارك
 2017( لسنة 118تعليمات يركية رقم )

بش ن رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  حلوم الطيور 
املصنعة( بكافة أنواعها -اجملمدة-املربدة-ازمة)الط

ومشتقاهتا وبيض املا دة من يهورية التشيم وذلم 
 لسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور

 -مدير عام اجلمارك: 
املقيـد لـدينا  2017( لسـنة 580بناء علـى قـرار وزارة التجـارة والصـناعة رقـم )

 -واملتسمن اآليت:  2017-9-5بتاريص  4560بوارد السجل العام رقم 
 )مــــــــادة أولـــــــــــــى(

-املربدة-يرفع احلظر عن استااد ييع أنوا  حلوم الطيور )الطازمة
املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املا دة من يهورية -اجملمدة

 التشيم وذلم لسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور 
 ــة()مــــــــادة ثــــــانــــيــ

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيص -على ييع مهات ا  تصاص
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.

وعلي  يرمى من السادة املدراء العلم واإليعاز للمختصني لديكم لتقيد 
بقرار اهليئة أعاله والعمل على تنفيذه اعتبارا من اتريص صدوره يف   

30    /8     /2017  
 للعلم والعمل مبومب       

 2017/      10/      2صدر بتاريص    
         مدير عام                                                  

 اإلدارة العامة للجمارك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017( لسنة 119تعليمات يركية رقم )
-بش ن رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  حلوم الطيور )الطازمة

املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املا دة من -مدةاجمل-املربدة
 يهورية رومانيا وذلم لسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور 

 مدير عام اجلمارك:
املقيـد لـدينا  2017( لسـنة 579بناء علـى قـرار وزارة التجـارة والصـناعة رقـم )

 واملتسمن اآليت: 2017-9-5بتاريص  4560بوارد السجل العام رقم 
 )مــــــــادة أولـــــــــــــى(

-املربدة-يرفع احلظر عن استااد ييع أنوا  حلوم الطيور )الطازمة
املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املا دة من يهورية -اجملمدة

 رومانيا وذلم لسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور.
 )مــــــــادة ثــــــانــــيــــة(

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيص -ا  تصاص على ييع مهات
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.

وعلي  يرمى من السادة املدراء العلم واإليعاز للمختصني لديكم لتقيد 
بقرار اهليئة أعاله والعمل على تنفيذه اعتبارا  من اتريص صدوره يف   

30/8/2017  
 للعلم و العمل مبومب  

 2/10/2017بتاريص    صدر 
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك
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 2017( لسنة    127تعليمات يركية  رقم )
بش ن احلظر املؤقت من استااد ييع أنوا  الطيور احلية من يهورية 

 اليوانن وذلم بسبي  هور محى النيل الغريب
 مدير عام  اجلمارك:

والثـروة السـمكية قـرار رقـم  بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة
بتـــــــــــاريص  4740( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1302/2017)

 م  و املتسمن اآلتـــــ  :14/9/2017
 قرر

 مادة أوس
حيظر مؤقتا  استااد ييع أنوا  الطيور احلية من يهورية اليوانن وذلم 

 بسبي  هور محى النيل الغريب .
 مادة اثنية 

تنفيـذ هـذا القـرار  –ل فيمـا خيصـ  كـ  –على ييع مهات ا  تصاص 
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية .

 م 13/9/2017للعمل ب  بتاريص : 
 .  2017/  10/    9صدر بتاريص :  

                                                                                           
 ة للجماركمدير عام اإلدارة العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة 128تعليمات يركية رقم )

بش ن رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  الطيور احلية وبيض التفريص 
والصيصان عمر يوم واحد للدماج البيا  والالحم من الو ايت 
املتحدة األمريكية )و ية ويسكونسن ( وذلم بسبي  لوها من 

 (  H5N2مر  إنفلونزا الطيور ) 
 اجلمارك: مدير عام

بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم 
بتـــــــــــاريص  4737( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1299/2017)

 م واملتسمن اآلتـــــ :14/9/2017
 قــــــــــــــــــــرر
 مادة أوس

ـــيض التفـــريص  ـــة وب ـــور احلي ـــع أنـــوا  الطي يرفـــع احلظـــر عـــن اســـتااد يي
عمــر يــوم واحــد للــدماج البيــا  والالحــم مــن الــو ايت  والصيصــان

املتحــدة األمريكيـــة ) و يــة ويسكونســـن ( وذلـــم بســبي  لوهـــا مـــن 
 ( . H5N2مر  إنفلونزا الطيور ) 

 مادة اثنية  
ضســع ييــع اإلرســاليات لإلمــراءات الصــحية البيطريــة الــ، تصــدرها 

 إدارة الصحة احليوانية.
 مادة اثلثة

تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –  تصاص على ييع مهات ا

 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 13/9/2017للعمل ب  بتاريص: 

 . 9/10/2017صدر بتاريص: 
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة 129تعليمات يركية رقم )

ية وبيض التفريص بش ن رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  الطيور احل
والصيصان عمر يوم واحد للدماج البيا  والالحم من يهورية 

 تشيل  وذلم بسبي  لوها من مر  إنفلونزا الطيور
 مدير عام اجلمارك:

بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم 
بتـــــــــــاريص  4736( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1298/2017)

 م واملتسمن اآلتـــــ :14/9/2017
 قــــــــــــــــــــــرر
 مادة أوس

ـــيض التفـــريص  ـــة وب ـــور احلي ـــع أنـــوا  الطي يرفـــع احلظـــر عـــن اســـتااد يي
والصيصـــان عمـــر يـــوم واحـــد للـــدماج البيـــا  والالحـــم مـــن يهوريـــة 

 تشيل  وذلم بسبي  لوها من مر  إنفلونزا الطيور.
 مادة اثنية  

مــــراءات الصــــحية الــــ، تصــــدرها إدارة ضســــع ييــــع اإلرســــاليات لإل
 الصحة احليوانية ابهليئة.

 مادة اثلثة
تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 

 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 13/9/2017للعمل ب  بتاريص: 

 . 9/10/2017صدر بتاريص: 
 كمدير عام اإلدارة العامة للجمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة 130تعليمات يركية  رقم )

بش ن احلظر املؤقت عن استااد ييع احليواانت احلية من فصيلة 
 اجملرتات واإلبل من يهورية نيجااي

 -مدير عام اجلمارك:
بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم 

بتـــــــــــاريص  4743( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1305/2017)
 -م  واملتسمن اآلتـــــ  :14/9/2017

 قرر
 مادة أوس

حيظر مؤقتـا  اسـتااد ييـع احليـواانت احليـة مـن فصـيلة اجملـرتات واإلبـل 
 من يهورية نيجااي .
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 مادة اثنية  
تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 

 ية .ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمس
 13/9/2017للعمل ب  بتاريص : 
 .  2017/  10/    9صدر بتاريص :      

 مدير عام                                               
 اإلدارة العامة للجمارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة  131تعليمات يركية  رقم ) 

بش ن رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  الطيور احلية 
ان عمر يوم واحد للدماج وبيض التفريص والصيص

البيا  والالحم من مملكة السويد وذلم بسبي 
  لوها من مر  انفلونزا الطيور

 مدير عام اجلمارك:
بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم 

بتـــــــــــاريص  4738( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1300/2017)
 :م  واملتسمن اآلتـــــ  14/9/2017

 قرر
 مادة أوس

ـــيض التفـــريص  ـــة وب ـــور احلي ـــع أنـــوا  الطي يرفـــع احلظـــر عـــن اســـتااد يي
والصيصان عمر يوم واحد للدماج البيا  والالحم من مملكة السويد 

 وذلم بسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور
 مادة اثنية

ضســع ييــع اإلرســاليات لإلمــراءات الصــحية البيطريــة الــ، تصــدرها 
 احليوانية.إدارة الصحة 

 مادة اثلثة
تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 

 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية .
 13/9/2017للعمل ب  بتاريص : 

 .  2017/ 10/  9صدر بتاريص : 
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن بش  2017( لسنة  132تعليمات يركية رقم ) 

رفع احلظر عن استااد ييع أنوا  الطيور احلية وبيض 
التفريص والصيصان عمر يوم واحد للدماج البيا  

والالحم من و ية تينيس  ابلو ايت املتحدة األمريكية 
 وذلم بسبي  لوها من مر  انفلونزا الطيور

 -مدير عام اجلمارك:
السـمكية قـرار رقـم بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة 

بتـــــــــــاريص  4739( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1301/2017)
 -م  واملتسمن اآلتـــــ  :14/9/2017

 قرر
 مادة أوس

ـــيض التفـــريص  ـــة وب ـــور احلي ـــع أنـــوا  الطي يرفـــع احلظـــر عـــن اســـتااد يي
ــــة  ــــوم واحــــد للــــدماج البيــــا  والالحــــم مــــن و ي والصيصــــان عمــــر ي

يــــة وذلــــم بســـــبي  لوهــــا مـــــن تينيســــ  ابلــــو ايت املتحـــــدة األمريك
 مر  انفلونزا الطيور. 

 مادة اثنية
ضســع ييــع اإلرســاليات لإلمــراءات الصــحية البيطريــة الــ، تصــدرها 

 إدارة الصحة احليوانية.
 مادة اثلثة

تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية .

 13/9/2017عمل ب  بتاريص : لل
 .  2017/ 10/  9صدر بتاريص : 

 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة  133تعليمات يركية  رقم )

بش ن احلظر املؤقت عن استااد ييع احليواانت احلية من الفصيلة 
 انيلية والسا ل املنوي واألمنة من مملكة سوازيالند

 -مدير عام اجلمارك:
ء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم بنا
بتـــــــــــاريص  4744( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1306/2017)

 -م  واملتسمن اآلتـــــ  :14/9/2017
 قرر

 مادة أوس
حيظر مؤقتا  استااد ييع احليواانت احلية من الفصيلة انيلية والسـا ل 

 الند .املنوي واألمنة من مملكة سوازي
 مادة اثنية  

تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية .

 13/9/2017للعمل ب  بتاريص : 
 .  2017/  10/      9صدر بتاريص :    

 مدير عام                                                 
 العامة للجمارك اإلدارة
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  2017( لسنة 134تعليمات يركية رقم )
بش ن احلظر املؤقت عن استااد ييع أنوا  الطيور 
احلية وبيض التفريص والصيصان عمر يوم واحد 

للدماج البيا  والالحم من يهورية سويسرا بسبي 
 H5N8 هور مر  انفلونزا الطيور 

 مدير عام اجلمارك: 
العامة لشـئون الزراعـة والثـروة السـمكية قـرار رقـم بناء على قرار اهليئة 

بتـــــــــــاريص  4742( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1303/2017)
 م واملتسمن اآلتـــــ :14/9/2017

 قرر
 مادة أوس

حيظر مؤقتا  استااد ييع أنوا  الطيور احلية وبيض التفريص والصيصان 
بسـبي  عمر يوم واحد للدماج البيا  والالحـم مـن يهوريـة سويسـرا

 . H5N8 هور مر  انفلونزا الطيور 
 مادة اثنية

تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.

 13/9/2017للعمل ب  بتاريص: 
 . 2017/ 10/  9صدر بتاريص: 

 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017( لسنة 135م )تعليمات يركية رق
بش ن احلظر املؤقت من استااد ييع أنوا  الطيور احلية وبيض 
التفريص والصيصان عمر يوم واحد للدماج الالحم والبيا  من 

 (H5يهورية الفلبني بسبي  هور مر  انفلونزا الطيور شديد السراوة )
 مدير عام اجلمارك:

الثـروة السـمكية قـرار رقـم بناء على قرار اهليئة العامة لشـئون الزراعـة و 
بتـــــــــــاريص  4741( واردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 1304/2017)

 م واملتسمن اآلتـــــ :14/9/2017
 قرر

 مادة أوس
حيظر مؤقتا  استااد ييع أنوا  الطيور احلية وبيض التفريص والصيصان 
عمر يوم واحـد للـدماج الالحـم والبيـا  مـن يهوريـة الفلبـني بسـبي 

 (.H5زا الطيور شديد السراوة ) هور مر  انفلون
 مادة اثنية 

تنفيـذ هـذا القـرار  –كـل فيمـا خيصـ    –على ييع مهات ا  تصاص 
 ويعمل ب  من اتريص صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.

 13/9/2017للعمل ب  بتاريص: 
 . 9/10/2017صدر بتاريص: 

 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك
 

 لعامة اجلهاز املركزي للمناقصات ا
 تنوي 

احمللية والعاملية لرتكيي حمطات التحويل أتهيل الشركات بش ن 
 تا مصنعة  -الر يسية  / شركات مركبة 

يعلن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عن أتميل موعد تقدمي 
بد     16/11/2017الت هيل املذكور أعاله إس يوم انميس املواف  

 16/10/2017من يوم  ا ثنني  املواف   
( من 1349وليس كما ماء يف ا عالن املنشور يف العدد رقم )

 . 16/7/2017اجلريدة الرمسية الصادر بتاريص 
 لذا ع التنوي .

 ا مني العام  املساعد لشئون املناقصات
 

 بلدية الكويت
 86/2017إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحي الر صة التالية
 فرات العربية للمقاو ت العامة للمباينشركة ال ا سم التجاري حاليا  
 مؤسسة القصور الالمعة للمقاو ت العامة للمباين ا سم التجاري سابقا  

 د الفئـــة
 1000883 رقم القيد

بطلي إلغاء إمازة املقاو ت الصادرة ل  ومطالبا  بسحي الكفالة 
 املصرفية املودعة لدى البلدية نظا تصنيفها ابلفئة املذكورة.

( يف ش ن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19بناء  على املادة )
تصنيي وتر يص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف بلدية الكويت وال، 
تنص على أن  للمقاول أن يقدم طلبا  للبلدية إبلغاء تر يص  قبل 
انتهاء مدت  أو إلغاء تسجيل  وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوس 

ال حة أن تصدر قرارها بذلم بعد استيفاء الشرطني من هذه ال
 اآلتيني: 

 انتهاء املقاول من ييع األعمال املتعاقد عليها.  -1
( مخسة عشر يوما  من اتريص نشر هذا الطلي يف 15انقساء )  -2

 اجلريدة الرمسية.
ويرتتي على إلغاء الرت يص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 

 ( من هذا القرار.10مع مراعاة الفقرة األ اة من املادة )من املقاول 
وعلي  فتن البلدية تناشد من ل  أية مطالبات اباه املقاول املذكور 
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أعاله نظا عقود مقاو ت البناء املربمة بينهم ومل تنت  بعد  أو 
حجوزات قسا ية لصاحلهم بسبي أعمال مقاو ت  الفة أو 

قاولة  أن يقوموا مبرامعة قسم املقاولني مستحقات انشئة عن عقد امل
إبدارة األنظمة اهلندسية  الل مدة أقصاها مخسة عشر يوما  من 

 اترخي   والبلدية لن تنظر  ية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة.
 مدير عام البلدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 87/2017إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحي الر صة التالية
ايدي العاملية للتجارة العامة شركة الف ا سم التجاري

 واملقاو ت
 ج الفئـــة

 2000837 رقم القيد
بطلي إلغاء إمازة املقاو ت الصادرة ل  ومطالبا  بسحي الكفالة 

 املصرفية املودعة لدى البلدية نظا تصنيفها ابلفئة املذكورة.
 ( يف شـ ن تصـنيي161/2009( مـن قـرار البلديـة رقـم )19بناء  علـى املـادة )

وتــر يص مقــاويل أعمــال البنــاء واهلــدم يف بلديــة الكويــت والــ، تــنص علــى أنــ  
للمقــــاول أن يقــــدم طلبــــا  للبلديــــة إبلغــــاء تر يصــــ  قبــــل انتهــــاء مدتــــ  أو إلغــــاء 
تســـجيل  وللجنـــة املنصـــوص عليهـــا ابملـــادة األوس مـــن هـــذه الال حـــة أن تصـــدر 

 قرارها بذلم بعد استيفاء الشرطيني اآلتيني:
 املقاول من ييع األعمال املتعاقد عليهاانتهاء  -1
( مخسة عشر يوما  من اتريص نشر هذا الطلي يف 15انقساء ) -2

 اجلريدة الرمسية.
ويرتتي على إلغاء الرت يص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 

 ( من هذا القرار.10من املقاول مع مراعاة الفقرة األ اة من املادة )
دية تناشد من ل  أية مطالبات اباه املقاول املذكور وعلي  فتن البل

  أو   أعاله نظا عقود مقاو ت البناء املربمة بينهم ومل تنت  بعد
حجوزات قسا ية لصاحلهم بسبي أعمال مقاو ت  الفة أو 
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة   أن يقوموا مبرامعة قسم املقاولني 

ل مدة أقصاها مخسة عشر يوما  من إبدارة األنظمة اهلندسية  ال
 اترخي    والبلدية لن تنظر  ية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة .

 مدير عام البلدية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 88/2017إعـــــــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحي الر صة التالية:
 للتجارة العامة واملقاو ت .مؤسسة املنار سبورت  ا سم التجاري

 6300102 رقــم القيـد
 الثالثة ا نشا ية الفئـــــة

 بطلي تغيا ا سم التجاري املذكور إس ا سم التايل:
للتجارة املنار سبورت شركة  ا ســم التجـاري

  العامة واملقاو ت
وعلي  فتن البلدية تناشد من ل  أية مطالبات اباه املقاول املذكور  

بعد  أو حجوزات قسا ية  أعاله نظا عقود البناء املربمة بينهم ومل تنت 
لصاحلهم بسبي أعمال مقاو ت  الفة أو مستحقات انشئة عن عقد 
املقاولة  أن يقوموا مبرامعة قسم املقاولني إبدارة األنظمة اهلندسية 
 الل مدة أقصاها مخسة عشر يوما  من اترخي . والبلدية لن تنظر  ية 

 مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة. 
 البلدية مدير عام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 89/2017إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحي الر صة التالية
 مؤسسة الكرامة للمقاو ت العامة للمباين ا سم التجاري

 ج الفئـــة
 2000330 رقم القيد

بطلي إلغاء إمازة املقاو ت الصادرة ل  ومطالبا  بسحي الكفالة 
 املذكورة.املصرفية املودعة لدى البلدية نظا تصنيفها ابلفئة 

( يف ش ن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19بناء  على املادة )
تصنيي وتر يص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف بلدية الكويت وال، 
تنص على أن  للمقاول أن يقدم طلبا  للبلدية إبلغاء تر يص  قبل 
انتهاء مدت  أو إلغاء تسجيل  وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوس 
من هذه الال حة أن تصدر قرارها بذلم بعد استيفاء الشرطني 

 اآلتيني: 
 انتهاء املقاول من ييع األعمال املتعاقد عليها. -1
( مخسة عشر يوما  من اتريص نشر هذا الطلي يف 15انقساء )  -2

 اجلريدة الرمسية.
ويرتتي على إلغاء الرت يص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 

 ( من هذا القرار.10املقاول مع مراعاة الفقرة األ اة من املادة )من 
وعلي  فتن البلدية تناشد من ل  أية مطالبات اباه املقاول املذكور 

  أو   أعاله نظا عقود مقاو ت البناء املربمة بينهم ومل تنت  بعد
حجوزات قسا ية لصاحلهم بسبي أعمال مقاو ت  الفة أو 

عن عقد املقاولة   أن يقوموا مبرامعة قسم املقاولني مستحقات انشئة 
إبدارة األنظمة اهلندسية  الل مدة أقصاها مخسة عشر يوما  من 

 اترخي    والبلدية لن تنظر  ية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة .
 مدير عام البلدية
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 2017/ 91إعالن رقم 
 2/2017/2018رقم   عن إعادة طرا املمارسة 

 ريد حليي طويل األمد ملواقع ردم النفاايت ببلدية الكويتتو 
ـــــــــم    ــــــــت عــــــــن إعــــــــادة طـــــــــرا املمارســــــــة رقـ ـــــــــلدية الكوي ـــــــــن ب تعل

توريـــد حليـــي طويـــل األمـــد ملواقـــع ردم النفـــاايت  2/2017/2018
 يف ةالـوارد ةواناصــ ةببلدية الكويت طبقا للشـروط واملواصفات العام

ريطة أن يكــــون مقيــــد يف ســــجل شــــ عــــالهة أاملــــذكور  ةواث ــــ  املمارســـــ
ميكن احلصول عليها من إدارة املناقصـــــات  وال،املوردين لدى البلدية 

 –مبا البلدية الر يســــ  )املبا األوس (  )مراقبة املشرتايت( والعقود
 الدور الرابع وذلم مقابـل )طوابع مالية ـ إيصال حتصيل نقـدي( بقيمـة

 للرد. ةفق    تا( تا قابل د.ك )مخسة وسبعون دينارا   75

املخصـص إبدارة صـندوق  اليدا  العطاءات يفعلما   ن آ ر موعد إل
هـو املناقصات والعقود ابلبلدية الر يسية ـ مبـين الـوزير ـ الـدور السـابع 

 م 2017/  11/ 6  املوافـاإلثنـني  يـوم ن  هـرمة الثانية عشر  ة متام الساع يف
( 90العطـــاءات ملـــدة ) يســـر وت  22496597لالستفســـار تليفـــون 

قيمـــة  و  تقـــلاناصـــة هبـــا    ظاريــــياملتســـعني يومـــا مـــن اتريـــص فـــض 
يف صــورة % )اثنــني ابملا ــة( مــن قيمــة العطــاء 2ة  عــن وليــــاأل الكفالــة

شــيم مصــدق ) مصــريف( أو كفالــة مصــرفية )  طــاب ضــمان بنكــ ( 
ذه لصاحل بلدية الكويت سـارية طـوال مـدة سـراين العطـاء علمـا   ن هـ

 املمارسة تا قابلة للتجز ة.
 مدير عام البلدية

 مامعة الكويت
 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات القابلة للتجز ة التالية:

 موعد اإلتالق قيمة الت مني األويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
 14/11/2017 العطاء% من قيمة 2 د.ك 75 كلية العلوم توريد أحبار 485/2017-2018 1

 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات تا القابلة للتجز ة التالية:
 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
1 655/2017-2018 

 
توريد و تركيي و تشغيل 
أمهزة تنظيم الشبكة 

بغرفة ا تصا ت جلامعة 
 الكويت 

 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 املعلومات مركز نظم

توريد و تركيي و تشغيل  157/2017-2018 2
 نظام فصول دراسية رقمية

 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 كلية العلوم

3 598/2017-2018 
 

 دمة مميزة و نقل  ربات 
عرب التدريي لنظم 

oracle ldontity 
moingement 

system 

 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

وا ايم التالية أثناء الدوام الرمس  وذلم من إدارة املشرتايت) قسم  2017/ 22/10وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارا  من األحد 
 هرا  ولن يلتفت إس  00.12الساعة  14/11/2017خ(  ابنالدية وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببا )

 العطاءات ال، ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكورة تا قابلة للرد وللجامعة احل  يف إلغاء املمارسة دون ذكر األسباب.
 وتوضع العطاءات يف صندوق قاعة امتماعات األمناء املساعدين ابنالدية .

 مالحظة :
هذا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلم من  سحي املمارسات للشركات  املتخصصة يف

 .2017 هرا  مع إحسار كارت التسجيل لعام  00.12صباحا  وحا الساعة  8.00الساع 
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 إعالن
 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات تا القابلة للتجز ة التالية:

 
 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل لغاملب اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م

1 630/2017-2018 
 

بديد ر ص و صيانة نظام 
 املخططات اهلندسية 

مكتي ان ي مدير اجلامعة 
 للتخطي 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75

توريد أمهزة نظام النسص  654/2017-2018 2
 avamarا حتياط  

 21/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

3 643/2017-2018 
 

بديد ر ص نظم التشغيل 
linux-oel 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

صيانة نظام احملتوى  657/2017-2018 4
 ا لكرتوين ملدة عام

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

 21/11/2017 د.ك 600 .كد 75 مركز نظم املعلومات توريد مستهلكات شبكة 604/2017-2018 5
 دمة شراء وحدات رسا ل  632/2017-2018 6

 smsقصاة 
 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

 helpصيانة برامج  634/2017-2018 7
desk system 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

وا ايم التالية أثناء الدوام الرمس  وذلم من إدارة املشرتايت) قسم  2017/ 22/10ألحد وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارا  من ا
 هرا  ولن يلتفت إس  12.00الساع   21/11/2017خ(  ابنالدية وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببا )

 وم املذكوره تا قابلة للرد وللجامعة احل    الغاء املمارسة دون ذكر األسباب.العطاءات الا ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرس
 وتوضع العطاءات   صندوق قاعة امتماعات األمناء املساعدين ابنالدية .

 مالحظة :
سحي املمارسات للشركات  املتخصص    هذا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلم من 

 .2017 هرا  مع احسار كارت التسجيل لعام  12.00صباحا  وحا الساعة  8.00الساع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات القابلة للتجز ة التالية:

 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية الطي توريد مستهلكات 181/2017-2018 1
صيانة معدات طبية و  672/2017-2018 2

 تربات و معامل  ترب 
p3  ملدة سنتني 

 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية الطي

 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 ادارة ا حبا  توريد كيماوايت 448/2017-2018 3
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية اهلندسة والبرتول وريد و تركيي شاشاتت 724/2017-2018 4
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة صيانة أمهزة  549/2017-2018 5
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد أمهزة صوتية  545/2017-2018 6
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية الطي توريد مستهلكات 333/2017-2018 7
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية اهلندسة والبرتول توريد زماميات 467/2017-2018 8
 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 كلية اهلندسة والبرتول توريد مستهلكات 431/2017-2018 9

 28/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد أمهزة علمية  726/2017-2018 10
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 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات تا القابلة للتجز ة التالية:
 

 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
1 687/2017-2018 

 
  للحفل اجلامع  استئجار أاث

 املوحد
الت ثي  و إدارة 

 ا سكان
 28/11/2017 د.ك 600/- د.ك 75

توريد و تركيي و تشغيل  313/2017-2018 2
 أمهزة علمية

 28/11/2017 د.ك 600/- د.ك 75 ادارة ا حبا  

 28/11/2017 د.ك 600/- د.ك75 ادارة ا حبا  توريد ملحقات مهاز علم  637/2017/2018 3
توريد و تركيي و تشغيل  644/2017-2018 4

 مسخمات صوت
 28/11/2017 د.ك 600/- د.ك 75 كلية ا داب

توريد قطع تيار ألمهزة  679/2017-2018 5
 التقطا  

 28/11/2017 د.ك 600/- د.ك 75 كلية الصيدلة

أثناء الدوام الرمس  وذلم من إدارة املشرتايت) قسم وا ايم التالية  2017/ 22/10وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارا  من األحد 
 هرا  ولن يلتفت إس  12.00الساع   28/11/2017خ(  ابنالدية وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببا )

 عة احل    الغاء املمارسة دون ذكر األسباب.العطاءات الا ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره تا قابلة للرد وللجام
 وتوضع العطاءات   صندوق قاعة امتماعات األمناء املساعدين ابنالدية .

 -مالحظة :
سحي املمارسات للشركات  املتخصصة   هذا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلم من 

 .2017 هرا  مع احسار كارت التسجيل لعام  12.00صباحا  وحا الساعة  8.00الساع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات القابلة للتجز ة التالية:

 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
توريد و تركيي و تشغيل  652/2017-2018 1

 مهاز امتماعات
 7/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مركز التعليم عن بعد

توفا ر ص و توريد  589/2017-2018 2
 برامج

 7/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة

 7/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 مراكز عمل  تلفة توريد برانمج 727/2017-2018 3
 7/11/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 فةمراكز عمل  تل  دمة بديد ر ص 725/2017-2018 4

 تعلن مامعة الكويت عن طرا املمارسات تا القابلة للتجز ة التالية:
 موعد اإلتالق قيمة الت مني ا ويل املبلغ اجلهة الطالبة الصني رقم املمارسة م
1 37/2017-2018 

 )ممارسة  ارمية(
 DHIتوفا برانمج 
GROUP ملدة عامني 

 كلية اهلندسة
 والبرتول

 7/11/2017 د.ك 600 د.ك 75

توفا ترا يص مديدة لربانمج  625/2017-2018 2
nintex forms  ملدة
 ثال  سنوات

 7/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 كلية الرتبية

3 38/2017-2018 
 )ممارسة  ارمية(

 boson netبديد برانمج 
sim  سنوات 3مدة 

كلية علوم وهندسة 
 احلاسوب

 7/11/2017 د.ك 600 د.ك 75

توريد وتركيي و تشغيل نظام  665/2017-2018 4
 بدالة ملركز علوم البحار

 7/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

كلية الدراسات   دمة بديد ر ص برامج 730/2017-2018 5
 العليا

 7/11/2017 د.ك 600 د.ك 75
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وا ايم التالية أثناء الدوام الرمس  وذلم من إدارة املشرتايت) قسم  2017/ 22/10حد وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارا  من األ
 هرا  ولن يلتفت إس  12.00الساع   7/11/2017خ(  ابنالدية وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببا )

 املذكوره تا قابلة للرد وللجامعة احل    إلغاء املمارسة دون ذكر األسباب. العطاءات الا ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم
 وتوضع العطاءات   صندوق قاعة امتماعات األمناء املساعدين ابنالدية .

 -مالحظة :

سحي املمارسات للشركات  املتخصص    هذا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلم من 
 .2017 هرا  مع احسار كارت التسجيل لعام  12.00صباحا  وحا الساعة  8.00لساع ا
 
 

 الصندوق الكوي، للتنمية ا قتصادية العربية
 ( 33/2017املمارسة رقم )

توريد وتركيي لوحات كهراب ية ملبا الصندوق 
 للتنمية الكوي،

املمارسـة  يعلن الصندوق الكوي، للتنمية ا قتصادية العربية عـن طـرا
( توريــد وتركيــي لوحــات كهراب يــة ملبــا الصــندوق 33/2017رقــم )

 الكوي، للتنمية.
فعلـــى الشـــركات واملؤسســـات املتخصصـــة يف هـــذا اجملـــال الـــ، ترتـــي 
 اب شرتاك  يف هـذه املمارسـة الـد ول علـى املوقـع ا لكـرتوين انـاص

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة ا قتصـــــــــــــــــــادية العربي  ابلصـــــــــــــــــــندوق الكـــــــــــــــــــوي، للتنمي
(www.kuwait-fund.org)  أو موقع احلكومة ا لكرتوين

(www.e.gov.kw) ( 40/-وذلم مقابل رسـم مقـداره  )د.ك
فق  أربعون دينارا  كويتيا  تا قابل للرد  علمـا  ن آ ـر موعـد لتقـدمي 
ـــــوم ا حـــــد املوافـــــ   ـــــن  هـــــر ي العطـــــاءات هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة م

دة   وتبقــــ  العطــــاءات قا مــــة   ميكــــن ســــحبها ملــــ 12/11/2017
( تسعني يوما  من اتريص فتح مظاريي العطاءات  كمـا جيـي علـى 90)

( من إيايل قيمـة %5املمارس أن يود  مع عطا   أتمينا  أوليا  قيمت  )
  العطاء ويكون هذا الت مني صاحلا  وساري املفعول ملدة سراين العطاء

   علما  ن املوقع متاا للمعاينة  الل أوقات العمل الرمس  . 
 املدير العام ان ي

 

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

يرمــى مــن ورثــة الســيدة / زكيــ  امحــد محــد البلوشــ  بطاقــة مدنيــة رقــم 
ل املخصــص هلــا املســكن احلكــوم  املســت مر 248011400033ي

ل مبنطقة الصليبية أو من ينوب عنها مرامعة 10ل قطع  ي443رقم ي
هــا الكــا ن مبنطقــة منــوب الســرة املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية مبقر 

ـــدوام الرمســـ   ـــالل  ـــاء ال يإدارة املســـاكن املـــؤمرة الطـــاب  األولل أثن
ــة  يمخســة عشــر يومــا ل مــن اتريــص إذاعــة ونشــر هــذا اإلعــالن و  حال
عدم احلسور سوف تتخذ املؤسسة العامة للرعاية السكنية اإلمراءات 

ل 443ا رقــم يالقانونيــة الالزمــة بشــان الوحــدة الســكنية املخصصــة هلــ
 ل مبنطقة الصليبية .10قطع  ي

 

 بنم ا  تمان الكوي،
 )إعــالن( 

يعلـــــــــن بنـــــــــم ا  تمـــــــــان الكـــــــــوي، عـــــــــن طـــــــــرا ممارســـــــــة )اتفاقيـــــــــة 
خبصـــــــــــوص توريـــــــــــد  (2017/9-2018رقـــــــــــم )شـــــــــــراء اطاريـــــــــــة( 

وتركيــــــــــــي وصــــــــــــيانة أاث  لبنــــــــــــم ا  تمــــــــــــان الكــــــــــــوي، وكافـــــــــــــة 
الـــــــــــــواردة  وذلـــــــــــــم حســـــــــــــي الشـــــــــــــروط واملواصـــــــــــــفات الفـــــــــــــرو 

ــــــــم ب واث ــــــــ  املمارســــــــة والــــــــ، ميكــــــــن احلصــــــــول عليهــــــــا مببــــــــا البن
 .الدور الثاين –ا دارة املالية  –الر يس  

فعلــــــــــــى الســـــــــــــادة الشــــــــــــركات الراتبـــــــــــــة يف ا شــــــــــــرتاك مرامعـــــــــــــة 
ـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــاعة ) ـــــــــــات التالي ـــــــــــم يف األوق صـــــــــــباحا  8:00البن
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 هـــــــــــرا(  ســــــــــتالم كراســــــــــة الشـــــــــــروط  12:00وحــــــــــا الســــــــــاعة 
د.ك.( مخســــــــــــــة  75/-ه )واملواصــــــــــــــفات مقابــــــــــــــل رســــــــــــــم قــــــــــــــدر 
ــــــــــــا    تــــــــــــا  ــــــــــــارا  كويتي  -تــــــــــــا قابلــــــــــــة للــــــــــــرد  –وســــــــــــبعون دين

 -مصطحبني معهم املستندات التالية: 
 صورة عن السجل التجاري. -1
 صورة عن شهادة ترفة بارة وصناعة الكويت.-2
 صورة عن إيصال التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.-3
العمالة الوطنية الصادرة عن وزارة  صورة من شهادة حتديد نسي-4

 الشئون ا متماعية والعمل.
ان يكون ل   ربة سابقة يف تقدمي اندمة موضو  العطاء   تقل -5

 عن ثال  سنوات يف مهات حكومية مماثلة.
أن يقدم مقدم العطاء سجل مفصل ابألعمال ال، تو ها فيما هو -6

 املعنية. مطلوب من   وذلم بشهادات موثقة من اجلهات
ن يكون لدي  فري  عمل مؤهل من ذوي انربة املهنية والدراية أ-7

  .الكاملة بطبيعة العمل املطلوب
يرف  مع العطاء كفالة بنكية تا مشروطة يف صورة شيم مصدق -8

أو كتاب ضمان من أحد البنوك املعتمدة يف الكويت لصاحل بنم 
على أن  كوي،   تا"/ألفني دينار  - 2000ا  تمان الكوي، مببلغ 

تكون صاحلة ملدة ثالثة أشهر على ا قل من اتريص آ ر موعد 
  ستالم العطاءات و  تدفع عنها فوا د.

 .CDترف  نسخة من العطاءات على قرص -9
تعنون العطاءات ابلظرف املختوم ابسم السيد/ مدير عام بنم  -10

ابإلدارة املالية  ا  تمان الكوي، وتود  بصندوق جلنة الشراء البنم
 هرا من يوم  1:00لبنم ا  تمان الكوي، مبوعد أقصاه الساعة 

 .2/11/2017انميس 
 مالحظة:

 للبنم احل  يف إلغاء املمارسة بدون ذكر األسباب.-
 جيي ان تكون ييع املستندات سارية الصالحية-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــــد طــــــرا املمارســــــة  رقــــــم يعلــــــن بنــــــم ا  تمــــــان الكــــــوي، عــــــن متدي

ــــــة يف جمــــــال 13/2017/2018) ( اناصــــــة ابســــــتعانة خبــــــدمات فني

الـــواردة  وذلـــم حســـي الشـــروط واملواصـــفات  تكنولوميـــا املعلومـــات
 –بواث ــ  املمارســة والــ، ميكــن احلصــول عليهــا مببــا البنــم الر يســ  

 .الدور الثاين –اإلدارة املالية 
ات فعلى السادة الشركات الراتبة يف ا شرتاك مرامعة البنم يف األوق

ـــة مـــن الســـاعة )  هـــرا (  12:00صـــباحا  وحـــا الســـاعة  8:00التالي
 1000/- ســتالم كراســة الشــروط واملواصــفات مقابــل رســم قــدره )

مصـطحبني معهـم -تـا قابلـة للـرد  –د.ك.( ألي دينار كوي،   تا 
 املستندات التالية: 

 صورة عن السجل التجاري. -1
 كويت.صورة عن شهادة ترفة بارة وصناعة ال-2
ــــــــــدى اجلهــــــــــاز املركــــــــــزي -3 صــــــــــورة عــــــــــن إيصــــــــــال التســــــــــجيل ل

 للمناقصات العامة.
صورة من شهادة حتديـد نسـي العمالـة الوطنيـة الصـادرة عـن وزارة -4

 الشئون ا متماعية والعمل.
أن يقدم سجل مفصل ابألعمال ال، تو ها فيما هو مطلوب من   -5

 وذلم بشهادات موثقة من اجلهات املعنية.
ون لديــ  فريــ  عمــل مؤهــل مــن ذوي انــربة املهنيــة والدرايــة ن يكــأ-6

 .الكاملة بطبيعة العمل املطلوب
 صورة من شهادة اجلهاز املركزي لتكنولوميا املعلومات.-7
 .CDترف  نسخة من العطاءات على قرص -8
يرف  مع العطاء كفالة بنكية تا مشروطة يف صورة شيم مصدق  -9

املعتمــدة يف الكويـــت لصــاحل بنـــم  أو كتــاب ضــمان مـــن أحــد البنـــوك
/سبعة عشر ألفا ومخسما ة دينار  - 17,500ا  تمان الكوي، مببلغ 

كوي، فق    تا "على أن تكون صاحلة ملدة ثالثة أشهر على األقل 
 من اتريص آ ر موعد  ستالم العطاءات و  تدفع عنها فوا د.

 10م الســــاعة يف متــــا 24/10/2017يعقــــد امتمــــا  متهيــــدي بتــــاريص  -10
 صباحا  مببا البنم الر يس  الدور الثال .

تعنون العطاءات ابلظرف املختوم ابسم السيد/ مدير عام بنم   -11
ا  تمان الكوي، وتود  بصندوق جلنة مناقصات البنم ابإلدارة املالية 

 هــرا مــن يــوم  1:00لبنــم ا  تمــان الكــوي، مبوعــد أقصــاه الســاعة 
 .30/10/2017ا ثنني املواف  

 مالحظة:
 .للبنم احل  يف إلغاء املمارسة بدون ذكر األسباب 
 جيي أن تكون ييع املستندات سارية الصالحية 
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 بنم الـكويت املركزي
 ابلدينار الكوي، 30/09/2017كشي احلساب كما هو يف 

 عن الشهر املنته 
 30/09/2017يف 

 عن الشهر املنته 
 31/08/2017يف 

 بنود امليزانية    

 املومودات     
 الذهي    31,740,444.226 31,740,444.226

 ايداعات وحساابت مارية وقرو  لدى بنوك ومؤسسات مالية حملية ابلدينار الكوي، 0.000 0.000
 سندات حملية ابلدينار الكوي، وأدوات الدين العام 0.000 0.000

 ساابت وسندات وشهادات إيدا  وأذوانت  زينة وودا ع ابلعملة األمنبيةأرصدة نقدية وح 9,062,149,166.696 9,027,737,683.597
 املومودات األ رى 51,004,203.077 53,488,699.272

 إيايل املومودات 9,144,893,813.999 9,112,966,827.095
 املطلوابت

 املدفو  ابلكامل –رأس املال  5,000,000.000 5,000,000.000
 صندوق ا حتياط  العام 435,433,807.331 435,433,807.331

 أرابا السنة املالية 0.000 0.000
 النقد املتداول 1,725,580,719.694 1,618,136,126.069
 حساابت احلكومة 1,973,557,399.203 2,196,146,106.470
 أتمينات مقابل اعتمادات  مستندية 478,525,665.283 474,055,254.680

 حساابت و ودا ع البنوك احمللية 2,200,813,685.340 2,320,796,720.785
 املؤسسات الدولية 179,539,620.160 179,558,163.757
 احلساب اناص 37,084,209.958 37,084,209.958

 سندات البنم املركزي 1,850,000,000.000 1,565,000,000.000
 املطلوابت األ رى 259,358,707.030 281,756,438.045

 إيايل املطلوابت 9,144,893,813.999 9,112,966,827.095
   

 أموال يديرها البنم املركزي نيابة عن حكومة دولة الكويت وحساابت نظامية 9,114,104,762.871 9,423,334,049.822
 احملــــافظ                                                                                                                                   

 د. حممد يوسي اهلاشل
 

 بيت الزكاة
 إعـالن

 استدراج عرو  أسعار ندمات إعالمية لبيت الزكاة
يعلن بيت الزكاة عن استدراج عرو  أسعار ندمات إعالمية لبيت 
الزكاة  فعلى الشركات املتخصصة يف هذا اجملال وال، ترتي يف 

الدور  –صول على واث   املمارسة مرامعة بيت الزكاة التقدم للح
أثناء أوقات العمل الرمسية  ستالم  -مكتي أمني السر  -الرابع 

 شروط وواث   املمارسة .
علمـا  ن آ ــر موعــد لتلقــ  العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 

 7/11/2017( مــن يــوم الــثالاثء املوافــ  12:30والنصــي  هــرا ) 
 –منطقـة الـوزارات  –لزكـاة الر يسـ  الكـا ن جبنـوب السـرة مبقر بيت ا

 صندوق العطاءات )مقابل املصاعد(. –الدور الرابع 
 –منـــوب الســـرة   منطقـــة الـــوزارات  –بيـــت الزكـــاة   -لالستفســـار :

 -1601دا لـــــ   175مركـــــز ا تصـــــال  –إدارة العالقـــــات العامـــــة 
1640   . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 (25/2017م –عن إعادة طرا املمارسة رقم )ب ز 
 الصيانة والدعم الفين لألمهزة الر يسية )أمهزة سافر صن( 

 لبيت الزكاة
يعلن بيت الزكاة عن إعادة طرا ممارسة الصيانة والدعم الفين 
لألمهزة الر يسية )أمهزة سافر صن( لبيت الزكاة  فعلى الشركات 
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 املتخصصة يف هذا اجملال وال، ترتي يف التقدم للحصول على واث  
أثناء  -قسم انزينة  –الدور األرض   –املمارسة مرامعة بيت الزكاة 

أوقات العمل الرمسية  ستالم شروط وواث   املمارسة مقابل رسم مايل 
د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا)تا قابل  75وقـدره )
 للرد(.

شرة علما   ن آ ر موعد لتلق  العطاءات سيكون الساعة الثانية ع
 14/11/2017( من يوم الثالاثء املواف  12:30والنصي  هرا  )

 –منطقة الوزارات  -مبقر بيت الزكاة الر يس  الكا ن جبنوب السرة 
 صندوق العطاءات. –الدور الرابع 

م 15/11/2017وسيكون فض العطاءات يف يوم األربعاء املواف  
الزكاة الكا ن ( يف مبا بيت 01:30الساعة الواحدة والنصي  هرا  )

قاعة فض  –الدور األول  –منطقة الوزارات  –جبنوب السرة 
 العطاءات.  

مركز  –منوب السرة  منطقة الوزارات  –لالستفسار: بيت الزكاة 
 نظم املعلومات. 
 .         2010 -2020دا ل    175مركز ا تصال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 (   27/2017م  –إعادة طرا ممارسة رقم ) ب ز 

ديد ترا يص نظام األرشيي ا لكرتوين صيانة وب
 لبيت الزكاة

يعلن بيت الزكاة عن إعادة طرا ممارسـة صـيانة وبديـد تـرا يص نظـام 
األرشيي ا لكرتوين لبيت الزكاة  فعلى الشـركات املتخصصـة يف هـذا 
اجملــال والــ، ترتــي يف التقــدم للحصــول علــى واث ــ  املمارســة مرامعــة 

أثنــاء أوقــات العمــل  -قســم انزينــة  –الــدور األرضــ   –بيــت الزكــاة 
 75الرمسية  ستالم شروط وواث   املمارسة مقابل رسم مـايل وقــدره  )
 د.ك( فق  مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا)تا قابل للرد(.

علمـا   ن آ ــر موعــد لتلقــ  العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 
 7/11/2017ملوافـــ  ( مـــن يـــوم الـــثالاثء ا12:30والنصـــي  هـــرا  )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر بيت الزكـاة الر يسـ  الكـا ن جبنـوب السـرة 
 صندوق العطاءات. –الدور الرابع 

وســــــــــــــيكون فـــــــــــــــض العطـــــــــــــــاءات يف يــــــــــــــوم األربعـــــــــــــــاء املوافـــــــــــــــ  
( 01:30م الســـــــــاعة الواحـــــــــدة والنصـــــــــي  هـــــــــرا  )8/11/2017

ــــوزارات  –يف مبــــا بيــــت الزكــــاة الكــــا ن جبنــــوب الســــرة   –منطقــــة ال
 قاعة فض العطاءات   –الدور األول 
مركـز  –منوب السرة   منطقة الـوزارات  –بيت الزكاة  -لالستفسار:

 نظم املعلومات 
 .  2010 -2020دا ل   175مركز ا تصال 

 مؤسسة البرتول الكويتية
 إعالن 

 2017/  343املمارسة رقم م ب ك / خ / عن أتميل إقفال 
 Digital Signageم بش ن: تركيي وبرجمة وصيانة نظا

Kiosks 
( من اجلريدة الرمسية 1362احلاقا لإلعالن املنشور يف العدد رقم )

 .15/10/2017الكويت اليوم بتاريص 
تود مؤسسة البرتول الكويتية أن تسرتع  ا نتباه إس أن  ع أتميل 
موعد اقفال املمارسة ملدة أسبوعني ليكون يوم الثالاثء املواف  

 .31/10/2017 من يوم الثالاثء املواف  بد  14/11/2017
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن أتميل إقفال 
 347/2017املمارسة رقم: م ب ك/خ/

بش ن: توريد وتركيي وتشغيل وصيانة وضمان شاشة 
 MS Surface Hubمتعددة الو ا ي 

( مــن اجلريــدة الرمسيــة 1360احلاقــا لإلعــالن املنشــور يف العــدد رقــم )
 .1/10/2017الكويت اليوم بتاريص 

تـــود مؤسســـة البـــرتول الكويتيـــة أن تســـرتع  ا نتبـــاه إس أنـــ  ع أتميـــل 
( أســابيع ليكــون يــوم األربعــاء املوافــ  4موعــد اقفــال املمارســة ملــدة )

 .1/11/2017بد  من يوم األربعاء املواف   29/11/2017
 

 مؤسسة املوانئ الكويتية
 إعالن

بش ن استجالب عرو  فنية ألعمال توريد وتركيي  
ات مراقبة ملواقي السيارات مببا جممع املوانئ كاما 

 التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية
تعلـن مؤسســة املـوانئ الكويتيــة عـن رتبتهــا يف اسـتجالب عــرو  فنيــة 
مـن الشـركات احملليـة والعامليـة املتخصصــة يف جمـال هـذه األعمـال وفقــا  
 ملـــا توصــــلت إليــــ  أحــــد  املواصــــفات التقنيــــة والتكنولوميــــة يف هــــذا
اجملال  وعلى ضوء ذلم تدعو مؤسسة املوانئ الكويتية كافة الشركات 
واملؤسسات احملليـة والعامليـة املتخصصـة إس تقـدمي عروضـها ومقرتحاهتـا 
ــاب تغطيــة معتمــد صــادر مــن املمثــل القــانوين  وتصــوراهتا الفنيــة مــع كت
للشركة أو املؤسسة املتقدمة و توم خبتم الشـركة أو املؤسسـة علـى أن 

   ابلعر  الفين املواصفات الفنية واألوراق واملستندات اآلتية:يرف
مقــرتا فــين متســمن إعــداد الكــاماات الــ، جيــي تركيبهــا دا ــل  -1
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مواقـــــي الســـــيارات الكا نـــــة ابألدوار اآلتيـــــة : "الســـــرداب واألرضـــــ  
والثال  والرابع وانامس والسادس" مببا جممع املوانئ التابع ملؤسسة 

ة  على أن يتم بيان املواصفات الفنية للكاماات واسـم املوانئ الكويتي
ــــات واملخرمــــات املتعلقــــة  ــــة البيــــاانت واملعلوم الشــــركة املصــــنعة وكاف
ابلكـــاماات الـــواردة ابملقـــرتا الفـــين املقـــدم مـــع حتديـــد الطريقـــة الفنيـــة 
املقرتحــة إلمـــراء أعمـــال التمديـــدات اناصــة ابلكـــاماات وربطهـــا مـــع 

 سسة.الشبكة احلالية ابملؤ 
 كافة الكتالومات اناصة ابلكاماات الواردة ابملقرتا الفين .  -2
ســابقة األعمــال للشــركة أو املؤسســة يف جمــال األعمــال املــذكورة  -3

 )توريد وتركيي وتشغيل كاماات املراقبة(.
بيــــــان ابجلهــــــات احلكوميــــــة واناصــــــة الــــــ، ع التعاقــــــد معهــــــا يف  -4

 هذا انصوص.
انيــات آ ــر ثــال  ســنوات ماليــة   علــى أن صــورة ضــو ية مــن ميز  -5

 تكون معتمدة من مكتي تدقي  حساابت معتمد.
صــور ضــو ية مــن كافــة األوراق واملســتندات املثبتــة لصــفة املمثــل  -6

القانوين للشركة أو املؤسسة والذي قام ابعتماد وتوقيع كتاب التغطيـة 
 عتمـــاد املـــذكور وأنـــ  حـــا ز لكافـــة الصـــالحيات القانونيـــة واإلمرا يـــة 

العر  الفين املقدم   وعلـى ومـ  انصـوص يـتم إرفـاق منـوذج اعتمـاد 
توقيــع املمثلــني القــانونيني للشــركة أو املؤسســة املتقدمــة والصــادر مــن 

 اجلهات احلكومية املعنية . 
إرفاق صور ضو ية من البطاقـات املدنيـة للفنيـني التـابعني للشـركة  -7

عاينــــــة امليدانيــــــة ملواقــــــي أو للمؤسســــــة الــــــذين ســــــيقومون إبمــــــراء امل
السيارات مببا جممع املوانئ التابع للمؤسسة  علما   ن  ميكن للفنيـني 
إبمراء املعاينة  الل أوقات العمل الرمسية ابملؤسسة اعتبارا  مـن اتريـص 

 هذا اإلعالن.
على أن يـتم تسـليم املسـتندات املطلوبـة والسـالفة البيـان  ـالل الفـرتة 

باحا  وحــــا الســــاعة الواحــــدة  هــــرا  إبدارة مــــن الســــاعة التاســــعة صــــ
املناقصــات ابملؤسســة ابلــدور الثالــ  مــن مبــين جممــع املــوانئ الكويتيــة 

من اتريص هذا اإلعالن  علمـا   -حبد أقصى –( عشرة أايم 10وملدة )
 ن  سيتم اضاذ اإلمراءات الالزمة يف هذا الش ن وفقا  لآللية القانونيـة 

حيــ  ألي شــركة أو مؤسســة متقدمــة بعرضــها  املتبعــة ابملؤسســة دون أن
الفـــين إس املؤسســـة  ي ادعـــاء تدعيـــ  يف موامهـــة املؤسســـة خبصـــوص 
استحقاق أية مطالبـات ماليـة أو تعويسـات أو نفقـات أو مصـاريي أو 
تكــاليي أو تاهــا كانــت قــد تكبــدهتا نتيجــة لتقــدمي عرضــها الفــين إس 

ء املعاينــات امليدانيــة املؤسســة وانــاص مبوضــو  هــذا اإلعــالن أو إمــرا
املشار إليها ودون أن يكون هلا احل  يف ا عرتا  على ذلم  ي وم  
من الوموه و ي صورة من الصور   هذا ولن يلتفت ألية عرو  فنية 

 سرتد إس املؤسسة بعد الفرتة احملددة يف هذا اإلعالن.
 مديـر عـام املؤسسة

 معهــد الكــويت لألحبــا  العلميــة
 ن إعـال

يعلـــــن معهــــــد الكويــــــت لألحبــــــا  العلميـــــة عــــــن طــــــرا ممارســــــة رقــــــم 
50-M-2017/2018  ــــــــرن ذات درمــــــــات ــــــــد وتركيــــــــي ف توري

  وميكــــــن احلصــــــول علــــــى حــــــرارة عاليــــــة إلنتــــــاج أكســــــيد املغنســــــيوم
 -واث ـــــــــــــــــــ  املمارســـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــع املعهـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــايل: 

http://www.kisr.edu.kw/ar 
د.ك )فقــ   75/-دره ويف حــال الرتبــة اب شــرتاك يــتم دفــع مبلــغ وقــ

مخســة وســبعون دينــارا  كويتيــا    تــا( يف أمانــة الصــندوق مبقــر املعهــد 
 مبنطقة الشويص.

 هـر يـوم األربعـاء  12علما   ن آ ر موعد لتقدمي العطاءات السـاعة 
 .15/11/2017املواف  

سعر  اإلقفال الطرا
 الواث  

 مالحظات

10/10/
2017 

15/11/
2017 

 ا ثننيوم ـي يامتما  متهيد د.ك 75
 23/10/2017  ـاملواف

 صباحا   11.00الساعة  
ـــد واملمارســـة حمـــدودة علـــى الشـــركات  املســـجلة لـــدى املعهـــد حتـــت بن

 قابلة للتجز ة.واملمارسة تا أمهزة علمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
-M-59يعلن معهد الكويت لألحبا  العلمية عن طرا ممارسة رقم 

وميكن احلصول  إنشاء وإجناز بيت زراع  مستدام   2017/2018
 -على واث   املمارسة من موقع املعهد التايل:

http://www.kisr.edu.kw/ar/ 
د.ك )فق   75/-ويف حال الرتبة اب شرتاك يتم دفع مبلغ وقدره 

مخسة وسبعون دينارا  كويتيا    تا( يف أمانة الصندوق مبقر املعهد 
 مبنطقة الشويص.

 هر يوم األربعاء  12الساعة  علما   ن آ ر موعد لتقدمي العطاءات
 .22/11/2017املواف  

سعر  اإلقفال الطرا
 الواث  

 مالحظات

10/10/
2017 

22/11/
2017 

 األربعاءوم ـامتما  متهيدي ي د.ك 75
   ـاملواف

الساعة  25/10/2017
 صباحا   11.00

 واملمارسة حمدودة على الشركات املتخصصة اعمال زراعية .
 لتجز ة.واملمارسة تا قابلة ل
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 إعالن
-M-62يعلن معهد الكويت لألحبا  العلمية عن طرا ممارسة رقم 

صيانة أمهزة علمية نل  وتقطيع وتغليي  2017/2018
األعالف  وميكن احلصول على واث   املمارسة من موقع املعهد 

  http://www.kisr.edu.kw/arالتايل:
د.ك )فق   75/-ويف حال الرتبة اب شرتاك يتم دفع مبلغ وقدره  

مبقر املعهد  مخسة وسبعون دينارا كويتيا   تا( يف أمانة الصندوق
 ابلشويص.

 هر يوم األربعاء  12علم ا  ن آ ر موعد لتقدمي العطاءات الساعة 
 .15/11/2017املواف  

سعر  اإلقفال الطرا
 الواث  

 مالحظات

10/10/
2017 

15/11/
2017 

 ءالثالاثوم ـامتما  متهيدي ي د.ك 75
   ـاملواف

الساعة  24/10/2017
 صباحا 10.00

واملمارسة حمدودة على الشركات املسجلة لدى املعهد حتت بند  -
 صيانة أمهزة علمية.

 واملمارسة تا قابلة للتجز ة   -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن 
-M-63يعلن معهد الكويت لألحبا  العلمية عن طرا ممارسة رقم 

لــدورات التدريبيــة تــوفا ومبــات تذا يــة ملشــارك  ا  2017/2018
الدا ليــة    وميكـــن احلصـــول علـــى واث ـــ  املمارســـة مـــن موقـــع املعهـــد 

 http://www.kisr.edu.kw/ar-التايل:
د.ك )فقــ   75/-ويف حــال الرتبــة اب شــرتاك يــتم دفــع مبلــغ وقــدره 

مخســة وســبعون دينــارا  كويتيــا    تــا( يف أمانــة الصــندوق مبقــر املعهــد 
 مبنطقة الشويص.

 هـر يـوم األربعـاء  12ن آ ر موعد لتقدمي العطاءات السـاعة علما   
 .8/11/2017املواف  

سعر  اإلقفال الطرا
 الواث  

 مالحظات

10/10/2017 8/11/2017 75 
 د.ك

وم ـامتما  متهيدي ي
   ـاملواف الثالاثء

24/10/2017 
 صباحا  11.00الساعة 

 املتخصصة .واملمارسة حمدودة على الشركات 
 قابلة للتجز ة .ا واملمارسة ت

 
 

 إعالن
-64يعلــن معهــد الكويــت لألحبــا  العلميــة عــن طــرا املمارســة رقــم 

M-2017/2018 ــم للمعهــد   وميكــن تصــميم وطباعــة معــر  دا 
 احلصول على واث   املمارسة من موقع املعهد التايل:

http://www.kisr.edu.kw/ar 
ــــــدره  ــــــغ ق ــــــع مبل ــــــتم دف ــــــة اب شــــــرتاك ي .ك د 75/-ويف حــــــال الرتب

 )فقـــ  مخســـة وســـبعون دينـــارا  كويتيـــا    تـــا( يف أمانـــة الصـــندوق
 مبقر املعهد ابلشويص.

علم ا  ن آ ر موعد لتقدمي العطاءات الساعة الثانية عشرة  هـرا  يـوم 
 .1/11/2017األربعاء املواف  

ســـــــــــــــــــــــعر  اإلقفال     الطرا    
 الواث  

 مالحظات         

12/10/
2017 

ا ثنــــني وم ـمتمــــا  متهيــــدي يــــا د.ك 75 1/11/2017
 23/10/2017  ـاملوافـــــــــــــــــــ
 صباح ا 10.00الساعة 

 املمارسة تا قابلة للتجز ة.  -
 واملمارسة حمدودة على الشركات املتخصصة. -
 

 شركة البرتول الوطنية الكويتية
 إعـالن

تعلن جلنة الشراء العليا مبؤسسة البرتول الكويتية وشركاهتا التابعة وبناء 
 –)مصفاة ميناء األمحـدي( شركة البرتول الوطنية الكويتية على طلي 
 :املمارسة رقمعن طرا 

 - RFQ/1016982–SUPPLY OF SCOT 
TAIL GAS TREATING CATALYST 

FOR MAA.  طبقا للشروط واملواصفات العامة واناصة وذلم
وميكــــن احلصــــول علــــى هــــذه الواث ــــ  مــــن  ــــالل الــــواردة يف الواث ــــ  
 الشـبكة موقعنـا علـى علـى (CWP) يـة التجاريـةالصـفحة ا لكرتون

 .(https://esourcing. knpc.com) :- العاملية
 الطرا

ا متما  
 الكفالة اإلقفال التمهيدي

22/10/2017 _____ 23/11/2017 
 د.ك صاحلة  2, 500/---
 ( يوما  من اتريص اإلقفال90ملدة )

   ــــــوم انمــــــيس املوافــــــ وآ ــــــر موعــــــد لتقــــــدمي العطــــــاءات هــــــو ي
يف متام الساعة الواحدة  هرا  ابلتوقيت احملل  لدولة  23/11/2017

مالحظــة أن تقــدمي العطــاء جيــي أن  مــع ((PM 13:00الكويــت 
 يكون من  الل الصفحة ا لكرتونية التجارية املوضحة أعاله.

  يقدم الت مني األويل لصاحل مؤسسة البرتول  املمارس أنعلى
واتريص اإلقفال املمارسة وعنوان الكويتية يف مظروف مدون علي  اسم 

 ويوضع يف الصندوق املخصص ل  الكا ن ابلطاب  األول ترفة رقم
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((1A-046  يف مقر جلنة الشراء الدا لية مببا شركة البرتول
الساعة الر يس  ابألمحدي يف موعد أقصاه املكتي الوطنية الكويتية 

 الواحدة
 PM 13:00) ) يـــــــوم انمــــــيس املوافـــــــمــــــن بعـــــــد الظهــــــر  

 .مع العطاءالت مني األويل إرفاق نسخ  من  مع 23/11/2017
  هذه املمارسة عامة / حمدودة التوريد على قوا م الشركات املؤهلة

 .وتا قابلة للتجز ة VEC (91/A23)لدى 
 مالحظة: 

 من  جيي أن يرف  ابلعطاء ييع املستندات والشهادات املطلوبة
هو موضح يف واث     الل الصفحة ا لكرتونية التجارية كما

   .املمارسة
   ـــــــن يســـــــمح لـــــــدواع  األمـــــــن والســـــــالمة املطبقـــــــة يف الشـــــــركة ل

ـــــــــدي إذا مل خيطـــــــــر شـــــــــركة للممارســـــــــني  حســـــــــور ا متمـــــــــا  التمهي
ــــــة  مســــــاء مرشــــــحي  للحســــــور وو ــــــا فهم  ــــــة الكويتي ــــــرتول الوطني الب

 قبل يومني على األقل من اتريص ا متما . 
   التمهيدي ما مل يثبت  لن يسمح ألي ممارس حسور ا متما

 واث   املمارسة.  حصول  على
  ــــاه الســــادة /املمارســــني ــــا أن تســــرتع  انتب ــــة الشــــراء العلي ــــود جلن ت

ـــــ  ابملواصـــــفات  ـــــديهم استفســـــارات أو حتفظـــــات فيمـــــا يتعل ـــــذين ل ال
ــــة أســــابيع قبــــل  ــــة أن يتقــــدموا بتلــــم الطلبــــات حبــــد أقصــــى ثالث الفني

النظــــر يف هــــذه  موعــــد اإلقفــــال للممارســــة وســــوف يــــرفض ولــــن يــــتم
 الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد.

  للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للد ول على
الصفحة ا لكرتونية التجارية يرمى ا تصال  رقام اهلواتي 

23887793/23887794/23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

 رشادات توضيحية على موقعنا اإللكرتوين  اصة بكيفية يومد إ
 تقدمي العطاء من  الل الصفحة ا لكرتونية التجارية.

 مبؤسسة البرتول الكويتية دعوة جلنة الشراء العليا  كما تود
قر جلنة الشركات املتقدمة بعرو  أسعار هلذا املوضو  اس احلسور مل

ول الوطنية الكويتية الر يس  الشراء العليا الواقعة مببا شركة البرت 
حلسور امتما  فض  (2A-050ابألمحدي الطاب  الثاين ترفة رقم )

( الثامنة صباحا  من 8العطاءات الذي سوف يعقد يف متام الساعة )
 يوم األحد الذي يل  موعد اإلقفال اناص هبذه املمارسة.

 أمني الســر
 

 إعــالن
مصفاة ميناء عبد هللا( عن ) –تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية

 - RFQ/1018231 MAB - DC-طرا املناقصة رقم: 
DRUM, REMOVABLE HEAD, 
COVER, GASKET AND CLOSING 

RING   وذلم طبقا للشروط واملواصفات العامة واناصة الواردة
يف واث   املناقصة  وميكن احلصول على هذه الواث   من  الل 

 الشبكة موقعنا على على (CWP) الصفحة ا لكرتونية التجارية
  : العاملية

https://esourcing. knpc.com) .) 
 الكفالة اإلقفال التمهيدي الطرا

22/10/2017 ----- 16/11/2017 KD 1000 
( 90صاحلة ملدة ) 

 يوما
 وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم انميس املواف  -

ابلتوقيت احملل   يف متام الساعة الواحدة بعد الظهر 16/11/2017
مع مالحظة أن تقدمي العطاء جيي ( PM 13:00لدولة الكويت )

 الصفحة ا لكرتونية التجارية املوضحة أعاله. أن يكون من  الل
أن يقدم الت مني األويل لصاحل شركة البرتول الوطنية  املناقصعلى  -

 الكويتية يف مظروف مدون علي  اسم وعنوان املناقصة واتريص اإلقفال
-1A)) يف الصندوق املخصص ل  الكا ن ابلطاب  األول ترفة رقم

يف مقر جلنة املناقصات الدا لية مببا الشركة الر يس   046
( (PM 13:00الساعة الواحدة  هرا ابألمحدي يف موعد أقصاه 

 .16/11/2017من يوم انميس املواف  
 هذه املناقصة عامة وتا قابلة للتجز ة. -
من  لعطاء ييع املستندات والشهادات املطلوبةجيي أن يرف  اب -

الصفحة ا لكرتونية التجارية كما هو موضح يف واث     الل
   املناقصة.

جيي تقدمي أي حتفظات أو استفسارات فيما يتعل  ابملواصفات  -
الفنية خبصوص املناقصة املذكورة أعاله حبد أقصى أسبوعني قبل موعد 

النظر يف هذه الطلبات ألي اعتبار  اإلقفال وسوف يرفض ولن يتم 
 كان بعد هذا املوعد.

للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للد ول على الصفحة  -
ا لكرتونية التجارية يرمى ا تصال  رقام اهلواتي 

23887793/23887794 /  23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

تومد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكرتوين  اصة بكيفية  -
 تقدمي العطاء من  الل الصفحة ا لكرتونية التجارية.

كما تود جلنة الشراء الدا لية يف شركة البرتول الوطنية الكويتية   -
دعوة الشركات املتقدمة بعرو  أسعار هلذا املوضو  اس احلسور ملقر 

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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اقعة مببا شركة البرتول الوطنية الكويتية جلنة الشراء الدا لية الو 
(  حلسور 2A-050الر يس  ابألمحدي الطاب  الثاين ترفة رقم )

( الثامنة 8امتما  فض العطاءات الذي سوف يعقد يف متام الساعة )
 املناقصة.صباحا من يوم األحد الذي يل  موعد اإلقفال اناص هبذه 

   أمني السر

 ركاهتا التابعةمؤسسة البرتول الكويتية وش
 جلنة الشراء العليا 

 إعـــــــــالن
تعلن جلنة الشراء العليا مبؤسسة البرتول الكويتية وشركاهتا التابعة وبناء 

–)مصفاة ميناء األمحدي( على طلي شركة البرتول الوطنية الكويتية 
– RFQ/1018030- :املناقصة رقمعن طرا 

CHLORIDE TREATER CATALYST 
FOR CCR UNITS-MAA  طبقا للشروط وذلم

وميكن احلصول على واملواصفات العامة واناصة الواردة يف الواث   
 على (CWP) هذه الواث   من  الل الصفحة ا لكرتونية التجارية

 .https://esourcing) :العاملية الشبكة موقعنا على
knpc.com  

 

ا متما   الطرا
 التمهيدي

 الكفالة اإلقفال

د.ك   2, 500/ 1/2/2018 __ 29/10/2017
( يوما  90صاحلة ملدة )

 من اتريص اإلقفال
 
 

   يف  1/2/2018وآ ر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم انميس املواف
 PMمتام الساعة الواحدة  هرا ابلتوقيت احملل  لدولة الكويت 

مالحظة أن تقدمي العطاء جيي أن يكون من  الل الصفحة  مع ((13:00
 تجارية املوضحة أعاله.ا لكرتونية ال

  يقدم الت مني األوس لصاحل مؤسسة البرتول الكويتية يف  املناقص أنعلى
واتريص اإلقفال ويوضع يف املناقصة مظروف مدون علي  اسم وعنوان 

يف  1A-046)) الصندوق املخصص ل  الكا ن ابلطاب  األول ترفة رقم
املكتي طنية الكويتية مقر جلنة الشراء الدا لية مببا شركة البرتول الو 

 الساعة الواحدةالر يس  ابألمحدي يف موعد أقصاه 
 PM 13:00) )مع  1/2/2018يوم انميس املواف  من بعد الظهر ل

 .مع العطاءالت مني األويل إرفاق نسخ  من 
هذه املناقصة عامة / حمدودة التوريد على قوا م الشركات املؤهلة لدى 

VEC ( 91/A54 )تجز ةوتا قابلة لل . 
 مالحظ :  
 من  الل  جيي أن يرف  ابلعطاء ييع املستندات والشهادات املطلوبة

   .املناقصةالصفحة ا لكرتونية التجارية كما هو موضح يف واث   
 

   لدواع  ا من والسالمة املطبقة يف الشركة لن يسمح للمناقصني
الكويتية  حسور ا متما  التمهيدي إذا مل خيطر شركة البرتول الوطنية

 مساء مرشحي  للحسور وو ا فهم قبل يومني على األقل من اتريص 
 ا متما . 

   حصول  لن يسمح ألي مناقص حسور ا متما  التمهيدي ما مل يثبت
 واث   املناقصة.  على

 

    تود جلنة الشراء العليا أن تسرتع  انتباه السادة /املناقصني الذين
ا يتعل  ابملواصفات الفنية أن يتقدموا لديهم استفسارات أو حتفظات فيم

بتلم الطلبات حبد أقصى ثالثة أسابيع قبل موعد اإلقفال للمناقصة 
وسوف يرفض ولن يتم النظر يف هذه الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا 

 املوعد.
 

  للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للد ول على الصفحة
ل  رقام اهلواتي ا لكرتونية التجارية يرمى ا تصا

23887793/23887794 /23887792.   
cwphelp@knpc.com.kw 

  على موقعنا اإللكرتوين  اصة بكيفية تقدمي  توضيحيةيومد إرشادات
 العطاء من  الل الصفحة ا لكرتونية التجارية.

 ل الكويتية دعوة الشركات مبؤسسة البرتو جلنة الشراء العليا  كما تود
قر جلنة الشراء العليا املتقدمة بعرو  أسعار هلذا املوضو  إس احلسور مل

الواقعة مببا شركة البرتول الوطنية الكويتية الر يس  ابألمحدي الطاب  الثاين 
حلسور امتما  فض العطاءات الذي سوف يعقد  (2A-050ترفة رقم )

ا من يوم األحد الذي يل  موعد اإلقفال ( الثامنة صباح8يف متام الساعة )
         اناص هبذه املناقصة.

 أمني الســر

 شركــة صناعــة الكيماويــات البرتوليــة
 تنوي 

تـنـــــــوه جلنــــــة الشــــــراء العليــــــا ملناقصــــــات مؤسســــــة البــــــرتول الكويتيــــــة 
(H.P.C ـــــات ــــي شركـــــة صناعـــــة الكيماوي ــــاء  علــــى طل ــــم بن ( وذل

ــــة )جلنــــ –( PICالبرتوليـــــة ) ( للشركـــــات I.P.Cة الشــــراء الدا لي
 06/2017رقم : م م  / املمارسةواملؤسسات املدعوة للمشاركة يف 

 Catalyst Removal from Ammonia IIبشـ ن 
& Ammonia IV Converters (F1401 & 

F3401) :  مبا يل  - 
  متديــد موعــد ا متمــا  التمهيــدي ليصــبح يف متــام الســاعة العاشــرة

بـد   مـن يـوم األثنـني  20/11/2017األثنني املوافـ   صباحا  من يوم
ــ  العقــود  02/10/2017املوافــ     وذلــم يف قاعــة امتماعــات فري
( يف املبــــا الر يســــ  لشــــركة صــــناعة الكيمــــاوايت FG-115رقــــم )

 منوب الصباحية . –( PICالبرتولية )
  متديد موعد اقفـال املمارسـة اعـاله ليصـبح يف متـام السـاعة الواحـدة

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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بد   مـن يـوم الـثالاثء   05/12/2017ا  من يوم الثالاثء املواف   هر 
  على أن توضع العطاءات بظرف  توم يف  17/10/2017املواف  

ــــة  ــــرتول الكويتي ــــا ملناقصــــات مؤسســــة الب ــــة الشــــراء العلي صــــنادي  جلن
 –شار  انليج العريب  –وشركاهتا النفطية   الكا نة يف منطقة الشويص 

 –( KPCمبــا مؤسسـة البـرتول الكويتيــة ) –فطـ  جممـع القطـا  الن
 السرداب   ولن يتم استقبال أي عطاءات بعد املوعد احملدد.

  آ ر موعد لتقدمي أية استفسارات أو حتفظات أو طلبـات خبصـوص
  ولـن يـتم النظـر يف هـذه  20/11/2017هذه املمارسة   هو اتريص 

  الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد احملدد .
  يتم اإلعالن عن أية تغياات يف املمارسة عن طري  املوقع

  (WWW.PIC.COM.KWا لكرتوين )
  ميكن التواصل مع فري  العقود يف الشركة من  الل الربيد

أو من  (contracts_team@pic.com.kwا لكرتوين )
            23851374 - 23851389 الل التليفون رقم: 

 23851305فاكس رقم : 
 أمني سر جلنة الشراء الدا لية البديل

 

 شركة نف  الكويت
Kuwait Oil Company 

Annual plan for the fiscal year 2017/2018 
# Title Description 
1  Provision Of 

Services 
For Custom 
Clearance, 
Documents 
Processing 
& Freight 
Management 

Personnel documentation 
processing services for the 
Company employees, their 
dependents and their maids, 
or for the employees, their 
dependents and their maids 
of the Company's Affiliates 
as directed by the 
superintendent freight 
handling services sand end 
of employment services 

2  Catering Services 
And Other 
Related Services 

The scope of work includes 
providing manpower, 
equipment, transportation, 
and the required materials 
for food preparation, 
processing and distribution. 
And managing the 
restaurants in Al-Ahmadi 
and the area of North, 
South, East and West 
Kuwait. Also includes 
serving parties and activities 

held by KOC and all 
utilities under the company 
in any site 

3  Maintenance 
Services BI To 
Office & 
Industrial 
Facilities - 
Ahmadi. 
 

The Works/Services .to be 
carried out by the 
contractor shall comprise 
the following: 
1. Routine Maintenance 
works 
2. Fabrication Workshop 
3. Cycle Maintenance to 
Offices 
4. Preventive Maintenance 
works 
5. Drain and Sewage 
Services 
6. Painting works for 
Ahmadi Out-Look 
7. Measured Maintenance 
Works 

4  Travel Services The services comprise the 
provision of travel services 
for company employees, 
their dependents, Kuwait 
Gulf Oil Company 
employees and their-
dependents, seconded staff 
and company visitors 

5  Business Travel 
Services 

The services comprise the 
provision of business travel 
services for company 
employees, their 
dependents, and company 
visitors. 

6  Cleaning and 
office services at 
main office 

The services comprises the 
provision of personnel, 
equipment, cleaning 
materials, tools and any 
other necessary resources as 
and when required by the 
company, to carry out the 
cleaning and office services 
at company’s main office 
located in Ahmadi as 
described in the contract, 
all is instructed by the 
superintendent. 

7  Cleaning and 
office services at 
company 

The scope of the Services 
comprises the provision of 
personnel/ Vehicle* 

http://www.pic.com.kw/
mailto:contracts_team@pic.com.kw
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premises Equipment, Materials and 

any other necessary 
resources as and when 
required by the 
Company, to carry out the 
cleaning and office services 
at Company’s various 
Offices located in Ahmadi 
area as described in the 
Contract. 

8  Cleaning And 
Office Services At 
KOC Offices In 
Ahmadi Area 

The scope of the Services 
comprises the provision of 
personnel, Vehicles, 
Equipment, Materials and 
any other necessary 
resources as and when 
required by the 
Company, to carry out the 
cleaning and office services 
at Companys various 
Offices located in Ahmadi 
area as described in the 
Contract 

9  Gas Emission 
Works 

The Services comprise the 
provision of Personnel, 
Vehicles, Equipment, 
Material and any other 
necessary resources as and 
when required by the 
Company, to carry out the 
Gas Emission Control 
Works as described in the 
Contract at Company 
Townshipin Ahmad 

10  Modification 
Services For 
Industrial & 
Office Facilities In 
Ahmadi 

Office modification, 
renovation, enhancement 
and occasional minor 
construction works within 
Ahmadi inclusive of the all 
buildings, mosques and 
churches, hangars, stores, 
workshops, annexes, 
offices, new office 
buildings, sports facilities 
and grounds Ahmadi 

11   3-Nos of Chiller along with 
generator feeding to them 
within existing Ahmadi 
Hospital 
 

12  Water Facility 
Upgradation 

New DCS, Tank, Pumps, 
Pipelines upgradation, 
Instrumentation Works, 
New Water Control Center 
(WCC) to monitor fresh & 
brackish water systems, 
Demolition Works, 

13  Consultancy 
Services for 
Exhibition 
Building at 
Abdalliyah 
Preserved area 

Project scope consists of 
Exhibition building, Service 
Facility building and Car 
park with other utilities. 
The foot print area of 
Exhibition building is in 
range of 2500m2. it shall be 
a green building and shall 
obtain LEED (Leadership in 
Energy and Environmental 
Design) minimum silver 
level certification. 

14  Effluent Water 
Handling 
Capacity at GC-
27 (Schedule not 
yet finalized) 

MCO LP wet inlet headers - 
2 Nos, Tanks-2 No's, 
Separators2No's, 
Scrubbers-2No'S, Pumps-7 
No's, Chemical Injection 
Skids-IO No's, Substation 
Relocations — 3 No's, 
Diesel 
Generator-I No, 
Instrumentation, Electrical 
and Civil Works 

15  Construction of 
New Central 
Kitchen in WK 

Central Kitchen complete 
with equipment and 
furniture, single floor 
building 1500 sq.m built up 
area with car parking for 10 
cars and Link Road to Mega 
Complex 

16  Soil Investigation 
and Slit 
Trenching Works 
for Projects 
Management 
(WK). 

Service Contract to 
carryout studies for soil 
investigation and slit 
trenching 

17  Early Production 
Facility (EPF) at 
WK New Oil 
Fields (Schedule 
not yet finalized) 

To handle Oil- 60 MBOPD 
with provision to increase 
in future, Gas - 
75MMSCFD and Water - 
40MBWPD (All the above 
are expected to change as 
configuration is not Final) 
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18  Provision of 

Specialized 
Technical 
Services Contract 
for Project 
Management 
(WK) 

Provision of Specialized 
and Support Services for 
Project Management WK 
Teams. These services 
include supply of skilled & 
experienced engineers, 
engineering staff 
(Draughtsman, surveyors, 
technical assistants etc.) for 
PM Teams. 

19  Consultancy 
Studies for HSE 
Studies at North 
& West Kuwait 
Areas 

The Services comprise 
provision of professional 
services related to all facets 
of health, safety and 
environment (hereinafter 
"HSE") required by the 
Company for its Projects, 
which may include, but not 
limited to HAZID, 
HAZOP, QRA, Sl ESIA, 
FMEA, PHSER, Project 
HSE Plan and Fire 
Protection Prevention Plan 

20  Effluent Water 
Handling 
Capacity at GC-
28 (Schedule not 
yet finalized) 

MCO LP wet inlet headers - 
2 Nos, Tanks-2 No's, 
Separators2No's, 
Scrubbers-2No'S, Pumps-
13 No's, Chemical Injection 
Skids-IO No's, 6 Km 
(Approx.) RTRP line from 
GC-28 to MWIP, Diesel 
Generator-I No, 
Instrumentation, Electrical 
and Civil 

21  Underground 
Power 
Distribution 
Network & 
associated work 
for powering up 
ESP wells in West 
Kuwait Area 

Site survey, design, 
engineering, procurement 
and supply of material and 
equipment, construction, 
testing and commissioning 
of 230 Well Head 
Substations, switchgears, 
Transformers and 
associated underground 
11KV power distribution 
network in West Kuwait 
Area. 

22  Installation of 
Pipelines to reuse 
Treated 
Effluent Water 

To Accommodate 3MM 
IGPD Treated Effluent 
Water from KNPC in STF 
by installing Holding 

from KNPC in 
KOC Facilities 

Tanks, Pumps and chloride 
/ biocide injection at KNPC 
and laying of 16" pipelines - 
2Nos. From KNPC to KOC 
and Installation of (2+1) 
Treated Effluent Water 
Tanks at STF 

23  Upgrading 
Sampling Systems 
at GCs 27 & 28 

Modification of Sampling 
points for 133 nos. of Crude 
Oil, Gas as well as Oily 
water Sampling points at 
GC-27 & GC-28, Providing 
New Sample points at 68 
nos. locations and New 
drain piping in De-salter 
and Separator area 

24  Preventive 
maintenance 
services 
agreement for 
medical 
equipment 
installed in new 
Ahmadi hospital 

The medical equipment in 
new Ahmadi hospital were 
installed against five 
packages (three different 
medical suppliers) through 
the main contractor M/s 
Syed Hamid Behbehani & 
sons co. and are at the end 
of defects liability period 
the services contracts 
contracting strategy is 
under development in 
liaison with contracts IV 
team and major projects 
XIII team 

25  Provision of 3 
Tesla Wide Bore 
MRI Scanning 
System Complete 
With All 
Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital 

To supply, install, train, and 
maintain 3T wide bore MRI 
system for the advanced 
MR Imaging of patients 
without X-ray Radiation 
with treatment module for 
mana ement of uterine 
fibroids. 

26  Provision of high 
end echo 
cardiography 
machine 
complete with all 
standard 
accessories at new 
Ahmadi hospital 

To supply install, train, 
maintain steam sterilizers 
and equipment tracking 
system for the tracking of 
instruments and devices in 
the dental CSU. The scope 
also includes renovation 
involving civil, mechanical 
and electrical works in the 
existing dental CSU. 
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27  Provision of 

Steam Sterilizer, 
Equipment 
Tracking System 
and 
Renovation of 
Dental CSU 

To supply, install, train, and 
maintain steam sterilizers 
and equipment tracking 
system for the tracking of 
incumbents and devices in 
the Dental CSU. The scope 
also includes renovation 
involving civil, mechanical 
and electrical works in the 
exist dental CSU. 

28  Provision of 
Digital Floor 
Mounted 
Radiographic 
Imaging System 

To supply, install, train, 
maintain Digital Floor 
Mounted Radiographic 
Imaging system in the new 
GP building to carry on all 
routine general 
radiographic examinations 

29  Provision of spine 
table complete 
with all standard 
accessories at new 
Ahmadi hospital 

To supply, install , train , 
maintain electrically 
operated spine table 
dedicated for spine 
surgeries at new Ahmadi 
hospital 

30  Provision of 
Electrosurgical 
Unit and Tissue 
Fusion System 
Complete With 
All Standard 
Accessories At 
New 
Ahmadi Hospital 

To supply, install, train, and 
maintain full featured 
electrosurgical unit and 
tissue fusion system for 
surgical procedures for 
cutting and coagulation at 
New Ahmadi Hospital. 

31  Leasing of 
Surgical Image 
Guided 
Navigation 
System For ENT 
Complete With 
All Standard 
Accessories And 
Consumables 

Three Years lease to own of 
an advanced Image Guided 
Navigation System to guide 
the ENT surgeon for skull 
base surgery at New 
Ahmadi Hospital 

32  Leasing to own of 
medical 
equipment at new 
Ahmadi hospital 

Three years lease to own of 
medical equipment 
including ECG machine, 
AED’s, Advanced 
defibrillator with pacer and 
resuscitation cart at new 
Ahmadi hospital. 

33  Lease to own of 
portable 

Three years lease to own of 
an advanced, high-

echocardiography 
machine 
complete with all 
standard 
accessories at new 
Ahmadi hospital 

resolution portable 
notebook echocardiograph 
unit to diagnose heart 
disease in neonates and 
children in NICU, PICU 
and pediatric wards. 

34  Lease to own of 
Nitric Oxide 
Delivery 
System Complete 
With All Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital 

Three Years lease to own of 
Nitric Oxide (NO) delivery 
system for treating 
Pulmonary Hypertension in 
neonates at 
New Ahmadi Hospital 

35  Lease to own of 
Retinal 
Microperimetry 
Complete With 
All Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital. 

Three Years lease to own of 
retinal microperimetry 
system for fundus 
examination and fundus 
perimetry at New 
Ahmadi Hospital 

36  Lease to own of 
Automatic Tube 
Labelling and 
Selecting System 
Complete With 
All Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital 

Three Years lease to own of 
system to identify the type 
of tubes, automatic 
labelling in the Medical 
laboratory of New 
Ahmadi Hospital 

37  Provision of 
Holmium Laser 
with Morcellator 
Complete With 
All Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital 

To supply, install, train, and 
maintain advanced 
Holmium LASER system 
for treating kidney stones, 
enucleation and resection of 
large prostate and other end 
urological procedures. 

38  Provision of 
extracorporeal 
membrane 
oxygenation 
system complete 
with all standard 
accessories at new 
Ahmadi hospital 

To supply, install m train, 
maintain medical 
equipment suitable to 
restore and stabilize the 
patients cardiopulmonary 
functions like pump assisted 
lung protection, respiratory 
assist, respiratory and 
cardiac assist, cardiac 
surgery and intervention. 
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39  Provision of 

Ultra-wide field 
Retinal Imaging 
System Complete 
With All Standard 
Accessories At 
New Ahmadi 
Hospital 

To supply, install, train, 
maintain medical 
equipment suitable for the 
diagnosis, analysis and 
monitoring of ocular 
pathology and a tool for 
detecting any disease in the 
posterior segment of the 
eye 

40  Provision of 
customized 
security review 
and operational 
gap analysis 
services (low value 
contract) 

Port security framework via 
provision of customized 
security review and 
operational gap analysis in 
compliance with ISPS code 
themed port facility 
strategic overview process 
(ISO3100 risk management 
model ISPS part A/B 14-19 
with view to enhance the 
security and protection of 
five (5) ports under the 
control and management of 
KOC 

41   Hire of sundry vehicles & 
provision of drivers (group 
I&II) 

42   Workshops support services 
43  Jurassic Gas 

facility-INK 
(EF/1762) 

The project is for 
processing and handling of 
the sour gas & associated oil 
produced from several 
north Kuwait Jurassic fields, 
it includes processing 
facility, utility systems, 
buildings, Sulphur handling 
& transportation and all 
associated pipelines works. 

44  Subscription and 
updates of 
international & 
national standards 

Contractor shall provide 
24x7 online access (with 
unlimited downloads & 
prints) for standards (24 
international organizations) 
for six (6) simultaneous user 
“password”. 

45  Online 
subscription and 
updates of ASTM 
compass 

Contractor shall provide 
unlimited 24x7 online 
access (with unlimited 
downloads & prints) to 
ASTM compass comprising 
of active and archives 

(historical & withdrawn) 
standards / documents via 
internet with unlimited 
simultaneous users 
“password” and same shall 
be available to entire 
Kuwait petroleum 
corporation (KPC) staff 
worldwide. 

46  British standards 
on-line (BSOL) 
subscription 

Contractor shall provide 
24x7 online access (with 
downloads & prints) for 
British standards (31 
modules) for four (4) 
simultaneous users for 
image via internet with four 
(4) independent user 
“password” 

47  Upgradation od 
LP compressor 
and turbine at BS 
140 

Upgradation of two (2 nos.) 
of LP GAS compressors (tag 
No 140 K-101/201) addition 
of two discharge coolers 
(140-KT-101/201) provision 
of two new anti-surge 
valves modification of 
auxiliaries associated civil 
work dedicated cum water 
mist fire suppression 
system. 

48  Enhancement of 
booster station BS 
140 and BS 150 
including 
replacement of 
dehydration 
facilities 

Scope of work comprises of 
installation of new 
equipment package, 
replacement of old 
equipment package, 
replacement of non-nace 
CS pipes and SS pipes with 
nace compliant CS pipes 
and replacement of 
dehydration TEG package 

49  Replacement of 
HP compressor 
rotor for NACE 
complaint to 
comply with 
NACE MR 
0170/ISO 15159  
for BS-140 and 
BS-150 

Replacement of rotor of HP 
compressor with rotor of 
nace compliant 1500 ppm 
H2S at BS-140 and Bs-150 

50  Upgradation of 
Gas & condensate 

Scope of work for south 
Kuwait area consists of 
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network-south 
Kuwait 

upgradation of LP Rich 
Gas, Hp rich Gas fuel gas & 
condensate network 
including new pipelines and 
new pig traps/manifolds in 
the area between GC-04 & 
BS-150/160. 

51  Upgradation of 
gas & condensate 
network-south 
Kuwait area-II 

Scope of work for East 
Kuwait-I Area consists of 
upgradation of LP rich gas, 
HP rich Gas & condensate 
network in the area 
between BS-150/160 & BS-
140 The scope of work also 
includes conversion of non-
piggable fuel gas pipelines 
into piggable ones 

52  New Gas 
Sweetening 
Facility at west 
Kuwait 

The new gas sweetening 
facility (NGSF) shall be built 
to treat and deliver 120 
MMSCFD (one hundred 
and twenty million standard 
cubic feet per day) sweet 
gas as product from various 
sour gas steams from 
upstream processing units 
with a varied H2S 
concentration of 4% (mole) 
and CO2 of 10% (mole) The 
NGSF shall be installed at 
booster station BS-171 
West Kuwait, Inside the 
BS-171 fence 

53  Backup plan to 
supply crude & 
fuel Gas to new 
Refinery 

a)  
b) Install 24’ Fuel gas 
pipeline (2KM) 
c) Install 36’ Crude oil 
pipeline (2KM) 
d) Install bi-directional Pig 
L/R for 24’ & 36’ pipelines 
e) Installation of tie ins by 
hot tapping 
f) Install corrosion 
monitoring system. 
g) Install new 18’’ LSFO 
piping inside Al=Zour 
Power Station to facilitate 
transferring LSFO from Al-
Zour Refinery to MAA 
refinery 

h)  
i) Perform HSE studies. 
j) Civil, Electrical, CP 
system & Instrumentation 
works. 

54  24 inch pipe Procurement of 24’’ pipes 
for the project backup plan 
to supply crude & fuel Gas 
to new refinery. 

55  36 inch pipe Procurement of 36’’ pipes 
for the project backup plan 
to supply crude & fuel gas 
to new refinery. 

56  Pig Launcher / 
Receiver 

Procurement of pig 
launcher/Receiver for the 
project backup plan to 
supply crude & fuel Gas to 
new refinery. 

57  Split Tee (Hot 
Tapping Fitting) 

Procurement of split Tee 
(Hot Tapping Fitting) for 
the project Backup plan to 
supply crude & Fuel Gas to 
New Refinery. 

58  Barred Tee Procurement of barred tee 
for the project backup plan 
to supply crude & fuel gas 
to new refinery. 

59  Fittings Procurement of fittings for 
the project Backup plan to 
supply crude & fuel Gas to 
New Refinery. 

60  Ball valves Procurement of ball valves 
for the project backup plan 
to supply crude & fuel gas 
to new refinery 

61  Check Valves Procurement of check 
valves for the project 
backup plan to supply 
crude & fuel gas to new 
refinery 

62  Anchor Flanges Procurement of check 
valves for the project 
backup plan to supply 
crude & fuel gas to new 
refinery 

63  5D hot induction 
bends 

Procurement of 5D hot 
induction bends for the 
project backup plan to 
supply crude & fuel gas to 
new refinery. 
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64  1919 Construction of 

maintenance & central 
workshops and piping yards 
in north Kuwait 

65  1989 Upgrade of chemical 
Injection & monitoring 
system at NK facilities 

66  2025 11 pattern well hook-up 
and associated works 

67  1996 Construction of 72MW, 
11KV main intake 
substation at raudhatain-f, 
20MW, 11KV area 
substation at GC-15 & GC-
25, VSD Substation at GC-
25 and related Activates. 

68  1949 Construction of new well 
surveillance group offices 
and workshop at umm-
Alaish Area 

69   Provision specialized and 
support services for north 
Kuwait 

70   Services contract for soil 
investigation works in NK 
areas 

71   Services contract for slit 
trenching works in NK 
areas 

72  Sucker Rod 
Pumping 
(SRP) System & 
Associated 
Services 

Comprise of the provision 
of purchasing Sucker Rod 
Pumping (SRP) systems 
including design, supply, 
transport to site, install, test 
and commission the Sucker 
Rod Pumping Systems. In 
addition to the provision of 
monthly surveillance and 
maintenance services, 
including the spare parts, of 
SRP Equipment during the 
contract period. (5 years 
Contract) 

73  Well Testing and 
associated 
Services (Local) 

The Services comprise the 
supply of Well Testing 
services including provision 
of all the necessary material, 
personnel, tools, equipment 
and other miscellaneous 
associated services. 

5 ears Contract 
74  Supply of Coiled 

Tubing, 
Pumping, 
Nitrogen Lifting 
and Associated 
services 

The Services comprise the 
provision of Coiled Tubing, 
Pumping, Nitrogen Lifting, 
Milling, Coiled Tubing 
drilling, E-line Logging , 
Flow Line Flushing 
including all the necessary 
Materials, Chemical 
Products, Personnel, 
Equipment and other 
miscellaneous associated 
Services. (5 years Contract) 

75  Supply, 
installation, 
surveillance, 
maintenance of 
Electrical 
Submersible 
Pum in ESP s 
stems 

The supply, installation, 
commissioning, 
maintenance and operation 
of ESP 
Equipment/Alternate ESP 
with associated technical 
personnel and support 
services. (5 years Contract) 

76  Generator 
Maintenance 
Services 

Provision of services 
relating to installation, 
commissioning, 
maintenance, monitoring, 
troubleshooting and 
operation of the Company  
Owned diesel generator sets 
with all required associated 
material, technical 
personnel and support 
services. (5 years Contract) 

77  Progressive 
Cavity 
Pumping Services 
(PCP) 

Comprise of the provision 
of leasing (design, supply, 
installation, testing and 
commissioning, operation 
and troubleshooting) of 
surface & subsurface 
equipment related to 
progressive cavity pump 
systems in oil wells across 
Company Fields designated 
by the Company. The 
service shall include all 
necessary materials, 
personnel, equipment and 
other miscellaneous 
associated items in order to 
provide the Services. (5 
years Contract) 
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78  Supply of Bulk 

Nitrogen for West 
Kuwait Area 

The Services comprise the 
Supply of Bulk Nitrogen, as 
and when directed by the 
Company. The Contractor 
shall provide Nitrogen gas 
and allied services to the 
Company's , North, West 
and Gas Facilities ( North 
and West) operational areas 
and any other areanocation 
of Company, as directed by 
the Superintendent as and 
when required 

79  Maintenance and 
Engineering 
Services - 
SIEMENS PLC's 

The Services shall include, 
but shall not be limited to 
provision of Personnel and 
carrying out preventive 
maintenance, corrective 
maintenance and 
engineering Services, 
supply of Spare Parts, 
training Services and 
provision of any and all 
work which could be 
reasonably deemed 
necessary to complete the 
Services. 
System/Equipment covered 
under the Contract shall be 
Siemens PLCs for all Areas. 

80  Consultancy 
Services for 
identifying and 
benchmarking 
Black Powder 
Phenomena 
within GC-27 & 
GC-28 and 
Transient Line in 
West Kuwait 

Black Powder (the common 
term for various forms of 
iron Supplied mixed with 
contaminants) is the  
most prominent 
contaminant in natural-gas 
pipelines and suction & 
discharge pipelines of 
compression equipment at 
Refinery, Gathering 
Centers and Storage 
applications. 
Black powder can be any of 
several forms of iron 
Supplied or iron oxide. It 
may be mechanically mixed 
or chemically combined 
with other contaminants 
such as water, liquid 
hydrocarbons, salts, 

chlorides, sand, and dirt. 
The material may be wet 
and have a tar-like 
appearance, or it can occur 
as a dry, very fine powder 
that is almost like smoke. 
The objective is to identify 
the root causes of Black 
Powder phenomena, its 
impact on equipment, 
pipelines and downstream 
facilities and finally take 
appropriate action to 
eliminate Black Powder 
phenomena from 
Company's West Kuwait 
facilities 

81  Piping Inspection 
Services Within 
Production 
Facilities 

To conduct non-
destructive examination, 
excavation, removal of 
coating, surface preparation 
and coating application, 
removal , reinstallation and 
apply of new insulation, 
scaffolding ...etc for the 
facilities in Company areas 

82  Ultrasonic IN-
Line Inspection of 
non-Piggable 
Export Crude oil 
pipelines-Large 
Size 

The Services to be Carried 
out by the Contractor shall 
comprise providing of all 
necessary personnel, 
materials, cleaning pigs, 
gauge pigs, intelligent 
pigging fools, 
transportation, water 
tanker, vacuum tanker; 
diesel pump, hose/fittings, 
winch/cable, 
lifting/handling Equipment/ 
other instruments and 
accessories to perform the 
required pre inspection 
cleaning pigging and 
Ultrasonic wall Thickness 
Measurement "UT•WM" In-
Line inspection of six(6) 
onshore non-piggable 
crude oil pipelines. 

83  Ultrasonic IN-
Line Inspection of 
non-Piggable 

Personnel documentation 
processing services for the 
Company employees, their 
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Export Crude oil 
pipelines-Small 
Size 

dependents and their maids, 
or for the employees, their 
dependents and their maids 
of the Company's Affiliates 
as directed by the 
superintendent freight 
handling services sand end 
of employment services 

84  Ultrasonic IN-
Line Inspection of 
non-Piggable 56" 
Crude oil. 
submarine 
pipelines 

The Services to be carried 
out by the Contractor shall 
comprise, provision of all 
necessary personnel, 
materials, intelligent 
pigging tools, 
transportation, water 
tanker, vacuum tanker, 
diesel generator, 
winch/cable, 
lifting/handling Equipment 
and other 
instruments/accessories to 
perform the Ultrasonic Wall 
Thickness Measurement 
"UT-WM! In-Line 
Inspection of four (4) 
numbers non-piggable 56" 
submarine crude oil, 
pipelines, 
 

85  Specialized 
Services For 
Failure Analysis 

The Services include failure 
analysis, fitness for service 
assessment, training to 
Company's personnel and 
specialized studies which 
include pipeline, process 
piping, utility piping.. etc. 
The Services will include all 
relevant mechanical testing, 
metallurgical testing and 
chemical analysis. 
 

86  Internal 
Corrosion Direct 
Assessment Of 
Pipelines 

The Services comprise 
Internal Corrosion Direct 
Assessment for pipelines or 
segment of pipeline as per 
relevant NACE standards 
complete with pre-
assessment, Indirect 
Inspection (Idl), Direct and 
the provision of any and all 

Work which could be 
reasonably deemed 
necessary and as described 
in the Contract to complete 
the Services 

87  Third Party 
Inspection 
Services 

Third Party Inspection 
Services worldwide for 
various KOC Projects 
Equipment’s / Materials 

88  IBM Enterprise 
Data 
Management and 
Archiving System 
Maintenance and 
Support Services 

Replacement tender for 
Cont. No 12050397 for 
Procurement, Maintenance, 
Upgrade and Support for 
IBM Data Archiving system 
to cater for Integrated 
Seismic Data Management 
System and similar data 
storage repositories 
including on-site support. 

89  Consolidated IBM 
Unix 
Hardware/Softwa
re Maintenance 
And Associated 
Services System 

Replacement for Cont. No 
12050850 Consolidated IBM 
Unix Hardware/ Software 
Maintenance and associated 
services that caters the 
computing Hardware / 
Software, SAN Tape 
Systems, On-Site support 
and related licenses. 

90  Maintenance & 
Support Services 
for Production 
Operation 
Information 
System (POIS) 

 Software maintenance 

 On-site support services 

 Engineering & Technical 
Services 

 Training 
91  Maintenance & 

Support Services 
for Laboratory 
Information 
Management 
System (LIMS) 

- Renewal of Software 
Maintenance agreement for 
LIMS 

- Provision of additional 
licenses with Maintenance 

- Configuration of LIMS 
for additional laboratories 

- On-Site support services 
Training 

92  Consolidated 
Technical 
Software Services 

Group 1: 

• Supply, installation and 
commissioning of technical 
software newly introduced 
to KOC software profile. 



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  122             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software. 
Group 2: 

• Supply, installation and 
commissioning of 
additional licenses of 
software existing in KOC 
software profile. 

• Provision of 
maintenance and support 
services additional licenses 
of software existing in KOC 
software profile. 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software existing in KOC 
from same vendors. 

• Provision of on-site 
support personnel. 
Group 3: 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software existing in KOC 
with NO additional licenses 
required. 

• Provision of on-site 
training services. 
Provision of on-site 
consultancy Services 

93  3D Color Laser 
Scanning, 3D 
Intelligent 
Modelling & 
Virtualization, 
Intelligent UHD 
Visualization 
AND Engineering 
Information 
Management 
System 

Carrying out the planned 
campaign of 3D terrestrial 
color laser scanning, UHD 
visualization of photo 
rendered color point clouds 
and 3D intelligent 
modelling and 
virtualization of the 3D 
intelligent models and color 
point clouds, for its 
Gathering Centers (GCs) 
and Booster Stations (BSS). 
 

94  Renewal of 
Hospital 
Information 
System 
Maintenance 
Service 

Maintenance services for 
Hospital Information 
System (HIS) 

95  Renewal of Fire 
Management 
System and 
Emergency 
Medical 
Maintenance 

Maintenance Services for 
Fire Management System 
(FIMS) 

96  Renewal of LVC 
for Micromedex 

Subscription Services for 
Micromedex Drug 
Information System 

97  Unified 
Examination 
System 

Management and support 
of different types of 
qualification and 
examinations for new 
Employment (Direct, 
Kuwaitization Contract), 
Redeployment, New 
Qualification achievers 

98  Charting 
Application 

Provision of Organizational 
modelling & Visualization, 
Workforce Visualization, 
Workforce Planning and 
Workforce Decision 
Support for organizations 
of any size and having the 
provision to scatter the 
Company's Organizations, 
Positions & Job from higher 
to lower. 

99  Provision and 
Maintenance of 
Maximo Software 
Licenses 

Provision of Software 
maintenance and support 
for the existing licenses of 
IBM Maximo Software 
including Maximo Software 
Health Check Services. 
Provision and maintenance 
of the additional licenses of 
the existing or additional 
Software modules as 
required by the Company. 

100  Communications 
Maintenance 
Services 

Maintenance of existing 
communication systems 
and networks infrastructure 
Companywide with 
inspection and surveys, 
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daily routine maintenance, 
scheduled periodic 
maintenance, emergency 
repairs, installation, 
modification and repair of 
the existing Company 
communication facilities 
within its operational fields 
• Provision of all personnel, 
resources, equipment, 
tools, vehicles, consumables 
and all Services necessary 
for the maintenance of the 
Company's communication 
systems 

101  Backup Power 
Systems for 
Communication 
Systems 

Survey, design, supply, 
install, configure, upgrade, 
integrate, test and 
commission of Power 
systems Companywide at 
existing Sites, new Sites and 
integrate all such Power 
systems to a unified 
Network Management 
System (NMS).Maintenance 
and on-site 
Support services for all the 
existing and new Power 
systems. 
Provision of all materials, 
manpower, vehicles, 
equipment installation, 
tools, test equipment, 
accessories, consumables as 
well as, Services required to 
design, engineer, supply, 
install, configure, integrate, 
test, commission and 
maintain the Power 
Systems Com any wide. 

102  Under 
Preparation - 
Deployment of 
New Fiber Optic 
Transmission 
System 
Companywide 

Supply of fiber optic 
transmission system 
(DWDM/SDH/PMux) 
Hardware, Network 
Management System 
(NMS), Element 
Management System 
(EMS), client Work Station 
Hardware, Networking 
device, test equipment 

hardware And associated 
Software. Installation, 
configuration, testing and 
commissioning of Fiber 
Optic Transmission System 
(DWDM/SDH/PMux) 
including Network 
Management System 
(NMS), Element 
Management System 
(EMS), Networking devices 
and client Work Station 
And associated Software. 
Provision of all material, 
labor, supervision, 
equipment, installation, 
tools, supplies, test 
equipment, accessories, as 
well as Services required to 
design, engineer, install, 
configure, test and 
commission fiber optic 
transmission system at 
various 
Locations Companywide in 
order to provide high-
speed data networking 
facilities and voice 
applications 

103  Intelligent 
Physical Layer 
Management 
System (LVC) 

Maintaining the existing 
IPLMS (Intelligent Physical 
Layer Management System) 
installed in the network for 
the period of 6 months. 

104  LVC- Avaya Aura 
Upgrade 

Upgrading the core system 
in order to procure the 
latest licenses and telephone 
sets for all current and u 
coming KOC projects. 

105  Voice System 
Upgrade- (BP's 
waiting for 
approval) 

Upgrading the entire KOC 
telephony infrastructure in 
order to maintain the 
highest quality of 
uninterred ted services and 
provide state of the art 
technology to all the users 

106  Renewal of Audio 
Visual Contract 

Supply, installation, 
configuration, testing and 
commissioning of new 
Audio Visual 
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equipment/systems at 
Company's premises 
Provision of personnel, 
vehicles, equipment, 
material, and 
services/resources to carry 
out maintenance and 
support services for Com 
any's existing Audio visual 
systems 

107  Maintenance Of 
Company's Video 
Conference 
System 

Operation, maintenance, 
system firmware upgrades 
and on-Site support for the 
Company's existing Video 
Conference and 
Telepresence equipment 
complete with tools, 
equipment, manpower and 
the provision of any and all 
work which could be 
reasonably deemed 
necessary and as described 
in the Contract to complete 
the Services. 

108  Adobe 
Agreement for 
License 
Purchasing 

Provision of Adobe 
Agreement for License 
needed for Company's 
business 

109  Supply And 
Integration of 
ADDM Add-On 
Module and 
Maintenance and 
Support for BMC 
Capacity 
Optimization and 
ADDM Software 
Licenses 

Assess the current level of 
Enterprise Architecture 
maturity at the Company 
using a standard Enterprise 
Architecture Assessment 
Framework (TOGAF) and 
benchmark against industry 
peers. Identify and fill-in 
the gaps in terms of 
processes, resources and 
governance with the help of 
extensive EA roadmap. 
Develop operational 
procedures and governance 
framework for establishing 
an Architecture Program 
Management Office 
(APMO) to manage the 
operations of the overall 
program and oversee 
its execution. 
Refresh the EA Plan and 

setup EA Operating Model 
for Company's IT 
Organization Through the 
series of projects, guide the 
EA practices at the 
Company to a Managed 
and Measured level of EA 
maturity As per TOGAF 
standards. Refresh 
Application Inventory and 
Optimize the Application 
Portfolio. 
Deploy EA resources with 
experiences in Upstream 
Oil & Gas domain 
Develop organization wide 
Business Architecture for 
the Company Analyze and 
develop a detailed 
architecture blueprint for 
two selected 
Business Units within the 
Company, which includes 
End-to-end Architecture 
covering all layers and the 
full lifecycle of TOGAF 
ADM. 
Assess and Review the 
Company's existing EA 
platform and 
validate/update the Baseline 
Model in the EA Repository 
(ARIS 9 Software including 
ARIS 
Architect, ARIS Designer, 
and Business Publisher). 
Review the Service 
Requests Catalogue and 
Operational Level 
Agreements between 
Company's IT 
Organization's functional 
units and automate the 
Service Requests through 
the Company's IT Service 
Management (ITSM) Tool. 
Identify how Company's IT 
Organization can exploit 
the new and disrupting 
technology areas such as 
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10T and Big Data to 
improve the Company's 
operational 
Efficiency. 
Develop an actionable plan 
for piloting the shortlisted 
technologies and develop 
business cases for their 
potential implementation at 
the Company 
 

110  Information 
Security 
Capabilities 
Roadmap 
Implementation 
& Consultancy 
Services 

Implementation of KOC's 
Information Security 
Roadmap, maintenance of 
ISO 27001 certification and 
Information Security 
Services to K Companies 
(Assessment of 
Cybersecurity posture, 
Establish InfoSec Operating 
Model, Design 
Cybersecurity ca abilities, & 
ICS Security Assessment) 

111  Maintenance and 
Support Services 
for FireEye 
Solution and 
revision of 
Mandiant incident 
response 

Maintenance for existing 
FireEye Web MPS solution 
and provision for additional 
Mandiant incident response 
service for 300 hours 

112  Information 
Security Audit 
And Compliance 
Consultancy and 
Services 

Provision Audit & 
Compliance services to 
KOC and other K 
Companies 
to ensure assurance against 
Information Security 
policies, industry standards 
& leading practices. 

113  Provision of 
Enterprise 
Managed Security 
Services (EMSS) 

Provision Cybersecurity 
Monitoring & Response 
services to KOC and other 
K companies (KGOC, KPC, 
KIJFPEC) 

114  Supply, 
Installation and 
Maintenance of 
Encryption 
Solution 

Build and operate 
Enterprise wide data 
encryption solution to meet 
Information security 
requirements of industry 
standards, policies and 
Leading practices. 

115  Information 
Security 
Technical 
Solutions & 
Services 

Procurement of 
Information security 
software for day-to-day 
operations of KOC's 
Information Security 
Team. 

116  Landscape & 
Associated Works 
at Ahmadi area 
 

Landscape and Irrigation 
maintenance works which 
include, but not limited to, 
proactive maintenance of 
all kind of soft landscape & 
hard landscape, survey & 
testing of soil, taking care of 
horticulture amenities, auto 
irrigation maintenance, 
minor civil maintenance, 
electro-mechanical 
maintenance, Survey, 
supply and taking care of 
animals, maintenance of 
artificial grass, operation 
and maintenance of 
Company Nursery, garden 
shop operations, 
implementation of 
Agriculture Maintenance 
Management Solution 
(AMMS) and provide 
security in all Company's 
public gardens, 
playgrounds, streets, 
Company premises within 
Ahmadi area, including 
management houses & 
spring camp or any other 
and new areas as directed 
by Superintendent's 
Representative. 
 

117  Major 
Reconstruction of 
Main Roads in 
Ahmadi 

Road Maintenance Services 
and Occasional 
Construction works 
including the provision of 
Personnel, Vehicles, 
Equipment, Material and 
any other related 
requirements which could 
be reasonably deemed 
necessary for the execution 
of services all in accordance 
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with the contract for KOC 
roads network at Ahmadi 

118  Green Building 
Service 
Contract 
 

Scope of Work 
 *To manage the process of 
performing a 
comprehensive feasibility 
study and to assess Existing 
and New Construction 
Buildings by transforming 
the same to Green buildings 
by implementing 
sustainable Design 
practices. 
* To carry out the 
following projects and 
services: 
* Conservation of 
Ahmadi Heritage 
* Construction of 
Workshop Hangar For 
Road & Support Team 
* Construction of 
Proto Type Building A, B, 
C 
* Measured 
Construction Works 
Provision of Kuwaiti 
Manpower, non- Kuwaiti 
Manpower, supply of 
vehicles and equipment 

119  Consultancy 
Services for 
Construction of 
State of The  Art 
Mosque, 
Landscape &  
Recreation Area 
& Upgrading of 
Ahmadi Golf 
Course 

 
Consultancy Services for 
Construction of State of 
The Art Mosque,  
Landscape & Recreation 
Area & Upgrading of 
Ahmadi Golf Course 
 

120  CONSULTANCY 
SERVICES IN  
PROJECT 
MANAGEMENT 
AND RELATED 
ACTIVITIES 
 

 
CONSULTANCY 
SERVICES IN PROJECT 
MANAGEMENT AND 
RELATED 
ACTIVITIES 

121  REBUILDING 
OF AHMADI  
TOWNSHIP 

 
REBUILDING OF 
AHMADI TOWNSHIP 

CONSTRUCTIO
N  OF HOUSES 
AND 
ASSOCIATED 
FACILITIES 
(PHASE 2-2) 

CONSTRUCTION OF 
HOUSES 
AND ASSOCIATED 
FACILITIES (PHASE 2-2) 

122  SUPPLY AND 
INSTALL STEEL  
FENCE -
AHMADI new 
Houses 
 

SUPPLY AND INSTALL 
STEEL FENCE - AHMAD! 
new Houses 
 

123  "Construction 
Contracts 
Management & 
Supervision 
services for Re-
Building of  
Ahmadi 
Township 
ProjectPhase 2 
(New Houses & 
Associated 
Facilities)" 

"Construction Contracts 
Management & Supervision 
services for Re- 
Building of Ahmadi 
Township Project- Phase 2 
(New Houses  &  
Associated Facilities)" 

124  2nd Avenue 
Offices Building 
(Currently under 
PGS 3.2) 
 

2nd Avenue Offices 
Building (Currently under 
PGS 3.2) 

125  Ahmadi 
Township 
Security Project 

Installation of security 
cameras for following 10 
(ten) sites along with 
associated electrical, civil 
and HVAC works: 
 Ahmadi Hospital (old) 
 Ahmadi Filling Station 
 Heavy Section Yard 
Filling Station 
 West Kuwait Filling 
Station 
 North Kuwait Filling 
Station 
 Unity Centre 
 Sport Centre 
 Ahmadi Stadium 
 Hubara Centre 
 Ahmadi Oasis 
 
The SCOW also includes 
associated works for 
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electrical (provision and 
installation of power 
distribution system), civil 
works (construction of 
Equipment Rooms, etc.) 
and HVAC (installation of 
split unit ACS) 
 

126  Construction of 
Ahmadi 
Services Group 
Building — 
Ahmadi 

The scope of Work is to 
Demolish existing buildings 
(except the mosque), fence 
and asphalt areas including 
sheds and construct a new 
office building for Ahmadi 
services group comprised of 
main building and three 
linked blocks (Block-A, B& 
C), Ground& First floor 
Substation Building, Pump 
House, two Guard Houses, 
& Surface Car 
Parking Areas & their 
associated facilities in the 
same location of Ahmadi 
Services Group area. The 
Contractors scope shall 
include topographical Site 
survey, geotechnical 
investigations, Site 
preparation /earth works, 
exploratory slit trenching, 
identification, protection, 
re- routing / re-location of 
existing services and 
facilities, HSE studies, 
detailed engineering and 
submission of design 
calculations, installation 
and   construction of Gas 
mitigation  system a the 
project site and  submission 
of construction, fabrication 
, shop drawings, as-built 
drawings, supply all the   
materials, manpower, tools, 
equipment for the 
construction 
and completion of the new 
Ahmadi Services Building 
and the associated 

buildings. 
 

127  Asphalt Pavement 
for 
Extension Yard 5 
at Burgan 
 

This project envisages the 
extension of Yard No.5 by 
providing a  
Compacted Gatch with 
95% dry density yard of 
approximate area 114600 
square meter and asphalt 
road of approximate area 
7000 square meter and 
effective rainwater drainage 
system in order to increase 
the storage area for long 
term storage of materials 
like casing/tubing etc., and 
to install security system as 
per KOC standard. The 
work to be carried out by 
the Contractor includes a 
detailed site survey, detailed 
engineering design, 
procurement & supply of 
material, construction, site 
inspection, testing and 
commissioning. The 
Contractor shall carry out 
the works in a safe and 
reliable manner to ensure 
over all integrity and 
reliability of Yard-5 
 

128  Provision of 
Specialized  
Technical & 
Support Services 
for CSD 

All seconded personnel 
through this contract will 
serve to CSD on   project 
oriented tasks and day-to-
day activities, Secondment  
personnel will be arranged 
on "as and when required 
basis 

129  Major 
Reconstruction of 
Main Roads in 
Ahmadi 
 

Road Maintenance Services 
and Occasional 
Construction works 
including the provision of 
Personnel, Vehicles, 
Equipment, Material and 
any other related 
requirements which could 
be reasonably deemed 
necessary for the execution 
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of services all in accordance 
with the contract for KOC 
roads network at Ahmadi 
 

130  Landscape & 
Associated works 
at Ahmadi area 

Landscape and Irrigation 
maintenance works which 
include, but not limited to, 
proactive maintenance of 
all kind of soft landscape & 
hard landscape, survey & 
testing of soil, taking care of 
horticulture amenities, auto 
irrigation maintenance, 
minor civil maintenance, 
electro-mechanical 
maintenance, Survey, 
supply and taking care of 
animals, maintenance of 
artificial grass, operation 
and maintenance of 
Company Nursery, garden 
shop operations, 
implementation of 
Agriculture Maintenance 
Management Solution 
(AMMS) and provide 
security in all Company's 
public gardens, 
playgrounds, streets, 
Company premises within 
Ahmadi area, including 
management houses & 
spring camp or any other 
and new areas as directed 
by Superintendent's 
Representative. 

131  Comprehensive 
Hazardous 
Waste 
Management 
Services in South 
& East (S&EK) 
Kuwait and 
Export 
Operations & 
Marine 
Operations (EO & 
MO) Facilities in 
KOC. 

Implementation of NORM 
survey, decontamination, 
transportation and storage 
in entire South & East 
(S&EK) Kuwait and Export 
Operations & Marine 
Operations (EO & MO) 
Facilities and the category 
of the facilities are 
Gathering Centers (GCs), 
Booster Stations (BSS), 
Effluent Water Disposal 
Plant (EWDP), Tank Farms 
(South & North Tank), 

Central Mixing Manifolds 
(CMM), Dispatch Yard, 
Wellhead Workshop, 
Tubular Inspection, Central 
Workshop and Drilling 
Rigs in SEK and EO & MO 
facilities in KOC 

132  Comprehensive 
Hazardous 2 
Waste 
Management 
Services in West 
Kuwait (WK). 
 

Implementation of NORM 
survey, decontamination, 
transportation and storage 
shall be implemented in 
entire West Kuwait (WK) 
Facilities and the category 
of the facilities are 
Gathering Centers (GCs), 
Booster Stations (BSS), Gas 
Sweetening Facility (GSF), 
Gas Compression Package 
(GCP) Plant, Early 
Production Facility (EPF), 
Pump House, Water 
Injection Plant, Tanks and 
Drilling Rigs in WK 
facilities in KOC 

133  Comprehensive 
Hazardous 
Waste 
Management 
Services in 
North Kuwait 
(NK) Facilities in 
KOC 
 

Implementation of NORM 
survey, decontamination, 
transportation and storage 
in North Kuwait (NK) 
Facilities in KOC and the 
category of the facilities are 
Gathering Centers (GCs), 
Booster Stations (BSS), 
Early Production Facility 
(EPF), Large Scale Thermal 
Plant (LSTP), Central 
Injection Pump Facility 
(CIPF), Tanks and Drilling 
Rigs in NK facilities in 
KOC. 

134  Develop Tender 
for Energy 
Management 
System in KOC 
and Submit To 
the Senior 
Management for 
Approval 
 

The company is seeking to 
maintain an effective 
energy management 
program in line with all the 
relevant latest regulations 
national and international 
standards such as ISO 50001 
Energy Management 
System (EnMS) 
requirements. The scope of 
work shall be included, but 
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not limited to the following 
Energy Management 
Policy, Energy Baseline, 
Energy Performance 
Indicators & Targets, 
Energy Audit System, 
Energy Conservation Plan, 
Energy Efficiency KPI & 
Energy Saving 
Opportunities and Energy 
Performance Reporting. 

135  Services Contract 
to Implement a 
Leak Detection 
and Repair 
(LDAR) Program 
for KOC's 
Operational Areas 

Implementation of a leak 
detection and repair 
(LDAR) program will 
include (but not limited to) 
Establishment of a detailed 
equipment inventory of 
individual components 
across all KOC Operational 
areas, Identification and 
tagging of leaking 
sources/equipment for 
repairs, quantification of 
emissions from the leaking 
sources, re-monitoring of 
leaking sources after 
repairs. 
The overall objective of the 
project is to reduce fugitive 
emissions from KOC 
facilities. 

136  Consultancy 
Services to 
Develop Long-
Term Waste 
Management 
Strategy for 
Company Areas. 

The scope of the study 
would include: 
Review of the existing 
waste handling process and 
advise the best waste 
handling practice and 
recommend new and 
emerging source separation 
techniques;  Advise best 
treatment technologies 
(mechanical or biological) 
as well as any other waste 
treatment technologies that 
could be adopted by KOC 
to convert hazardous wastes 
to non-hazardous; 
Alternative safe disposal 
options such as redirecting 
wastes to the other landfills; 

Future Source Separated 
Recyclable Materials 
processing requirements 
etc. 
Updating the waste 
management guideline and 
develop waste 
minimization plan. 
Review all the existing 
waste management 
contracts identify gaps and 
advice improvements. 
This strategy it will guide 
waste management in KOC 
for the future years. 

137  Pipeline Repair & 
Maintenance 
Services in 
NK areas 

The Services shall include 
the repair of pipelines/flow 
lines with all other 
associated works by 
provision of minimum 
manpower, vehicles & 
equipment and materials. 

138  Building & AC 
Maintenance 
Services in NK 
Areas 

The Services comprise 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel, vehicles, tools 
and equipment for Building 
& AC Maintenance Services 
in NK Areas. 

139  Sand Control & 
Associated 
Services for NK 
Areas 

The Services comprise 
provision of personnel, 
vehicles, tools and 
equipment for Sand 
Control and Associated 
services in NK Areas. 

140  Facility 
Management of 
mega office 
Complex in 
North Kuwait 

Provision of maintenance 
Services for North Kuwait 
Office Complex by 
providing skilled 
manpower 

141  Consultancy 
Services to 
Conduct Process 
Hazard Analysis 
(PHA) for 
Existing 
Facilities in NK 
Area 

The Services comprise 
provision of qualified 
personnel to conduct 
Process Hazard Analysis 
(PHA) studies for the 
Company's existing North 
Kuwait facilities including 
Gathering Centers, Water 
treatment and handling 
facilities and Field 
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Manifolds. 

142  Maintenance 
Services for 
production 
Facilities in NK 
areas 

The Services comprise 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel, and vehicles, 
tools, equipment and 
facilities for maintenance of 
the Company's production 
and operational facilities in 
North Kuwait Areas. 

143  Technical 
Services for 
Operation 
Support in NK 

The services comprises 
provision of different 
categories of experienced 
and qualified technical 
personnel with the 
Provision of the Vehicles 
for transportation. 

144  Demulsifier (NK) 
 

Used for making oil free of 
water. 
 

145  TRI Ethylene 
Glycol 
 

Used as a dehydrating 
agent, solvent and as a 
lubricant. 
 

146  Coating & 
Thinner 
 

Coating- Used for 
protection or decoration; a 
covering layer. 
Thinner- Used to dilute 
paint, varnish, rubber 
cement, etc., to the desired 
or proper consistency. 
 

147  THPS Green 
Biocide 
S&EK,NK & WK 
GCS 
 

Used as sulfate-reducing 
bacteria. 
 

148  Scale Inhibitor, 
Corrosion 
Inhibitor, Biocide 
A, Biocide B , 
EWDP(SEK) 
 

Scale Inhibitor — A 
chemical which is 
continuously injected into 
the production tubular so as 
to control or prevent the 
deposition of scale. 
Corrosion inhibitor - A 
chemical compound that, 
when added to a liquid or 
gas, decreases the corrosion 
rate of a material, typically 
a metal or an alloy. 
 

Biocides are used as 
disinfectants, oxidizing 
agents and preservatives 

149  S/F Scale 
Inhibitor & 
Corrosion 
Inhibitor. GC 
 

Scale Inhibitor — A 
chemical which is 
continuously injected into 
the production tubular so as 
to control or prevent the 
deposition of scale. 
Corrosion inhibitor - A 
chemical compound that, 
when added to a liquid or 
gas, decreases the corrosion 
rate of a material, typically 
a metal or an alloy. 

150  Biocide A, 
Biocide B , SW , 
GC 

Used as disinfectants, 
oxidizing agents and 
preservatives. 

151  Corrosion 
Inhibitor, S&EK 
 

Corrosion inhibitor - A 
chemical compound that, 
when added to a liquid or 
gas, decreases the corrosion 
rate of a material, typically 
a metal or an alloy. 
 

152  EPF 50 - 
Enhancement 
Project 
 

Air assisted smokeless HP 
Flare Stack 
Standby Compressor Unit 
Electrostatic Desalter Unit 
Gas Turbine Generator 
Package 

153  Provision of 
Services for Store 
Material 
Handling, 
Custom 
Clearance, Freight 
Management & 
Associated Works 

Provision of Services for 
Stores Material Handling, 
Customs 
Clearance, Freight 
Management & Associated 
Works. The services include 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel & labourers, 
Vehicles and Equipment for 
operation of Company 
Stores. Services also 
includes custom clearance 
and freight management 
for import and export of 
Company materials. 

154  Fishing Services 
for Drilling 
&Workover 

 Fishing Services in 
vertical, deviated and 
horizontal Wells. 
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Operations  Thru- Tubing Fishing 

Services. 
 Rental of associated 
Tools/ Equipment and 
Manpower. 

155  

Tubular 
Inspection 
Services for 
Drilling 
&Workover 
Operations - 
International 
 

 Inspection of Tubular 
with EMI, Ultrasonic Tools. 
 
 Inspection of Tubular 
Coupling and threads. 
 
 Cleaning of Tubular 
External and Internal. 
 
 Tubular Straightening. 
 
 Inspection of Tubular 
Handling Equipment, 
Hoisting Equipment & 
Lifting Gears and. 
 
 Thread Repairing of 
Tubular. 
 

156  Tubular 
Inspection 
Services for 
Drilling 
&Workover 
Operations - 
Local & JV 

 Inspection of Tubular 
with EMI, Ultrasonic Tools. 
 Inspection of Tubular 
Coupling and threads. 
 Cleaning of Tubular 
External and Internal. 
 Tubular Straightening. 
 Inspection of Tubular 
Handling Equipment, 
Hoisting Equipment & 
Lifting Gears and. 
 Thread Repairing of 
Tubular. 

157  Weatherford 
Kuwait - Back to 
Back for Fishing 
Services for 
Drilling 
&Workover 
Operations 

 Fishing Services in 
vertical, deviated and 
horizontal Wells Thru- 
Tubing Fishing Services. 
 Rental of associated 
Tools/ Equipment and 
Manpower. 
 Tubular Running & 
Handling Tools. 
 Computerized connection 
or joint torque / turn 
analysis, monitoring and 
control services for tubular 

running. 
 Drilling Tools including 
Casing Fill-up Tools. 
 Rental of Surface Pressure 
Control Equipment. 
 Bucking Services. 

158  Fields Trial of Tri 
cone roller (TCR) 
Rock Drilling Bits 
In KOC Fields. 
 

 Provision of TCR Drill 
Bits for. 
 Performance analysis of 
drill bits being utilized in 
KOC Fields on regular 
basis. 
 Demonstrate improved 
drilling performance in 
KOC field by designing drill 
bits suiting to specific 
drilling situations. 
 Propose to KOC new 
drilling bit technology from 
time to time for improved 
performance; and. 
 Maintain the drill bit 
usage database and submit 
reports, as required by the 
Company. 

159  Field Trial of 
Fixed Cutter 
Rock Drilling Bits 
In KOC 
Fields 
 

 Provision of rock drilling 
bits that are classified as 
Poly-crystalline diamond 
Compact (PDC) Drilling 
Bits, Specialty Bits such as 
Bi-Center Bits, Hybrid Bits 
etc. 
 Performance analysis of 
drill bits being utilized in 
KOC Fields on regular 
basis. 
 Demonstrate improved 
drilling performance in 
KOC field by designing drill 
bits suiting to specific 
drilling situations. 
 Propose to KOC new 
drilling bit technology from 
time to time for improved 
performance and. 
 Maintain the drill bit 
usage database and submit 
reports, as required by the 
Company. 
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160  Supply of Casing 

for 
Development & 
Deep wells 

Supply of Casing for 
Development & Deep wells 

161  Supply of Tubing 
for 
Development & 
Deep Wells 

Supply of Tubing for 
Development & Deep Wells 

162  Supply of 
Wellhead & X- 
Mass Tree with 
accessories 
& Services for 
Development 
& Dee wells 

Supply of Wellhead & X-
Mass Tree with accessories 
& Services for 
Development & Deep Wells 

163  Supply of Liner 
Hanger 
Equipment with 
accessories 
& Services for 
Development 
& Dee wells 

Supply of Liner Hanger 
Equipment with accessories 
& Services for 
Development & Deep Wells 
 

164  Supply of 
Completion 
Equipment for 
Development 
& Dee wells 

Supply of Completion 
Equipment for 
Development & Deep Wells 

165  Supply of 
Centralization 
Equipment for 
Development 
& Dee Wells 

Supply of Centralization 
Equipment for 
Development & Deep Wells 

166  Supply of 
Floating 
Equipment for 
Development 
& Dee Wells 

Supply of Floating 
Equipment for 
Development & Deep Wells 

167  Supply of 
Materials for 
Special Projects 
for 
Development & 
Dee Wells 

Supply of Materials for 
Special Projects for 
Development & Deep 
Wells 

168  supply of ECP & 
DV Tools for 
Development 
Wells 

Supply of ECP & DV Tools 
for Development Wells 

169  Supply of Pup 
Joints and X-
Overs for 

Supply of Pup Joints and 
X-Overs for Development 
& Deep Wells. 

Development & 
Dee Wells. 

170  Cementing & 
Associated 
Services for 
Drilling & 
Workover 
Operations 
-Unconventional 

Cementing and Associated 
Services (Deep Wells, 
Heavy Oil Wells & Other 
Unconventional jobs) for 
Company's Drilling and 
Workover Operations, that 
includes the following: 
Cementing: Perform all 
primary (casing, liner, 
multistage, foam, tieback, 
annulus top-up cementing 
jobs) and all remedial 
cementing operations as per 
Company's Drilling & 
Workover Job Programme. 

171  Cementing & 
Associated 
Services for 
Drilling & 
Workover 
Operations 
Conventional 

Cementing and Associated 
Services (Development & 
all other Conventional 
wells) for Company's 
Drilling and Workover 
Operations, that includes 
the following: 
Cementing: Perform all 
primary (casing, liner, 
multistage, foam, tieback, 
annulus to -u cementing 
•obs. 

172  Mud Products 
and Mud 
Engineering 
Services-Deep 
Drilling 

To provide Mud Products 
and Mud Engineering 
Services for Deep drilling 
and workover operations 
including HPHT 
operations. 

173  Mud Products 
and Mud 
Engineering 
Services 
Development 
Drilling 

To provide Mud Products 
and Mud Engineering 
Services for Development 
drilling and workover 
operations. 

174   
Mud Logging 
Services for 
Drilling 
Operations-Deep 
Wells 

 
Mud Logging Services for 
Vertical, Deviated, 
Horizontal and Multilateral 
wells using water base and 
oil base Mud in HPHT and 
H2S environment. 
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175  Gyroscopic and 

Magnetic Survey 
Services for 
Drilling and 
Workover 
Operations 
- Unconventional 

Unconventional Gyro 
Services Includes the 
advance services (i.e. 
Steering Gyro, GWD & 
HPHT wells) 
 

176  Gyroscopic and 
Magnetic Survey 
Services 
For Drilling and 
Workover 
Options –
Conventional 

Conventional Gyro Services 
Includes routine gyro jobs 
(i.e. Drop and Workover 
Operations Gyro, Wireline 
Gyro & 
Memory tools for slick line 
applications) 

177  Cased Hole 
Logging 

Provision of Cased Hole 
Logging Services including 
PLT. 

178  Rock and Fluid 
Analysis 
Services 

Provision of Rock and 
Fluid Analysis Services. 

179  Pipeline Repair & 
Maintenance 
Services in NK 
areas 

The Services shall include 
the repair of pipelines/flow 
lines with all other 
associated works by 
provision of minimum 
manpower, vehicles & 
equipment and materials. 

180  Building & AC 
Maintenance 
Services in NK 
Areas 

The Services comprise 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel, vehicles, tools 
and equipment for Building 
& AC Maintenance Services 
in NK Areas. 

181  Sand Control & 
Associated 
Services for NK 
Areas 

The Services comprise 
provision of personnel, 
vehicles, tools and 
equipment for Sand 
Control and Associated 
services in NK Areas. 

182  Facility 
Management of 
mega office 
Complex in 
North Kuwait 

Provision of maintenance 
Services for North Kuwait 
Office Complex by 
providing skilled 
manpower. 

183  Consultancy 
Services to 
Conduct Process 
Hazard Analysis 
(PHA) for 

The Services comprise 
provision of qualified 
personnel to conduct 
Process Hazard Analysis 
(PHA) studies for the 

Existing 
Facilities in NK 
Area 

Company's existing North 
Kuwait facilities including 
Gathering Centers, Water 
treatment and handling 
facilities and Field 
Manifolds. 

184  Maintenance 
Services for 
production 
Facilities in NK 
areas 

The Services comprise 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel, and vehicles, 
tools, equipment and 
facilities for maintenance of 
the Company's production 
and operational facilities in 
North Kuwait Areas. 

185  Technical 
Services for 
Operation 
Support in NK 

 
The services comprises 
provision of different 
categories of experienced 
and qualified technical 
personnel with the 
Provision of the Vehicles 
for transportation. 
 

186  Maintenance 
Services for 
KOBELCO 
Compressors 

Provision of OEM Service 
Engineers for maintenance 
of KOBELCO Compressors 
in North and West Kuwait 
Areas 

187  Removing 
Surface 
Constraints  &  
Associated 
Activities for Rig 
Movement in NK 
Areas 

The Services comprise 
provision of qualified, 
experienced and skilled 
personnel, and vehicles, 
tools, equipment and 
facilities. 

188  Supply of Bulk 
Nitrogen for West 
Kuwait Area 
 

The Services comprise the 
Supply of Bulk Nitrogen, as 
and when directed by the 
Company. The Contractor 
shall provide Nitrogen gas 
and allied services to the 
Company's , North, West 
and Gas Facilities ( North 
and West) operational areas 
and To be issued in any 
other area/location of 
Company, as directed by 
the Superintendent as and 
when required 
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189  Maintenance and 
Engineering 
Services - 
SIEMENS PLCs 
 

The Services shall include, 
but shall not be limited to 
provision of Personnel and 
carrying out preventive 
maintenance, corrective 
maintenance and 
engineering Services, 
supply of Spare Parts, 
training Services and 
provision of any and all 
work which could To be 
issued in be reasonably 
deemed necessary to 
complete the Services. 
System/Equipment covered 
under the Contract shall be 
Siemens PLCs for all Areas 

190  Consultancy 
Services for 
identifying and 
benchmarking 
Black Powder 
phenomena 
within GC-27 & 
GC-28 and 
Transient Line in 
West Kuwait 

Black Powder (the common 
term for various forms of 
iron Sulphide mixed with 
contaminants) is the most 
prominent contaminant in 
natural-gas pipelines and 
suction & discharge 
pipelines of compression 
equipment at Refinery, 
Gathering Centers and 
Storage applications. 
Black powder can be any of 
several forms of iron 
Sulphide or iron oxide. It 
may be mechanically mixed 
or chemically combined 
with other contaminants 
such as water, liquid 
hydrocarbons, salts, 
chlorides, sand, and dirt. 
The material may be wet 
and have a tar-like 
appearance, or it can occur 
as a dry, very fine powder 
that is almost like smoke. 
The objective is to identify 
the root causes of, its 
impact on equipment, 
pipelines and downstream 
facilities and finally take 
appropriate action to 
eliminate Black Powder 

phenomena from 
Company's West Kuwait 
facilities. 

191  LVC - Feasibility 
Study for EWTP 
System 
 

KOC operates two fields in 
West Kuwait, each with two 
gathering stations that send 
water to the Minagish water 
injection plant (MWIP). 
This plant was designed to 
handle effluent water as 
well as aquifer water for the 
purpose of injection into 
the reservoir. Currently, 
effluent water is being 
injected continuously and 
the quality parameters (e.g. 
oil in water, TSS, dissolved 
oxygen) for injection are 
within the specified limit. 
As the WK oilfield matures 
the water cut of the 
produced fluids is 
increasing. As a To be 
issued result, the amount of 
produced water is on the 
verge of surpassing the 
design capacity of MWIP. 
This would pose risk of 
production loss to ensure 
that MWIP can continue to 
process the water to the 
required injection 
specification, or MWIP will 
have to process too much 
water and risk failing to 
meet the required outlet 
specification for injection, 
thus risking injectivity 
problems.. Therefore, some 
preventive and corrective 
measures need to be 
undertaken in order to 
ensure that MWIP can 
continue to process all the 
produced water and still 
meet the water injection 
specification 

192   
LVC - Supply and 
Installation of 

The scope of work includes 
design, detailed 
engineering, procurement, 
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Laboratory 
Furniture & 
Fume hood for 
MWIP Lab 
 

supply, installation and 
commissioning of new lab 
furniture and fume 
cupboard, dismantle and 
removal of old furniture 
and fume cupboard 
including its associated 
components/parts and 
transporting the same to the 
approved dump area in 
West Kuwait/Ahmadi as To 
be issued directed by the 
Company. The design shall 
take  into consideration of 
each room shape and 
dimensions and the area 
conditions in terms of 
existing equipment location 
and full ergonomic 
renovation. 

193  Multi Services to 
Support Logistical 
Facilities in West 
Kuwait Areas 

The Contractor shall 
perform construction 
Works, demolition for all 
type Of buildings' Tender h 
industrial facilities within 
Company's Areas in the 
State of Kuwait as notified 
by the I-Maya 
Superintendent of the 
Contract inclusive of 
hangars, stores, offices, and 
buildings. 

194  Provision of 
Specialized & 
Support Services 
for Support for 
Services Group 
(S&EK) 

Supply of Specialized 
Manpower. 

195  Topographic 
Survey, Slit 
Trenching and 
Soil Investigation 
works for South 
and East Kuwait 
Area. 
 

The Scope of Work 
includes provision of 
necessary personnel and 
equipment & plant to 
carryout topographic 
Survey, soil investigation, 
and slit trenching works  as 
and when required by the 
Company in South and East 
Kuwait Fields and any other 
location within the 
Company's operational 

areas and the provision of 
any and all work which 
could be reasonably 
deemed necessary to carry 
out the 
Services. 
 

196  Digital Network 
Printing System 
At New 
Centralized 
Record 
Center In Ahmadi 
 

The scope of work includes 
Provision 
of qualified and 
experienced 
personnel of different 
categories and 
provision of Vehicles, 
Surveying 
Equipment as specified in  
the 
Contract and also Supply, 
installation, 
commissioning, 
maintenance & updating 
software for brand new 
Digital Network  basic as 
per 
specifications with all 
required spare parts as 
specified in the Contract to 
Serve the Company to be 
established in New 
Al Tamer Building in 
Ahmadi Area. 

197  Maintenance & 
Support Services 
for Production 
Operation 
Information 
System (POIS) 

 Software maintenance 
 On-site support services 
 Engineering & Technical 
Services 
 Training. 

198  Maintenance & 
Support Services 
for Laboratory 
Information 
Management 
System (LIMS) 

 Renewal of Software 
Maintenance agreement for 
LIMS 
 Provision of additional 
licenses with Maintenance 
 Configuration of LIMS for 
additional laboratories 
 On-Site support services 
 Training. 

199  Consolidated 
Technical 
Software Services 

Group 1: 

• Supply, installation and 
commissioning of technical 
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software newly introduced 
to KOC software profile. 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software. 
Group 2: 

• Supply, installation and 
commissioning of 
additional licenses of 
software existing in KOC 
software profile. 

• Provision of 
maintenance and support 
services additional licenses 
of software existing in KOC 
software profile. 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software existing in KOC 
from same vendors. 

• Provision of on-site 
support personnel. 
Group 3: 

• Provision of 
maintenance and support 
services for the technical 
software existing in KOC 
with NO additional licenses 
required. 

• Provision of on-site 
training services. 
Provision of on-site 
consultancy Services 

200  3D Color Laser 
Scanning, 3D 
Intelligent 
Modelling & 
Virtualization, 
Intelligent UHD 
Visualization 
AND Engineering 
Information 
Management 
System 

Carrying out the planned 
campaign of 3D terrestrial 
color laser scanning, UHD 
visualization of photo 
rendered color point clouds 
and 3D intelligent 
modelling and 
virtualization of the 3D 
intelligent models and color 
point clouds, for its 
Gathering Centers (GCs) 

and Booster Stations (BSS). 
 

201  Renewal of 
Hospital 
Information 
System 
Maintenance 
Service 

Maintenance services for 
Hospital Information 
System (HIS) 

202  Renewal of Fire 
Management 
System and 
Emergency 
Medical 
Maintenance 

Maintenance Services for 
Fire Management System 
(FIMS) 

203  Renewal of LVC 
for Micromedex 

Subscription Services for 
Micromedex Drug 
Information System 

204  Unified 
Examination 
System 

Management and support 
of different types of 
qualification and 
examinations for new 
Employment (Direct, 
Kuwaitization Contract), 
Redeployment, New 
Qualification achievers 

205  Charting 
Application 

Provision of Organizational 
modelling & Visualization, 
Workforce Visualization, 
Workforce Planning and 
Workforce Decision 
Support for organizations 
of any size and having the 
provision to scatter the 
Company's Organizations, 
Positions & Job from higher 
to lower. 

206  Provision and 
Maintenance of 
Maximo Software 
Licenses 

Provision of Software 
maintenance and support 
for the existing licenses of 
IBM Maximo Software 
including Maximo Software 
Health Check Services. 
Provision and maintenance 
of the additional licenses of 
the existing or additional 
Software modules as 
required by the Company. 
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207  IBM Enterprise 

Data 
Management and 
Archiving System 
Maintenance and 
Support Services 

Replacement tender for 
Cont. No 12050397 for 
Procurement, 
Maintenance, Upgrade and 
Support for IBM Data 
Archiving 
system to cater for 
Integrated Seismic Data 
Management 
System and similar data 
storage repositories 
including on-site 
support. 
 

208  Consolidated IBM 
Unix 
Hardware/Softwa
re 
Maintenance And 
Associated 
Services 

Replacement for Cont. No 
12050850 Consolidated IBM 
Unix 
Hardware/ Software 
Maintenance and associated 
services that 
caters the computing 
Hardware / Software, SAN 
System, Ta e Systems, 
On-Site su port and related 
licenses . 

209  Communications 
Maintenance 
Services 

Maintenance of existing 
communication systems 
and networks infrastructure 
Companywide with 

inspection and surveys, 
daily routine maintenance, 
scheduled periodic 
maintenance, emergency 
repairs, installation, 
modification and repair of 
the existing Company 
communication facilities 
within its operational fields. 
• Provision of all personnel, 
resources, equipment, 
tools, vehicles, consumables 
and all Services necessary 
for the maintenance of the 
Company's communication 
systems. 

210  Backup Power 
Systems for 
Communication 
Systems 

Survey, design, supply, 
install, configure, upgrade, 
integrate, test and 
commission of Power 
systems Companywide at 
existing Sites, new Sites and 
integrate all such Power 
systems to a unified 
Network Management 
System (NMS). 
Maintenance and on-site 
support services for all the 
existing and new Power 
systems. 
Provision of all materials, 
manpower, vehicles, 
equipment installation, 
tools, test equipment, 
accessories, consumables as 
well as, Services required to 
design, engineer, supply, 
install, configure, integrate, 
test, commission and 
maintain the Power 
Systems Companywide. 

211  Under 
Preparation - 
Deployment of 
New Fiber Optic 
Transmission 
System 
Companywide 

Supply of fiber optic 
transmission system 
(DWDM/SDH/PMux) 
Hardware, Network 
Management System 
(NMS), Element 
Management System 
(EMS), client Work Station 
Hardware, Networking 
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device, test equipment 
hardware and associated 
Software. 
Installation, configuration, 
testing and commissioning 
of Fiber Optic 
Transmission System 
(DWDM/SDH/PMux) 
including Network 
Management System 
(NMS), Element 
Management System 
(EMS), Networking devices 
and client Work Station and 
associated Software. 
Provision of all material, 
labour, supervision, 
equipment, installation, 
tools, supplies, test 
equipment, accessories, as 
well as Services required to 
design, engineer, install, 
configure, test and 
commission fiber optic 
transmission system at 
various locations 
Companywide in order to 
provide high speed data 
networking facilities and 
voice a applications 

212  Intelligent 
Physical Layer 
Management 
System (LVC) 

Maintaining the existing 
IPLMS (Intelligent Physical 
Layer Management System) 
installed in the network for 
the period of 6 months. 

213  LVC- Avaya Aura 
Upgrade 

Upgrading the core system 
in order to procure the 
latest licenses and telephone 
sets for all current and u 
coming KOC projects. 

214  Voice System 
Upgrade- (BP's 
waiting for 
approval) 

Upgrading the entire KOC 
telephony infrastructure in 
order to maintain the 
highest quality of 
uninterrupted ted services 
and provide state of the art 
technology to all the users 

215  Renewal of Audio 
Visual Contract 

Supply, installation, 
configuration, testing and 
commissioning of new 

Audio Visual 
equipment/systems at 
Company's premises 
Provision of personnel, 
vehicles, equipment, 
material, and 
services/resources to carry 
out maintenance and 
support services for 
Company's existing 
Audiovisual systems. 

216  Maintenance Of 
Company's Video 
Conference 
System 

Operation, maintenance, 
system firmware upgrades 
and on-Site support for the 
Company's existing Video 
Conference and 
Telepresence equipment 
complete with tools, 
equipment, manpower and 
the provision of any and all 
work which could be 
reasonably deemed 
necessary and as described 
in the Contract to complete 
the Services. 

217  Adobe 
Agreement for 
License 
Purchasing 

Provision of Adobe 
Agreement for License 
needed for Company's 
business 

218  Supply And 
Integration of 
ADDM Add-On 
Module and 
Maintenance and 
Support for BMC 
Capacity 
Optimization and 
ADDM Software 
Licenses 

Assess the current level of 
Enterprise Architecture 
maturity at the Company 
using a standard Enterprise 
Architecture Assessment 
Framework (TOGAF) and 
benchmark against industry 
peers. 
Identify and fill-in the gaps 
in terms of processes, 
resources and governance 
with the help of extensive 
EA roadmap. 
Develop operational 
procedures and governance 
framework for establishing 
an Architecture Program 
Management Office 
(APMO) to manage the 
operations of the overall 
program and oversee its 
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execution. 
Refresh the EA Plan and 
setup EA Operating Model 
for Company's IT 
Organization Through the 
series of projects, guide the 
EA practices at the 
Company to a Managed 
and Measured level of EA 
maturity as per TOGAF 
standards. 
Refresh Application 
Inventory and Optimize the 
Application Portfolio. 
Deploy EA resources with 
experiences in Upstream 
Oil & Gas domain 
Develop organization wide 
Business Architecture for 
the Company 
Analyze and develop a 
detailed architecture 
blueprint for two selected 
Business Units within the 
Company, which includes 
End-to-end Architecture 
covering all layers and the 
full lifecycle of TOGAF 
ADM. 
Assess and Review the 
Company's existing EA 
platform and 
validate/update the Baseline 
Model in the EA Repository 
(ARIS 9 Software including 
ARIS Architect, ARIS 
Designer, and Business 
Publisher). 
Review the Service 
Requests Catalogue and 
Operational Level 
Agreements between 
Company's IT 
Organization's functional 
units and automate the 
Service Requests through 
the Company's IT Service 
Management (ITSM) Tool. 
Identify how Company's IT 
Organization can exploit 

the new and disrupting 
technology areas such as 
10T and Big Data to 
improve the Company's 
operational efficiency 
Develop an actionable plan 
for piloting the shortlisted 
technologies and develop 
business cases for their 
potential implementation at 
the Company 

219  Information 
Security 
Capabilities 
Roadmap 
Implementation 
& Consultancy 
Services 

Implementation of KOC's 
Information Security 
Roadmap, maintenance of 
ISO 27001 certification and 
Information Security 
Services to K Companies 
(Assessment of 
Cybersecurity posture, 
Establish InfoSec Operating 
Model, Design 
Cybersecurity ca abilities, & 
ICS Security Assessment) 

220  Maintenance and 
Support Services 
for FireEye 
Solution and 
provision of 
Mandiant incident 
response 

Maintenance for existing 
FireEye Web MPS solution 
and provision for additional 
Mandiant incident response 
service for 300 hours 

221  Information 
Security Audit 
And Compliance 
Consultancy and 
Services 

Provision Audit & 
Compliance services to 
KOC and other K 
Companies to ensure 
assurance against 
Information Security 
policies, industry standards 
& leading practices 

222  Provision of 
Enterprise 
Managed Security 
Services (EMSS) 

Provision Cybersecurity 
Monitoring & Response 
services to KOC and other 
K companies (KGOC, KPC, 
KIJFPEC) 

223  Supply, 
Installation and 
Maintenance of 
Encryption 
Solution 

Build and operate 
Enterprise wide data 
encryption solution to meet 
information security 
requirements of industry 
standards, policies and 
leading practices 
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224  Information 

Security 
Technical 
Solutions & 
Services 

Procurement of 
Information security 
software for day to day 
operations of KOC's 
Information Security Team 

225  Supply of Bulk 
Nitrogen for West 
Kuwait Area 

The Services comprise the 
Supply of Bulk Nitrogen, as 
and when directed by the 
Company. The Contractor 
shall provide Nitrogen gas 
and allied services to the 
Company's  North, West 
and Gas Facilities ( North 
and West) operational areas 
and To be issued in any 
other area/location of 
Company, as directed by 
the Superintendent as and 
when required 

226  Maintenance and 
Engineering 
Services - 
SIEMENS PLCs 

The Services shall include, 
but shall not be limited to 
provision of Personnel and 
carrying out preventive 
maintenance, corrective 
maintenance and 
engineering Services, 
supply of Spare Parts, 
training Services and 
provision of any and all 
work which could To be 
issued in be reasonably 
deemed necessary to 
complete the Services. 
System/Equipment covered 
under the Contract shall be 
Siemens PLCs for all Areas 

227  Consultancy 
Services for 
identifying and 
benchmarking 
Black Powder 
Phenomena 
within GC-27 & 
GC-28 and 
Transient Line in 
West Kuwait 

Black Powder (the common 
term for various forms of 
iron Sulphide mixed with 
contaminants) is the most 
prominent contaminant in 
natural-gas pipelines and 
suction & discharge 
pipelines of compression 
equipment at Refinery, 
Gathering Centers and 
Storage applications. 
Black powder can be any of 
several forms of iron 
Sulphide or iron oxide. It 

may be mechanically mixed 
or chemically combined 
with other contaminants 
such as water, To be issued 
liquid hydrocarbons, salts, 
chlorides, sand, and dirt. 
The material may be wet 
and have a tar-like 
appearance, or it can occur 
as a dry, very fine powder 
that is almost like smoke. 
The objective is to identify 
the root causes of Black 
Powder phenomena, its 
impact on equipment, 
pipelines and downstream 
facilities and finally take 
appropriate action to 
eliminate Black Powder 
phenomena from 
Company's West Kuwait 
facilities 

228  LVC - Feasibility 
Study for EWTP 
System 

KOC operates two fields in 
West Kuwait, each with two 
gathering stations that send 
water to the Minagish water 
injection plant (MWIP). 
This plant was designed to 
handle effluent water as 
well as aquifer water for the 
purpose of injection into 
the reservoir. Currently, 
effluent water is being 
injected continuously and 
the quality parameters (e.g. 
oil in water, TSS, dissolved 
oxygen) for injection are 
within the specified limit. 
As the WK oilfield matures 
the water cut of the 
produced fluids is 
increasing. As a To be 
issued result, the amount of 
produced water is on the 
verge of surpassing the 
design capacity of MWIP. 
This would pose risk of 
production loss to ensure 
that MWIP can continue to 
process the water to the 
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required injection 
specification, or MWIP will 
have to process too much 
water and risk failing to 
meet the required outlet 
specification for injection, 
thus risking injectivity 
problems.. Therefore, some 
preventive and corrective 
measures need to be 
undertaken in order to 
ensure that MWIP can 
continue to process all the 
produced water and still 
meet the water injection 
specification. 

229  LVC - Supply and 
Installation of 
Laboratory 
Furniture & 
Fume hood for 
MWIP Lab 
 

The scope of work includes 
design, detailed 
engineering, procurement, 
supply, installation and 
commissioning of new lab 
furniture and fume 
cupboard, dismantle and 
removal of old furniture 
and fume cupboard 
including its associated 
components/parts and 
transporting the same to the 
approved dump area in 
West Kuwait/Ahmadi as To 
be issuc directed by the 
Company. The design shall 
take into consideration of 
each room shape and 
dimensions and the area 
conditions in terms of 
existing equipment location 
and full ergonomic 
renovation. 

230  Multi Services to 
Support Logistical 
Facilities in West 
Kuwait Areas 

The Contractor shall 
perform construction 
Works, demolition for all 
type Of buildings' Tender h 
industrial facilities within 
Company's Areas in the 
State of Kuwait as notified 
by the I-Maya 
Superintendent of the 
Contract inclusive of 
hangars, stores, offices, and 

buildings. 
231  RFP-2016238 Provision of personnel for 

commercial support group 
232  Construction of 3 

nos.132 KV 
substation in 
S&EK 

Construction of 3 nos. of 
new 132 kv substations 
(2nos. of 72 MW & 1 no. of 
48 MW) in south and East 
Kuwait oil field along with 
associated 132 kv overhead 
power lines from MEW 
source substation. 

233  RFP-2021623 This contract for financial 
support to carry out a 
complete physical check of 
inventory at KOC and 
Ahmadi Hospital 
warehouses at least once a 
year. This will help the 
warehouse management & 
financial team to reduce the 
variation  between the 
system stock and the 
physical stock 

234  Jurassic GAS 
facility-I NK 
(EF/1762) 

 
The project is for 
processing and handling of 
the sour GAS & associated 
oil produced from several 
north Kuwait Jurassic fields, 
it includes processing 
facility, utility, 
transportation and all 
associated pipelines works. 
 

235  DCS Upgrade and 
ESD migration of 
MWIP 

- Upgrade obsolete 
portions of exiting DCS 
system (Foxboro) 

- Migrate all safety-related 
loops from exiting DCS to a 
new dedicated SIL-3 ESD 
system. 

- Upgrade all obsolete I/O 
modules (related to the new 
ESD system) 

- Upgrade the gateways for 
3rd party communication. 

- Provision of large screen 
display & printer. 
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- Provision of all necessary 
hardware for interfacing 
plant information to 
existing MIS system at IT 
centre. 

236  Master Research 
Agreement for 
Collaboration on 
Research & 
Development 
Objectives with 
IFP Energies 
Nouvelles 
(IFPEN) 

The  services include 
joint research and 
development projects 
identified R&D Group, 
with all necessary material, 
personnel, software, 
equipment and other 
miscellaneous associated 
items to perform the 
Collaboration. In addition, 
the Research 
Collaborator shall provide 
support to build the 
research capabilities of the 
Company through training 
and first-hand experience 
on research execution. This 
agreement is structured 
under the terms a Master 
Research Agreement 
(MRA) with objectives in 
Collaborative Research. 
Development of In-house 
R&D Capabilities, 
Technology and 
Knowledge Transfer. 

237  Master Research 
Agreement for 
Collaboration  on 
research 
& Development 
Strategic 
objectives with 
Kuwait University 
(KU) 

The Services include joint 
research and development 
projects identified by R&D 
Group, with all material, 
personnel, software, 
equipment and other 
miscellaneous associated 
items to perform the 
Collaboration. Platform 
and programs can be 
similar for MRA's however 
there will be different 
challenges attached to the 
same programs. I.e. even 
though platform & are same 
for MRA's the difference 
will be in the type of 
projects that will be 
executed at a later stage and 

which shall be based on the 
institutional capability in 
addressing that particular 
challenge. 

238  Master Technical 
Consultancy 
Agreement for 
Research & 
Development and 
Research  &  
Technology 
Strategic 
objectives with 
M/S OTM 
Consulting 
Limited. 

The Services include joint 
technology management 
consulting services 
Identified by both 
Company R&D and R&T 
groups, to deliver the scope 
items. The Agreement 
Establishes a fundamental 
collaborative relationship 
that shall be the foundation 
for making innovations and 
discoveries that shall have 
the opportunity to 
participate in cross industry 
networks run by OTM. 

239  Master Research 
Agreement for 
collaboration on 
research & 
development 
strategic 
objectives " with 
Halliburton 
Overseas LTD. 

The Services include joint 
research and development 
projects identified by R&D 
Group, with all necessary 
material, personnel, 
software, equipment and 
other miscellaneous 
associated items to perform 
the Collaboration. Platform 
and programs can be 
similar for MRA's however 
there will be different 
challenge attached to the 
same programs. I.e. even 
though platform & 
programs are same for 
MRA's the difference will 
be in the type of projects 
that will be executed at a 
later and which shall be 
based on the institutional 
capability in addressing that 
particular challenge 

240  Membership 
Agreement with 
collaboration 
Engineering 
Research Institute 
(RERI) 

Research consortium 
offered by reservoir 
engineering research 
institute (RERI) on their 
research programs mainly 
focus on enhance the core 
understanding the 
hydrocarbon behavior in 
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the reservoir and to identify 
the best solution for 
efficient development 

241  Master Research 
Agreement for 
Collaboration on 
Research & 
Development 
Strategic 
objectives with 
Texas A&M 
Engineering 
Experiment 
Station 

The Services include joint 
research and development 
projects identified by R&D 
Group, with all necessary 
material, personnel, 
software, equipment and 
other miscellaneous 
associated items to perform 
the Collaboration. Platform 
and programs can be 
similar for MRA's however 
there will be different 
challenges attached to the 
same programs. I.e. even 
though platform & 
programs are same for 
MRA's the difference will 
be in the type Of projects 
that will be based at a later 
and which Shan be based on 
the institutional capability 
in addressing that particular 
challenge. 

242  Master Research 
for collaboration 
on research & 
development 
objectives with 
GE Oil & Gas 

The Services include joint 
research and development 
projects identified R&D 
Group, with an necessary 
personnel, software, 
equipment and other 
miscellaneous associated 
Items to perform the 
Collaboration. Platform 
and programs can be 
similar for MRA's however 
there will be different 
challenges attached to the 
same programs. I.e. even 
 platform & 
programs are same for 
MRA's the difference will 
be in the type of projects 
that will be executed at a 
later stage and which shall 
be based on the institutional 
capability in addressing that 
particular challenge. 
 

243  Membership 
Agreement for 
Research 
Sponsorship 
Agreement for 
Reservoir 
Characterization 
Project — phase 
xvli with 
Colorado School 
of MirtB (CSM) 

The research shall be a 
study of dynamic reservoir 
characterization by pilot 
well spacing and 
completion to optimize 
production from the 
Niobrara reservoir by CSM 
as an independent 
contractor having an 
exclusive authority and 
responsibility concerning 
the means and method of 
conducting the research. 
The objective of the 
collaboration is to address 
and provide solutions to the 
challenges in Upstream 
Downstream and 
Petrochemicals within close 
proximity to KOC, timely 
solutions and easy for 
research involvement of 
KOC researchers 

244  Membership 
Agreement with 
Imperial 
Consortium on 
Pore-Scale 
Modelling 

This is a fundamental 
research programme to 
develop the next generation 
of tools for predicting 
properties at the pore-to-
core scales. Research wilt 
focus on understanding 
how to connect the 
wellbore to the storage 
volume, the flow 
mechanism between 
storage and the wellbore 
and the impact that rock 
properties and stress have 
on flow. 

245  Provision Of 
Intellectual 
Property Legal 
Services with 
Kuwait 
Foundation tor 
Advancement of 
Sciences 

The Consultant shall 
provide legal advice and 
Service in relation to any 
Intellectual Property (tP) 
work as the Company may 
instruct, which may 
include: preparation and 
filing of patent applications 
in various countries; 
provocation of  (e.g. 
Responding to patent office 
actions such as objection to 
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clams, requests for more 
Information, etc.; filing of 
Patent coopetition Treaty 
(PCT) applications. Also, 
the Consultant will be 
required to provide 
guidance and advice for the 
training and development 
of KOC and KOC 
contractual entrepreneurs 
pertaining to their patents 
and ideas through SACGC 
facilities and laboratories. 

246  Consultancy 
Services for 
Intellectual 
Property & 
Venture Capital 
Legal Services 
 

Review the Company 
research Collaboration IP 
and suggest any 
modifications & Structure 
the IP commercialization 
agreement with our 
strategic partners. To 
review the abstract drafted 
by entrepreneur to evaluate 
potential value of the patent 
to Company. Review the 
Term Sheet that will be 
signed between local State 
entity and the Start-up 
Company and structure the 
commercialization 
agreement with the startup 
companies. Support R&D 
Group during negotiating 
the Commercialization 
terms with the startup 
companies. 

247  Intelligent 
Physical Layer 
Management 
System 

Maintaining the existing 
IPLMS (Intelligent Physical 
Layer Management System) 
installed in the network. 
Mapping of all network 
devices/equipment 
connected on the passive 
network with their location 
information regarding the 
exact location of each 
device/equipment in the 
network (building, floor, 
room number etc.) 
Supply, installation, 
configuration, testing, 

integration, programming, 
commissioning of all 
hardware, software and 
database components of the 
IPLMS at network locations 
companywide and any new 
upcoming facilities as 
directed by the Company. 
Provide all material, labour, 
supervision, installation 
equipment, tools, supplies, 
temporary facilities, test 
equipment, spare parts, 
consumables and all other 
things and associated 
services required for the 
completion of Services 
described in this Contract. 

248  VSAT Equipment 
and Satellite Link 
Bandwidth 
Leasing 

VSAT network on leased 
basis to provide 
connectivity for Rigs, 
Incident Management Unit, 
Mobile Clinic and other 
locations. Provision of 
Satellite link bandwidth on 
twenty four hours a day and 
seven days a week (24x7) for 
utilization by the Company 
on-demand basis 
Provision of  24x7 on-Site 
support; 

249  Wireless Data 
Network Services 

Technical Support Services 
for the WiMAX Network to 
provide seamless data 
connectivity to wellheads 
locations, movable rigs to 
support SCADA data and 
video services spread all 
around the Com any's 
operational area. 

250  Radio 
Communication 
Maintenance 
Services 

 
Maintenance of existing 
radio communications 
system for a period of three 
(3) years. 
Provision of on-site 
personnel 
Maintenance of u -graded 
core system 
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251  Security & 

Support Services 
The Scope of Services shall 
consist of Provision of 
Security Personnel (Kuwaiti 
& Non-Kuwaiti) for 
security services in Ahmadi, 
operating security control 
centers in South & East 
Kuwait and North & West 
Kuwait, Provision of 
Technical & Admin 
Personnel (Kuwaiti & 
NonKuwaiti) and Provision 
of Patrol Vehicles for 24 
hours patrol services and 
emergency services in 
Ahmadi area, 
The scope also includes 
provision of allied services 
such as provision of food, 
accommodation, 
transportation and 
uniforms for personnel 

252  Security Services 
in North Kuwait 
Areas 

The Services shall consist of 
Provision of Security 
Personnel (Kuwaiti & Non-
Kuwaiti) Personnel for 
security services in North 
Kuwait Areas. 
The scope also includes 
provision of allied services 
such as provision of food, 
accommodation, 
transportation and 
uniforms for personnel. 

253  Lease Of Vehicle 
Tracking & Fleet 
Management 
System 

The Scope of Services 
consist of Lease of Vehicle 
Tracking and Fleet 
Management System 
(VT&FMS) complete with 
all technical systems, 
software, hardware, web 
services for live tracking of 
vehicles, unlimited access 
for web site and all standard 
accessories for the flawless 
performance/delivery of 
Services and Provision of 
Related Technical Support 
Services including technical 
expertise, designing, 

mapping, maintenance 
services, software upgrade, 
firmware upgrade, training 
services, relocation services 

254  Maintenance of 
Security Systems 
in South Tank 
Farm & C3 
Control Room 

The scope of services would 
consist of provision of 
maintenance services for 
security systems in South 
Tank Farm and C3 Control 
room including CCTV 
systems, Video Wall, Access 
Control Systems, UPS, 
Gates, ANPR, etc 

255  Procurement of 
Baggage Scan 
System 

Procurement of Baggage 
Scan System 

256  Consultancy 
Services for KOC 
SECURITY 
MANAGEMENT 
SYSTEM AND 
EFi700 
STRATEGIC 
AND 
OPERATIONAL 
FRAMEWORK 
CR- (464659) 

The Kuwait Oil Company, 
hereinafter referred to as 
the KOC, has determined 
to protect its countrywide 
oilfield sites and associated 
control rooms with a 
sophisticated integrated 
electronic security system. 
The system is installed at 
key infrastructure sites 
across Kuwait, linked back 
to 5 command & control 
rooms across Kuwait. The 
Security System includes 
electronic and physical 
security measures such as 
CCTV, Perimeter Intrusion 
Detection, Access Control, 
Telecom, dedicated 
security network, High 
Security Fences, Barriers, 
Gates and other measures. 
The system has 3 levels of 
operation. It is operated at 
the site level, the Area 
Security Center (ASC) level 
and the KOC Security 
Center Level. At the site 
level, the system is operated 
from within the guard 
house, where the guard has 
direct control over 
entry/exit mechanisms and 
local security equipment. 
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At the second level, the 
ASC supports the operators 
at the site level, respond to 
alarms escalated to them 
from the site and if 
necessary escalate them to 
the KSC. The third level, 
the KSC, is the primary 
command & control center 
and the highest level of 
escalation. 
It is currently a requirement 
at KOC to develop a 
strategic framework as well 
as the operational 
procedures for all three 
levels that will allow 
maximum utility of the 
security system in light of 
the operational 
requirements and the KPC 
Security guidelines. The 
same should be developed 
utilizing a coherent and 
standardized methodology 
to realize all the functions 
of the system and maximize 
the security of the facilities. 
It should also be completed 
after a comprehensive 
review of the existing KOC 
Security operational 
framework and procedures 
and updating them as 
required in order to meet 
the current operational 
needs of KOC security. In 
summary, the requirement 
is for the following: 
1) Development of a 
Strategic Command & 
Control Framework 
2) Review and Update 
of Current Security 
Standard Operating 
Procedures 
3) Creation of 
Security Control Room 
Operation Manuals & 
procedures for all levels — 

to include: 
a. KSC Security 
Control Centre 
b. Area Security 
Centers 
c. Facility Security 
Control Room/Guard 
House. 
4) Development of all 
related Training 
Requirements and 
Mentoring program 
Hence, KOC is seeking a 
consultant who can develop 
the above with 
consideration of the 
importance and criticality 
of the assets to be protected 
and the risks and threats to 
the security personnel, 
assets and reputation of 
KOC. 

257  INSTAUATION 
ANO 
MAINTENANCE 
AUTOMATIC 
RCCOGNITION 
SYST(M AT 
security 
Checkpoint’s 
Under 
Preparation 

The Scope of Work shall 
include design, engineering, 
procurement, manufacture, 
supply, delivery of all 
materials, fabrication, 
installation, inspection, 
testing and commissioning 
of the Automatic Number 
Plate Recognition System 
(ANPR), And all associated 
works the following 
Company's facilities: Areas; 
Asset Security Centre North 
Kuwait (ASCN) 
2, North Main Gate 
3, Abdally 
4, Sablyah 
Asset Security Centro 
South east Kuwait (ASCSC) 
NOfth 
South Magwa 
North 
9, West Burgan 
Asset Security Contre West 
Kuwait (ASCW) 
Security Centre (KSC) 
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258  Master Research 

Agreement for 

Collaboration on 

Research & 

Development 

Strategic 

Objectives with 

IFP Energies 

Nouvelles 

(IFPEN) 

The Services include joint 

research and development 

projects identified by R&D 

Group, with all necessary 

material, personnel, 

software, equipment and 

other miscellaneous 

associated items to perform 

the Collaboration. In 

addition, the Research 

Collaborator shall provide 

support to build the 

research capabilities of the 

Company through training 

and first-hand experience 

on research execution. This 

agreement is structured 

under the terms of a Master 

Research Agreement 

(MRA) with strategic 

objectives in Collaborative 

Research, Development of 

In-house R&D Capabilities, 

Technology and 

Knowledge Transfer.  

259  Master Research 

Agreement for 

Collaboration on 

Research & 

Development 

Strategic 

Objectives with 

Kuwait University 

(KU) 

The Services include joint 

research and development 

projects identified by R&D 

Group, with all necessary 

material, personnel, 

software, equipment and 

other miscellaneous 

associated items to perform 

the Collaboration. Platform 

and programs can be 

similar for MRA’s however 

there will be different 

challenges attached to the 

same programs. I.e. even 

though platform & 

programs are same for 

MRA’s the difference will 

be in the type of projects 

that will be executed at a 

later stage and which shall 

be based on the institutional 

capability in addressing that 

particular challenge.  

260  Master Technical 

Consultancy 

Agreement for 

Research & 

Development and 

Research & 

Technology 

Strategic 

Objectives with 

M/s OTM 

Consulting 

Limited. 

The Services include joint 

technology management 

consulting services 

identified by both 

Company R&D and R&T 

groups, to deliver the scope 

items. The Agreement 

establishes a fundamental 

collaborative relationship 

that shall be the foundation 

for making innovations and 

discoveries that shall have 

the opportunity to 

participate in cross industry 

networks run by OTM.  

261  Master Research 

Agreement for 

collaboration on 

research & 

development 

strategic 

objectives” with 

Halliburton 

Overseas LTD. 

The Services include joint 

research and development 

projects identified by R&D 

Group, with all necessary 

material, personnel, 

software, equipment and 

other miscellaneous 

associated items to perform 

the Collaboration. Platform 

and programs can be 

similar for MRA’s however 

there will be different 

challenges attached to the 

same programs. I.e. even 

though platform & 

programs are same for 

MRA’s the difference will 

be in the type of projects 

that will be executed at a 

later stage and which shall 

be based on the institutional 
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capability in addressing that 

particular challenge.  

262  Membership 

Agreement with 

Reservoir 

Engineering 

Research Institute 

(RERI)  

Research Consortium 

offered by Reservoir 

Engineering Research 

Institute (RERI) on their 

research programs mainly 

focus on enhance the core 

understanding the 

hydrocarbon behavior in 

the reservoir and to identify 

the best solution for 

efficient gas development. 

263  Master Research 

Agreement for 

Collaboration on 

Research & 

Development 

Strategic 

Objectives” with 

Texas A&M 

Engineering 

Experiment 

Station  

The Services include joint 

research and development 

projects identified by R&D 

Group, with all necessary 

material, personnel, 

software, equipment and 

other miscellaneous 

associated items to perform 

the Collaboration. Platform 

and programs can be 

similar for MRA’s however 

there will be different 

challenges attached to the 

same programs. I.e. even 

though platform & 

programs are same for 

MRA’s the difference will 

be in the type of projects 

that will be executed at a 

later stage and which shall 

be based on the institutional 

capability in addressing that 

particular challenge.  

264  Master Research 

Agreement for 

collaboration on 

research & 

development 

strategic 

The Services include joint 

research and development 

projects identified by R&D 

Group, with all necessary 

material, personnel, 

software, equipment and 

objectives” with 

GE Oil & Gas 

other miscellaneous 

associated items to perform 

the Collaboration. Platform 

and programs can be 

similar for MRA’s however 

there will be different 

challenges attached to the 

same programs. I.e. even 

though platform & 

programs are same for 

MRA’s the difference will 

be in the type of projects 

that will be executed at a 

later stage and which shall 

be based on the institutional 

capability in addressing that 

particular challenge.  

265  Membership 

Agreement for 

Research 

Sponsorship 

Agreement for 

Reservoir 

Characterization 

Project – phase 

xvii with 

Colorado School 

of Mines (CSM) 

The research shall be a 

study of dynamic reservoir 

characterization by pilot 

well spacing and 

completion to optimize 

production from the 

Niobrara reservoir by CSM 

as an independent 

contractor having an 

exclusive authority and 

responsibility concerning 

the means and method of 

conducting the research. 

The objective of the 

collaboration is to address 

and provide solutions to the 

challenges in Upstream 

Downstream and 

Petrochemicals within close 

proximity to KOC, timely 

solutions and easy access for 

research involvement of 

KOC researchers. 

266  Membership 

Agreement with 

This is a fundamental 

research programme to 
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Imperial College 

Consortium on 

Pore-Scale 

Modelling 

develop the next generation 

of tools for predicting 

properties at the pore-to-

core scales. Research will 

focus on understanding 

how to connect the 

wellbore to the storage 

volume, the flow 

mechanism between 

storage and the wellbore 

and the impact that rock 

properties and stress have 

on flow. 

267  Provision of 

Intellectual 

Property Legal 

Services with 

Kuwait 

Foundation for 

Advancement of 

Sciences  

The Consultant shall 

provide legal advice and 

Services in relation to any 

Intellectual Property (IP) 

work as the Company may 

instruct, which may 

include: preparation and 

filing of patent applications 

in various countries; 

prosecution of patents (e.g., 

responding to patent office 

actions such as objection to 

claims, requests for more 

information, etc.; filing of 

Patent Cooperation Treaty 

(PCT) applications. Also, 

the Consultant will be 

required to provide 

guidance and advice for the 

training and development 

of KOC and KOC 

contractual entrepreneurs 

pertaining to their patents 

and ideas through SACGC 

facilities and laboratories. 

268  Consultancy 

Services for  

Intellectual 

Property & 

Review the Company 

research Collaboration IP 

clause and suggest any 

modifications & Structure 

Venture Capital 

Legal Services  

the IP commercialization 

agreement with our 

strategic partners. To 

review the abstract drafted 

by entrepreneur to evaluate 

potential value of the patent 

to Company. Review the 

Term Sheet that will be 

signed between local State 

entity and the Start-up 

Company and structure the 

commercialization 

agreement with the startup 

companies. Support R&D 

Group during negotiating 

the Commercialization 

terms with the startup 

companies. 

269  Piping Inspection 

Services Within 

Production 

Facilities 

To conduct non-

destructive examination, 

excavation, removal of 

coating, surface preparation 

and coating application, 

removal , reinstallation and 

apply of new insulation, 

scaffolding ...etc for the 

facilities in Company areas 

270  Ultrasonic IN-

Line Inspection of 

non-Piggable 

Export Crude oil 

pipelines-Large 

Size 

The Services to be Carried 

out by the Contractor shall 

comprise providing of all 

necessary personnel, 

materials, cleaning pigs, 

gauge pigs,intelligent 

pigging 

fools,transportation, water 

tanker,vacuum tanker; 

diesel pump, hose/fittings, 

winch/cable, 

lifting/handling Equipment/ 

other instruments and 

accessories to perform the 

required pre inspection 
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cleaning pigging and 

Ultrasonic wall Thickpess 

Measurement "VT•WM" In-

Line inspection ofsix(6) 

onshore non-piggable 

crude oil pipelines. 

271  Ultrasonic IN-

Line Inspection of 

non-Piggable 

Export Crude oil 

pipelines-Small 

Size 

The Services to be carried 

out by the Contractor shall 

comprise providing of all 

necessary personnel, 

materials, cleaning pigs, 

gauge pigs, intelligent 

pigging tools, 

transportation, water 

tanker, vacuum tanker, 

diesel pump, hose/fittings, 

winch/cable, 

lifting/handling Equipment 

and other 

instruments/accessories to 

perform the required pre 

inspection cleaning pigging 

and Ultrasonic Wall 

Thickness Measurement 

"UT-WM" In-Line 

inspection of fifteen (15) 

onshore non-piggable 

crude oil pipelines. 

272  Ultrasonic IN-

Line Inspection of 

non-Piggable 56" 

Crude oil . 

submarine 

pipelines 

The Services to be carried 

out by the Contractor shall 

comprise, provision of all 

necessary personnel, 

materials,intelligent 

pigging tools, 

transportation,Åuatertanke

r, vacuum tanker, diesel 

generator, 

winch/cable,lifting/handling 

Equipment and other 

ihsfruments/accessories to 

perform the Ultrasonic Wall 

Thickness Measurement 

"UT-WM! In-Line 

Inspection of four (4) 

numbers non-piggåble 56" 

submarine crude oil, 

pipelines, 

273  Specialized 

Services For 

Failure Analysis 

The Services include failure 

analysis, fitness for service 

assessment, training to 

Company's personnel and 

specialized studies which 

include pipeline, process 

piping, utility piping .. etc. 

The Services will include all 

relevant mechanical testing, 

metallurgical testing and 

chemical analysis. 

274  Internal 

Corrosion Direct 

Assessment Of 

Pipelines 

The Services comprise 

Internal Corrosion Direct 

Assessment for pipelines or 

segment of pipeline as per 

relevant NACE standards 

complete with pre-

assessment, Indirect 

Inspection (IDL), Direct  

275  Third Party 

Inspection 

Services 

Third Party Inspection 

Services worldwide for 

various KOC Projects 

Equipment / Materials 

276  Flow lines 

Inspection 

Services 

Feasibilities for Issuing the 

Contract is Under Study 

277  Lease of CITRIX 

Hardware, 

Provision and 

Maintenance of 

CITRIX Software 

and Provision of 

CITRIX 

Specialized 

Personnel 

Services 

Provision of maintenance 

and support Services for 

Citrix XenDesktop 

Platinum Edition and 

Xenmobile Enterprise 

Edition software licenses 

currently existing with the 

Company; 

 Supply, installation, 

integration, testing, and 
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commissioning of Citrix 

Netscaler on lease basis; 

Supply, installation, 

integration, testing and 

commissioning of 

additional Citrix 

XenDesktop Platinum 

Edition and Xenmobile 

Enterprise Edition Software 

licenses; 

Provision of post 

installation maintenance 

and support Services for the 

additional Citrix 

XenDesktop Platinum 

Edition and Xenmobile 

Enterprise Edition Software 

licenses; 

Provision of Citrix 

professional consulting 

services for the Software 

and Hardware 

implementation Services; 

Provision of on-Site 

support personnel; 

Provision of on-Site 

training to Company's 

personnel; 

278  Leasing Lenovo 

Hardware and 

Software with 

installation, 

Maintenance and 

Associated 

Services 

Supply, installation , 

maintenance and on-site 

support of Lenovo Server 

Hardware on lease basis 

279  VMware 

Enterprise License 

Supply installation and 

support for required high 

capacity virtualization 

solution enterprise package 

280  Information 

Technology 

Outdoor Led 

Screens Leasing 

and 

Sup ort Services 

Supply along with necessary 

hardware, operating 

software and user licenses, 

installation, configuration, 

testing and commissioning 

of brand new Outdoor LED 

Screens detailed in 

Attachment 2 to the Form 

of Tender on a lease basis, 

at the locations assigned by 

the Company. 

281  Supply 

Installation 

Maintenance and 

Support services 

for Volume 

Management 

System & 

Secure Data 

Centers 

• Supply, installation, 

testing and commission of 

one smart shelter room, 

using Smart 

Shelter structure protection 

System in the Site/Location 

assigned by the Company 

• Supply, installation, 

testing and commission of 

two (2) numbers of brand 

new Smart Bunker Solution 

inclusive of all necessary 

Power Conditioning, 

Cooling system, Capacity, 

Redundancy, Security and 

Monitoring. 

Supply, installation, testing 

and configuration of two (2) 

numbers of brand new 

Lenovo x3650 M5 Servers, 

Ethernet switches, SAN 

switches and IBM V7000 

storage with the necessary 

operating system and 

hardware management 

software along with all 

server racks and accessories. 



 م22/10/2017  -هـ  1439صفر   2 األحد                  152             والستون    الثالثةالسنة  1363الكويت اليوم العدد 
282  RFP-2024339 CONSTRUCTION OF 

NEW AHMADI 

SERVICES GROUP 

BUILDING 

283  RFP-2026910 SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT 

284  RFP-2023776 PROVISION OF 3 TESLA 

WIDE BORE MRI 

SCANNING SYSTEM 

COMPLETE WITH ALL 

STANDARD 

ACCESSORIES AT NEW 

AHMADI HOSPITAL 

285  RFP-2018327 MECHANICAL 

MAINTENANCE 

SERVICES IN AHMADI 

TOWNSHIP 

286  RFP-2020821 OPERATION, 

MAINTENANCE AND 

OVERHAUL OF A/C 

SYSTEM IN KOC OFFICE 

COMPLEX  & NEW AL 

TAMEER BUILDING - 

AHMADI 

287  RFP-2025506 SOLAR THERMAL 

ENERGY FOR LOWER 

FARS HEAVY OIL 

PRODUCTION 

288  RFP-2016238 PROVISION OF 

PERSONNEL FOR 

COMMERCIAL 

SUPPORT GROUP 

289  RFP-2030965 SUPPLY AND INSTALL 

TEMPORARY STEEL 

FENCE AT DIFFERENT 

LOCATIONS-AHMADI 

290  RFP-2031739 PROVISION OF SPINE 

TABLE COMPLETE 

WITH ALL STANDARD 

ACCESSORIES AT NEW 

AHMADI HOSPITAL 

291  RFP-2030808 ELECTRICAL 

MAINTENANCE FOR 

RESIDENTIAL 

PREMISES - AHMADI 

292  RFP-2031460 PROVISION OF 

SECRETARIAL AND 

ADMINISTRATIVE 

SUPPORT PERSONNEL 
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وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخضروات 
مطبوخة ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 

الصاحلة لألكل.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : جريس فودز ليمتد.
العنوان : 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن Grace حبروف التينية مع الرسم بشكل خاص 

ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 172859

 اتريخ  اإليداع  : 06/10/2015
الشروط  : التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 
التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية 
)التوابل(؛  والصلصات  اخلل  اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  ومسحوق 

البهارات؛ الثلج.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : جريس فودز ليمتد.
العنوان : 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن Grace حبروف التينية مع الرسم بشكل خاص 

ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 172860

 اتريخ  اإليداع  : 06/10/2015
 الشروط  : التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32( 
املعدنية والغازية وغريها من املشروابت  الشعري( واملياه  البرية )شراب 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروابت  الكحولية،  غري 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 

اســــــــــــــــــــــــــتدراك 
اجلهة  قبل  من  املرسلة  التجارية  ابلعالمة  مطبعي  خطأ  لوجود  نظرًا 
الطالبة برقم إيداع )183623( بتاريخ2016/9/18 م ابلفئة )29( 
واخلطأ بتاريخ إيداع العالمة والصحيح هو 2016/9/19 لذا وجب 

االستدراك وإعادة النشر مرة أخرى 

العالمة : عبارة عن كلمة  YUMFEST  ابللغة  االجنليزية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 183623
اتريخ اإليداع: 2016/09/19

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العـالمـة منفردة.
- سداد رسم االشهار.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )29( 
فواكه  اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألمساك  اللحوم 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخضروات 
مطبوخة ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 

الصاحلة لألكل. 
وكيل التسجيل: شركة ألــفــــا العاملية للملكية الفكرية.  

هاتف: 22452546/7/8 – فاكس: 22452549 
العنوان: ص.ب: 26154، صفاه 13122 الكويت

E-mail: info@alpha-kw.com
طالب التسجيل:- ريسوليت انرتانشوانل دي دبليو سي ش. ذ.م. م.

العنوان: ص ب 40977، ديب، االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســــــــــــــــــــــــــتدراك 
الطالبة  اجلهة  قبل  من  التجارية  ابلعالمات  مطبعي  خطأ  لوجود  نظرًا 
البضائع  من  الفئة  واخلطأ يف وصف   2017/8/27 بتاريخ  واملرسلة 
واملنتجات وخدمات للعالمات املذكورة واليت نشرت ابلعدد 1360 

من صفحة رقم 208 إىل صفحة رقم 217 
لذا وجب االستدراك وإعادة النشر مرة أخرى 

العالمة : عبارة عن Grace حبروف التينية مع الرسم بشكل خاص 
ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع :172858
 اتريخ  اإليداع  : 06/10/2015

الشروط  : التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 

فواكه  اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألمساك  اللحوم 
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العالمة : هي  كلمة فرين   FERN”  حبروف عربية والتينية كما هو 
موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 173276
اتريخ  اإليداع  : 2015/10/18

الشروط  :  التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(.

النبايت،  السمن  احليواين،  السمن  لالكل،  الصاحلة  والدهون  الزيوت 
احلليب  األلبان،  ومنتجات  احلليب  احلساء،  منتجات  الزبدة، 
ابلنكهات، احلليب املخفوق، اللحوم واألمساك والدواجن وحلوم الصيد 
ومستخلصات اللحوم، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهوة، 
الطبقات )تنشر على املواد الغذائية إلضافة نكهة( من مجيع األنواع 
والوصفات مبا يف ذلك طبقات ليست من األلبان، كرمية خمفوقة، جلي 
)اهلالم( واملرىب وفواكه مطبوخة ابلسكر والبيض، اصناف من وجبات 
طعام اخلفيفة اساسها من البطاطا او غري البطاطا، رقائق البطاطا ورقائق 
البطاطا احملمرة، مجيع أنواع العدس والفاصوليا والبازالء والبقول احملفوظة 

واجملففة )ليست الغراض الزراعة(، الفطر، الفول السوداين احملفوظ.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : الشركة العاملية للمواد الغذائية ذ م م.
بريد  صندوق   ،1 رقم  الصناعية  املنطقة  الوحدة،  شارع   : العنوان 

4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن  كلمة COKOKREM “حبروف التينية كما 
هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 173708

 اتريخ  اإليداع  : 25/10/2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 

بسكويت  اهلش،  البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  احللوايت، 
مكون من رقائق )بسكويت ويفر(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  : كيسيكلى  العنوان 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 
26154 ، صفاه 13122 الكويت

E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : جريس فودز ليمتد.

العنوان : 10 ماآنول سرتيت، ص.ب 161، كاسرتيز، سانت لوسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن SIYARAM`S” حبروف التينية مع الرسم 
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 172952
 اتريخ  اإليداع : 08/10/2015

 الشروط  : التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(.

البضائع واملواد النسيجية وتشمل تلك املستخدمة يف صناعة البدالت، 
القمصان، مواد امللبوسات املصنوعة من األلياف الطبيعية أو املصنوعة 

يدواًي أو خليط منهما.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : سييارام سيلك ميلز ليمتد.
العنوان : يب/5 ، تريد وورلد، كاماال سييت، سيناابيت ابابت مارج، الور 

ابريل، مومباي 013 400، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن OXEMBERG حبروف التينية مع الرسم 
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 172953
 اتريخ  اإليداع  : 08/10/2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(.
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس، ساري )لباس هندي( و مالبس 

جاهزة ولوازمها يف الصنف 25.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : سييارام سيلك ميلز ليمتد.
العنوان : يب/5 ، تريد وورلد، كاماال سييت، سيناابيت ابابت مارج، الور 

ابريل، مومباي 013 400، اهلند.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35( 
خدمات متاجر من الطوب وامللط ومباشر عرب اإلنرتنت للبيع ابلتجزئة 
ألجل مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
مستحضرات  للشعر؛  )لوشن(  غسول  جتميل،  مستحضرات  عطرية، 
العناية ابجللد أو البشرة غري طبية؛ مستحضرات الواقية من الشمس، 
كرميات الواقية من الشمس؛ مرطبات اجللد أو البشرة واألظافر واجللد 
الصلب؛ كرميات اجللد أو البشرة واألظافر واجللد الصلب؛ لوشن اجللد 
أو البشرة واألظافر واجللد الصلب؛ اجللد، منظفات اجللد أو البشرة 
واألظافر واجللد الصلب؛ ملمعات اجللد، واملعىن به ملمعات اجلسم؛ 
مستحضرات العناية ابجللد أو البشرة غري طبية حلماية البشرة من الرايح 
والربد واحلرارة والتلوث البيئي؛ لوشن وكرميات وزيوت اجللد واجلسم 
موضعية الستخدامها يف التجميل؛ كرميات جعل اجللد بلون الربنزي؛ 
للجلد  جل  البشرة؛  جتعد  إلزالة  العناية  مستحضرات  اجللد؛  صابون 
مستحضرات  اجللد؛  ملطفات  اجللد؛  دبغ  توسيع  أو  وتعزيز  لتسريع 
هبا  واملعىن  األظافر  رعاية  منتجات  األظافر؛  ملمع  ابألظافر؛  العناية 
مقلمات ورنيش الصق وملمعات؛ طالء األظافر؛ مقلمات األظافر؛ 
مستحضرات العناية ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر التجميلية؛ 
بعناية؛ كرميات  العناية ابلشعر؛ لوشن وكرميات مزيالت الشعر  لوشن 
العناية ابلشعر؛ شامبو الشعر؛ مكيفات الشعر؛ مقشرات الشعر واجللد 
واألظافر؛ ملوانت الشعر؛ مستحضرات تلوين الشعر؛ كرميات الشعر؛ 
ضمادات الشعر للرجال؛ ضمادات الشعر للنساء؛ صبغة الشعر؛ جل 
الشعر؛ موس الشعر؛ زيوت الشعر؛ مراهم الشعر؛ رذاذ الشعر؛ زيت 

احلمامات للعناية ابلشعر؛ الزيوت لتكييف الشعر.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : النسر سكينكري ال ال سي.

العنوان : 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن  كلمة LANCER “حبروف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 173735

 اتريخ  اإليداع: 26/10/2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44( 

خدمات  اإلنسان؛  لبين  واجلمال  الصحية  الرعاية  الطبية؛  اخلدمات 
للرعاية اجللد أو البشرة؛ اخلدمات االستشارية املتعلقة ابلعناية ابجللد 

العالمة : عبارة عن  كلمة LANCER “حبروف التينية كما هو 
موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 173733
 اتريخ  اإليداع  : 26/10/2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3( 
وزيوت  عطور  صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات 
مستحضرات  للشعر؛  )لوشن(  غسول  جتميل،  مستحضرات  عطرية، 
العناية ابجللد أو البشرة غري طبية؛ مستحضرات الواقية من الشمس، 
كرميات الواقية من الشمس؛ مرطبات اجللد أو البشرة واألظافر واجللد 
الصلب؛ كرميات اجللد أو البشرة واألظافر واجللد الصلب؛ لوشن اجللد 
أو البشرة واألظافر واجللد الصلب؛ اجللد، منظفات اجللد أو البشرة 
واألظافر واجللد الصلب؛ ملمعات اجللد، واملعىن به ملمعات اجلسم؛ 
مستحضرات العناية ابجللد أو البشرة غري طبية حلماية البشرة من الرايح 
والربد واحلرارة والتلوث البيئي؛ لوشن وكرميات وزيوت اجللد واجلسم 
موضعية الستخدامها يف التجميل؛ كرميات جعل اجللد بلون الربنزي؛ 
للجلد  جل  البشرة؛  جتعد  إلزالة  العناية  مستحضرات  اجللد؛  صابون 
مستحضرات  اجللد؛  ملطفات  اجللد؛  دبغ  توسيع  أو  وتعزيز  لتسريع 
هبا  واملعىن  األظافر  رعاية  منتجات  األظافر؛  ملمع  ابألظافر؛  العناية 
مقلمات ورنيش الصق وملمعات؛ طالء األظافر؛ مقلمات األظافر؛ 
مستحضرات العناية ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر التجميلية؛ 
بعناية؛ كرميات  العناية ابلشعر؛ لوشن وكرميات مزيالت الشعر  لوشن 
العناية ابلشعر؛ شامبو الشعر؛ مكيفات الشعر؛ مقشرات الشعر واجللد 
واألظافر؛ ملوانت الشعر؛ مستحضرات تلوين الشعر؛ كرميات الشعر؛ 
ضمادات الشعر للرجال؛ ضمادات الشعر للنساء؛ صبغة الشعر؛ جل 
الشعر؛ موس الشعر؛ زيوت الشعر؛ مراهم الشعر؛ رذاذ الشعر؛ زيت 

احلمامات للعناية ابلشعر؛ الزيوت لتكييف الشعر
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : النسر سكينكري ال ال سي.

العنوان : 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 
الوالايت املتحدة األمريكية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن  كلمة LANCER “حبروف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 173734

 اتريخ  اإليداع  : 26/10/2015
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العالمة : عبارة عن رمسة رجل داخل شكل بيضاوي كما هو موضح 
ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 174011
 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/3

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3( 
البشرة  امسرار  لوشن  هبا  واملعىن  الشمس  من  العناية  مستحضرات 
البشرة ابلتعرض للشمس ، كرميات  ابلتعرض للشمس، زيوت امسرار 
امسرار البشرة ابلتعرض للشمس ،  لوشن ما بعد التعرض للشمس، واق  
من الشمس، حاجزات اشعة الشمس، بلس او مرطب الشفاه، كرميات 

و لوشن للعناية ابلبشرة، كرميات الوجه وجل اجلسم.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : ابانما جاك انرتانشوانل، انك.

 ،32801 فلوريدا  اورالندو،  سرتيت،  ارنيستني   230  : العنوان 
الوالايت املتحدة االمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن PANAMA JACK  حبرف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 174012

 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/3
الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3( 
البشرة  امسرار  لوشن  هبا  واملعىن  الشمس  من  العناية  مستحضرات 
البشرة ابلتعرض للشمس ، كرميات  ابلتعرض للشمس، زيوت امسرار 
امسرار البشرة ابلتعرض للشمس ،  لوشن ما بعد التعرض للشمس، واق 
من الشمس، حاجزات اشعة الشمس، بلس او مرطب الشفاه، كرميات 

و لوشن للعناية ابلبشرة، كرميات الوجه وجل اجلسم.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : ابانما جاك انرتانشوانل، انك.

 ،32801 فلوريدا  اورالندو،  سرتيت،  ارنيستني   230  : العنوان 
الوالايت املتحدة االمريكية.

أو البشرة؛ اخلدمات الطبية لعالج اجللد؛ خدمة دابغة جلد اإلنسان 
للشعر؛  جتميلي  عالج  ابلشعر؛  العناية  خدمات  جتميلية؛  ألغراض 
الشعر؛  تصفيف  صالون  خدمات  جتميل،  وصالون  الشعر  خدمات 
خدمات قص الشعر، خدمات تلوين الشعر، خدمات تصفيف الشعر؛ 

اخلدمات مانيكري.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : النسر سكينكري ال ال سي.

العنوان : 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 COLUMBIA THREADNEEDLE العالمة: عبارة عن

 INVESTMENTS
حبروف التينية كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 173970
 اتريخ  اإليداع  : 1/11/2015

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 
للعمالء  تقدم  اليت  السندات  التمويلية واملعىن هبا  أو  املالية  اخلدمات 
إدارة  املالية؛  األصول  وإدارة  ابالستثمارات  املتعلق  النصح  حتتوي 
السندات املالية، االحباث املالية وإدارة املخاطر املالية؛ توفري احلاسبات 
املالية مباشرة عرب االنرتنت ؛ توفري معلومات عن سوق االسهم وسوق 
الكفيلون؛ استثمارات رأس املال أو صندوق التمويل التباديل وتوزيع 
رأس املال أو صندوق التمويل التباديل؛ حتويل رأس املال أو صندوق 
تقدم  اليت  السندات  االجراء؛  أو  التعامل  وخدمات  التباديل  التمويل 
هبا  واملعىن  التقاعد  خطط  خدمات  األصول؛  إدارة  حتتوي  للعمالء 
التقاعد احملددة وتوفري  التقاعد احملددة وخدمات تربع  خدمات منفعة 
وتوفري  التقاعد  جوانب  على  املستهلكني  لتثقيف  املالية  املعلومات 

خدمات التخطيط املايل للتقاعد.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : أمرييربيس فايننشال، انك.
ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226  : العنوان 

55474، الوالايت املتحدة األمريكية.
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 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/30
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1( 

والتصوير  العلمي  والبحث  الصناعة  يف  املستخدمة  الكيماوايت 
راتنجات  الغاابت،  وزراعة  والبستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف 
إمخاد  مركبات  أمسدة،  معاجل،  غري  بالستيك  معاجلة،  غري  اصطناعية 
النـريان، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد 
الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق املستخدمة يف الصناعة؛ منتجات 
اهليدروكلوريك،  محض  ابلكلور؛  الكيميائية  واملواد  الكلور  غاز 
الكاوية  الصودا  )كحول(،  كاوية  صودا  الصوديوم،  هيبوكلوريت 
الالمائية، بواتس كاوية، ثنائي كلوريد اإليثيلني، ثالثي كلورو االيثيلني، 
الفينيليدين، كلوريد امليثيلني؛ املواد  اإليثيلني املشبع ابلكلور، كلوريد 
الكيميائية الستخدامها يف معاجلة املياه وتنقية املياه ومعاجلة النفاايت 
املواد  املياه؛  معاجلة  وتربيد  وعملية  السباحة  محام  ومعاجلة  السائلة 
املواد  الصناعه؛  يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 
املعادن  تنظيف  يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 
املواد  املعدنية؛  وجتفيف  املعادن  وختليل  املعدنية  الشحوم  وإزالة 
الكيميائية واملنتجات الكيميائية الستخدامها يف إنتاج النسيج ومعاجلة 
الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية  املواد  القماش؛  ومعاجلة  املنسوجات 
الستخدامها يف تصنيع املواد البالستيكية؛ املواد الكيميائية واملنتجات 
التنظيف والتوتر  الصابون وعوامل  الكيميائية الستخدامها يف صناعة 
والشراب  والطعام  والورق  واللب  واأللومينا  والتبييض  السطحي 
ومزيالت  والطالء  واألصباغ  والورنيش  والدهاانت  الصناعي  واملطاط 
الوسيطة  والصناعية  ومعاجني  التشحيم  ومواد  والبوليمرات  الورنيش 
واملستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل واهلباء واملعقمات 
واملطهرات واملضادات احليوية واملواد البالستيكية والفيتامينات ومواد 
البناء ومبيدات احلشرات واملواد الكيميائية العضوية واملذيبات واملواد 
الكيميائية الزراعية؛ املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية الستخدامها 
يف صناعة املبيدات واملبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب ومبيدات 
الفطرايت ومبيدات احلشرات ومنظمات منو النبات؛ املواد الكيميائية 
الكيميائية  املواد  اهلندسة؛  يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات 
والطلي  الكهرابئي  التحليل  يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات 
النفط  عن  والتنقيب  والتعدين  والطباعة  اجلاف  والتنظيف  الكهرابئي 
النفخ  ورغوة  والدهون  الزيوت  واستخراج  الصناعية  الدقة  وتنظيف 
الكيميائية  املواد  واجللود؛  والصوف  العظام  من  الشحوم  وإزالة 
واملواد  الكيميائية  كإضافات  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات 
املضافة لتأخري اللهب وامللدانت والتمديدات واللدائن املرنة ومانعات 
التسرب والناقالت ومواد الصقة وعوامل التوزيع ومزيالت امللواثت؛ 
املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية الستخدامها يف تصنيع مركبات 

العالمة : عبارة  ULKER GOLDEN” حبروف التينية كما 
هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 174180
 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/09

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 

بسكويت  اهلش،  البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  احللوايت، 
مكون من رقائق )بسكويت ويفر(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  : كيسيكلى  العنوان 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو  الرسم كما  مع  التينية  حبروف   VALQUA عبارة   : العالمة 

موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 174789

 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/23
الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17( 
لغاايت  املطاط  مصنع؛  شبه  أو  خام  مطاط  تغليف؛  مواد  أو  أغلفة 
التغليف أو التعبئة واحلشو؛ احلبال واألربطة املطاطية؛ حاوايت التعبئة 
وقبعات  األغطية  املطاط؛  سدادات  املطاط؛  من  الصناعية  والتغليف 
تغطية النهاايت املطاطية؛ املنتجات البالستيكية شبه مصنعة؛ العوازل 
الكهرابئية؛ الكاسكيتات )أطواق بينية(؛ وصالت غري معدنية لألانبيب.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : نيبون فالكوا اندسرتيز، ال يت دي.
-141 شيناجاوا- كو،  تشومي،   2- اوساكي   ،1-1  : العنوان 

6024 طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضح  هـو  التينية كما  حبروف   INOVYN : كلمة  العالمة 
ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 175030
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موضح  هـو  التينية كما  حبروف   INOVYN : كلمة  العالمة 
ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 175032
 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/30

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4( 
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت 
الغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود احملركات(، مواد إضاءة، مشوع وفتائل 

لإلضاءة؛ البارافينات املكلورة )مادة مشعية.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.
 ،9 بوكس  أو  يب  ابريد،  ساوث  اتش كيو،  سايت  رانكورن  العنوان: 

رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـو موضح  AGRU” مكتوبة حبروف التينية كما  العالمة : كلمة 
ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 175704
 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/16

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17( 
البالستيك، مواد بالستيكية على شكل صفائح وأغشية وكتل وقضبان 
واانبيب أو مواسري ؛ مواد بالستيكية شبه معاجلة، مواسري و/أو أانبيب 
القنوات  لتربيد  البالستيك  من  أانبيب  و/أو  مواسري  البالستيك؛  من 
املستعملة يف الصناعة و البناء العام؛ جتهيزات املواسري من البالستيك؛ 
موصالت املواسري و/أو االانبيب من البالستيك؛ وصالت املواسري و/

أو االانبيب من البالستيك؛ مواد عازلة للمواسري من البالستيك؛ مرابط 
املواسري و/أو االانبيب من البالستيك؛ االجزاء اليت تربط املواسري و/

أو االانبيب من البالستيك؛ متديدات املواسري من البالستيك؛ روابط 
البالستيك؛  من  املواسري  سدادات  البالستيك؛  من  املواسري  فروع 
لنقل  حراراي  مسبقا  معزولة  مزدوجة  حرارية  لدائن  ومواسري  قوالب 
التعبئة  مواد  املواسري؛  لسد  تراكيب  للتوصيل؛  خليط  التربيد؛  حملول 
والتغليف لتشكيل السدادات؛ صفائح العزل املائي و/أو أغشية العزل 
وأغشية  صفائح  للتغليف؛  هو  ما  عن  خمتلفة  البالستيك  من  املائي 
والجل  واالنفاق  اخلزاانت  و  واملواسري  احلاوايت  لتبطني  بالستيكية 
تغطية االسطح؛ بطاانت للحاوايت والصفائح واألغشية من البالستيك 
لتبطني احلاوايت واملعىن هبا تبطني خزاانت مياه الشرب؛ مثبتات من 
البالستيك لتثبت بطاانت احلاوايت، مرابط أو مقاطع من البالستيك 

يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية  املواد  الصوديوم؛ 
واملمددات  وامللدانت  ومعاجني  السطح  وموترات  مذيبات  التنظيف؛ 
اجليالتني  املؤكسد  والعوامل  والناقالت  التوزيع  وعوامل  والبوليمرات 
والكازين لالستخدام يف الصناعة؛ مثبتات لالستخدام يف تصنيع؛ املواد 
املواد  احلرارة؛  نقل  يف  الستخدامها  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 
يف  استخالص  الستخدام كوسائل  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 
عمليات معاحلة الطعام؛ كلوريدات املعدن؛ املواد الكيميائية العضوية؛ 
االختبارات  الكواشف  ابلكلور؛  املعاجلة  األمحاض  القلوي،  الكلور 
التشخيص  املذكورة أعاله الستخدامها يف  السلع  أاي من  الكيميائية؛ 

املختربي.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.
 ،9 أو بوكس  العنوان : رانكورن سايت اتش كيو، ساوث ابريد، يب 

رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضح  هـو  التينية كما  حبروف   INOVYN : كلمة  العالمة 
ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 175031
 اتريخ  اإليداع  : 2015/11/30

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3( 
وكي  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات 
غاز  منتجات  اجلاف؛  التنظيف  مستحضرات  تواليت،  مواد  أسنان؛ 
عوامل  والبقع؛  والورنيش  الطالء  مزيالت  جتميلية؛  ألغراض  الكلور 

التنظيف؛ املذيبات لالزالة والتنظيف وألجل ازالة الطالء والورنيش.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : إنوفني تشلورفينيلس ليمتد.
 ،9 أو بوكس  العنوان : رانكورن سايت اتش كيو، ساوث ابريد، يب 

رانكورن، تشيشاير، دبليو أيه   7 4 جيه إي، اململكة املتحدة.
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الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30( 

بسكويت  اهلش،  البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  احللوايت، 
مكون من رقائق )بسكويت ويفر(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  : كيسيكلى  العنوان 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة  porio milano مكتوبة حبروف التينية بشكل 

خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 176437

 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/31
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )8( 
الشوك واملالعق والسكاكني والقواطع غري كهرابئية، قطاعات الشرائح، 
القشارات لالستخدام املطبخ مبا يف ذلك تلك املصنوعة من املعادن 
الثمينة؛ أسلحة بيضاء وشفرات )األسلحة(؛ أدوات وأجهزة املدرجة 
يف هذه الفئة لالستخدام يف العناية ابجلمال الشخصي؛ أدوات وأجهزة 
املدرجة يف هذه الفئة للحالقة وإزالة الشعر والعناية ابظافر اليد ةالقدم 
الشعر؛  وجتعيد  لتمليس  يدوية كهرابئية  أدوات  وابديكري(،  )مانيكري 
مقصات؛ أدوات يدوية تعمل ابليد غري كهرابئية املدرجة يف هذه الفئة 
إلصالح اآلالت واالجهزة واملعدات واملركبات ولالستخدام يف البناء 
والزراعة والبستنة والغاابت وأاي منهم يكون أدوات الكهرابئية؛ مكاوي 

كهرابئية أو غري كهرابئية؛ املكاوي البخار.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : اكاي إكسسوار هيدييليك ميديكال يف الكرتونيك 
انونيم شريكييت.

نو:  جاد.  سيت. كارانفيل  سان.  بريينتشجيلريى  يف  ابكري   : العنوان 
2/1 كات: 2 بيليكدوزو اسطنبول تركيا.

لتثبت بطاانت احلاوايت والتحديد تبطني خزاانت مياه الشرب؛ اانبيب 
املذكورة  البضائع  مجيع  املقاطع،  وقطبان  وجتهيزات  معدنية  غري  مرنة 
من البالستيك؛ أنظمة االانبيب املزدوجة )مواسري وجتهيزاهتا(؛ اانبيب 
ومواسري و/او اجزاء مشكلة ملداخن املدفأة ابلتحديد املداخن العادمة.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: أجرو كونستستوفتيتشنيك جيسيلتشافت ام يب اتش.

العنوان:انج.- بيسيندورفري - سرتاسا 31، 4540 ابد هول، النمسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ”PORTRAITS PENHALIGON’S  العالمة : عبارة
مكتوبة حبروف التينية مع كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 175894
 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3( 

العطور  التواليت؛  ماء  ماء كولونيا؛  العطور؛ كولونيا؛  التجميل؛  مواد 
الصلبة؛ مزيالت روائح كريهة للجسم؛ جل االستحمام والدش؛ زيوت 
احلمام؛ الصابون؛ غسول اليدين؛ زيوت اجلسم؛ لوشن اجلسم؛ لوشن 
اليدين؛ حليب اجلسم؛ كرميات اجلسم؛ كرمي األظافر؛ الشامبو؛ لوشن 
الشعر؛ بودرة املعطرة؛ بودرة التلك املعطرة؛ مستلزمات الزينة؛ الزيوت 
املعطرة؛ مستلزمات ما بعد احلالقة؛ لوشن وبلسم ما بعد احلالقة؛ جل 
احلالقة؛ صابون احلالقة؛ رغوة احلالقة؛ بلسم احلالقة؛ مستحضرات 
احلالقة؛ الزيوت العطرية؛ معطرات الغرفة؛ مستحضرات تعطري الغرفة؛ 

خباخ معطرة الغرفة.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: بينهاليجونز ليمتد.
العنوان : دراجون هاوس، 37-39 ارتيلريي آلين، لندن، إي1 7ال 

يب، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ULKER CHOCOSANDWICH  العالمة : عبارة
مكتوبة حبروف التينية مع كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 175981
 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/22
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 L’ARTISAN PARFUMEUR عبارة   : العالمة 
موضح  هـو  خاص كما  بشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   ”1976

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177041

اتريخ  اإليداع  : 2016/01/28
الشروط  : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة  منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(    .
العطور  التواليت؛  ماء  ماء كولونيا؛  العطور؛ كولونيا؛  التجميل؛  مواد 
الصلبة؛ مزيالت العرق؛ جل احلمام والدش؛ زيوت احلمام؛ الصابون؛ 
غسول اليد؛ زيوت اجلسم؛ لوشن اجلسم؛ لوشن اليد؛ حليب اجلسم؛ 
الشعر؛  )غسول(  لوشن  الشامبو؛  األظافر؛  اجلسم؛ كرمي  كرميات 
مسحوق املعطرة؛ بودرة التلك املعطرة؛ مواد تواليت؛ الزيوت املعطرة؛ 
احلالقة؛  جل  احلالقة؛  بعد  ما  لوشن  و  بلسم  احلالقة؛  بعد  ما  مواد 
صابون احلالقة؛ رغوة احلالقة؛ بلسم احلالقة؛ مستحضرات احلالقة؛ 
خباخ  الغرف؛  تعطري  مستحضرات  الغرفة؛  معطرات  العطرية؛  الزيوت 

الغرفة املعطر.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : الغتيزن ابرفومري اس. ايه.ار.ال.
العنوان : ابرك داكتيفيتيه دو بيلون، اف- 06460 سان- فاليه- 

دا- تييه، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 L’ARTISAN PARFUMEUR عبارة   : العالمة 
موضح  هـو  خاص كما  بشكل  الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   ”1976

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177042

اتريخ  اإليداع  : 2016/01/28
الشروط  : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة  منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(    .
الشموع والفتائل لإلضاءة؛ الشموع املعطرة؛ الشموع املسك املعطرة؛ 

الشموع عطرية؛ أضواء الشاي؛ الشموع لألضواء الليل.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : الغتيزن ابرفومري اس. ايه.ار.ال.

العالمة : عبارة  porio milano مكتوبة حبروف التينية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 176438
 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/31

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21( 

أدوات وأجهزة التنظيف تعمل ابليد غري كهرابئية، الفراشي خمتلفة عن 
الصوف  لتنظيف،  اإلسفنج  لتنظيف،  الصلب  رقائق  التلوين،  فراشي 
الصلب لتنظيف، قماش من نسيج لتنظيف، القفازات لغسل االطباق، 
السجاد،  مكانس  املنزلية،  لألغراض  الكهرابئية  غري  تلميع  آالت 
تنظيف  خيط  الكهرابئية،  األسنان  فرشاة  األسنان،  فرشاة  املماسح؛ 
أو  املنزلية  األواين  أمشاط؛  الشعر،  فراشي  احلالقة،  فراشي  األسنان، 
للمطبخ غري الكهرابئية ضمن هذه الفئة )خبالف الشوك والسكاكني 
الزجاجات،  فتاحات  املقايل،  و  القدور  اخلدمات،  أطباق  واملالعق(، 
أواين الزهور، مصاصة الشرب، أواين الطبخ غري كهرابئية؛ الواح الكي 
التجفيف  مشاعات  للغسيل،  التجفيف  مناشر  شكلها،  على  وأغطية 
املالبس؛ أقفاص للحيواانت االليفة املنزلية، أحواض السمك يف األماكن 
املغلقة، احلظرية ومرايب حيواانت يف األماكن املغلقة للحيواانت وزراعة 
أو  الفخار  أو  أو اخلزف  الزجاج  النبااتت؛ احللي والسلع ديكور من 
الطني ضمن هذه الفئة، واملعىن هبا متاثيل والتماثيل الصغرية واملزهرايت 
مصيدة  الطني؛  أو  الفخار  أو  اخلزف  أو  الزجاج  من  مصنوعة  وكلها 
الذابب  وقتل  الكهرابئية جلذب  األجهزة  احلشرات،  مصائد  الفئران، 
العطور،  حمارق  الذابب؛  منشات  الذابب،  ماسكات  واحلشرات، 
رشاشات العطور، مبخرات العطور، األجهزة إزالة املكياج كهرابئية أو 
غري كهرابئية، نفااثت املسحوق، صناديق التواليت؛ فوهات للخرطوم 
الرش، فتحات علب السقي ابملاء، أجهزة الري، علب رش احلدائق؛ 
زجاج غري مشغول أو شبه مشغول]ابستثناء زجاج املباين، فسيفساء من 
الزجاج و مسحوق الزجاج للزينة أو الديكور ابستثناء ما هو للمباين، 

الصوف الزجاجي خبالف ما هو للعزل أو استخدام النسيج.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : اكاي إكسسوار هيدييليك ميديكال يف الكرتونيك 
انونيم شريكييت.

نو:  جاد.  سيت. كارانفيل  سان.  بريينتشجيلريى  يف  ابكري   : العنوان 
2/1 كات: 2 بيليكدوزو اسطنبول تركيا.



162                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

طالب التسجيل  : أوي كارل فازير ايه يب.
العنوان : فازيرسفاجني 6، 01230 فانتا، فنلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة كلمة  BACKSWING ابللغة االجنليزية كما 

هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177782

اتريخ  اإليداع  : 2016/02/23
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(    .

املعادن النفيسة وأي خليط منها واملنتجات  املصنوعة من أو املطلية 
هبذه املواد والغري واردة يف فئات أخرى؛ أدوات قياس الوقت واملعين 
الوقت  اليد وساعات احلائط؛ أدوات قياس  الساعات وساعات  هبا، 
وكروتومرتات  مسجلة(  مؤقتات   ( هبا كروتوغرافات  واملعين  الدقيقة 
الرايضية )ساعات  لتوقيت أحداث األلعاب  )مؤقتات دقيقة( وجهاز 
التوقيت(؛ األجزاء وامللحقات املكّونة للساعات الواردة يف هذه الفئة 
انقلة  وأحزاء  اليد  لساعات  وأساور  اليد  لساعات  أحزمة  هبا  واملعين 
حلركة ساعات احلائط وساعات اليد؛ أجزاء الساعة، وإبزميات الساعة 
وتيجان الساعات وعلب للساعات )مالئمة متاما اىل حجم الساعة(، 
والساعات  الساعات  أوجه  الساعات،  أغلفة  الساعات،  نوابض 
عقارب  الساعات(،  ومصلحي  للساعات   ( مدرجة  أقراص  الكبرية، 
وصناديق  علب  الساعات؛  زجاج  اليد،  وساعات  احلائط  ساعات 
األحجار  الساعات؛  لعرض  اهلدية  تقدمي  وصناديق  علب  للساعات؛ 
منقوشة؛  كرمية  أحجار  املاس؛  الكرمية؛  شبه  واألحجار  الكرمية 
جموهرات؛ مواد املصوغات؛ اكسسوارات اجملوهرات؛ علب وصناديق 
اجملوهرات  لعرض  اهلدية  تقدمي  وصناديق  علب  للمجوهرات؛  صغرية 
العنق؛  ربطات  داببيس  الثمني؛  املعدن  من  صناديق  واملصوغات. 
زمامات ) مرابط( الكمام القمصان؛ سالسل مفتاح؛ علب من اجللد 
للساعات اليد ساعات احلائط واجملوهرات  زمامات ) مرابط( الكمام 
القمصان وداببيس ربطات العنق و سالسل املفاتيح؛ صناديق مكيفة 

الحتواء ونقل الساعات وساعات احلائط  واجملوهرات.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : اف ام يت ام ديسرتيبيوشن ال يت دي.
العنوان : 3ايه آند 3يب فريبورت، ابالساال، آي ام9 2ايه يب، آيل 

اوف مان.

العنوان : ابرك داكتيفيتيه دو بيلون، اف- 06460 سان- فاليه- 
دا- تييه، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة عبارة  Wellcoat Paints ابللغة االجنليزية  مع الرسم 

بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177780

اتريخ  اإليداع  : 2016/02/23
الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )2(    .
ومواد  الصدأ  من  الوقاية  مواد  اللك،  والورنيش وطالءات  الدهاانت 
راتنج  األلوان،  تثبيت  مواد  التلوين،  مواد  التلف،  من  حفظ اخلشب 
طبيعي خام، معادن يف شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانني 

وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : أنكيم ش. م. ح.
ديب،  على،  جلبل  احلرة  املنطقة   ،18312 بريد  صندوق   : العنوان 

االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة  Geisha” ابللغة االجنليزية  بشكل خاص 
ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 177781
اتريخ  اإليداع  : 2016/02/23

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .
النب او القهوة، الشاي، الكاكاو و النب االصطناعي؛  األرز، التابيوكا 
اخلبز  و  احلبوب  من  املصنوعة  املستحضرات  و  الدقيق  الساجو؛  و 
والفطائر واحللوايت؛احللوى أو السكاكر؛  املثلجات الصاحلة لالكل؛ 
مسحوق  اخلمرية،  والدبس؛  األسود  والعسل  النحل  السكر؛عسل 
الثلج؛  البهارات؛  )توابل(؛  الصلصة  اخلل؛  اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛ 
الشوكوالتة؛ الكراميل؛ الكوكيز؛ البسكويت؛ الكعك؛ أقراص حلوى؛ 
علكة املضغ؛ حلوى السوسو مبلح النشادر؛ فطائر الكعك؛ املصاص؛ 

الكيك.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
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ابللغة   ”CHOCO TOON توون  شوكو  عبارة   : العالمة 
االجنليزية والعربية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 177966
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/01

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .

الشوكوالته ومنتجات حلوايت الشوكوالته، منتجات حلوايت السكر، 
املعكرونة،  الباستا،  الكعك،  األنواع(،  )مجيع  البسكويت  احللوي، 
أو  الرفيعة  املعكرونة  السباغييت،  التجهيز،  سريعة  النودليز  النودليز، 
اخلبيز،  مكوانت  من  وغريها  اخلبيز  مسحوق  اخلمرية،  الشعريية، 
صلصات السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب، الصلصات )التوابل(، 
البارااثس  عجينة  اجملمد،  العجني  للطهي،  جاهزة  العجني  منتجات 
اجملمدة، اآليس كرمي، احللوايت اجملمدة ليست من األلبان، احللوايت 
الفواكه اجملمدة، احللوايت املثلجة، القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، 
األرز، التابيوكا، ساغو، القهوة االصطناعية، اخلبز، املعجنات، العسل 
األسود، امللح، اخلردل، الدقيق املصنوع من احلبوب، التوابل. البقول، 
املرق،  صلصة  واألعشاب(،  احلبوب  )اساسها  الغذائية  املشروابت 

الشاي األعشاب، العسل.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : الشركة العاملية للمواد الغذائية ذ م م.
بريد  صندوق   ،1 رقم  الصناعية  املنطقة  الوحدة،  شارع   : العنوان 

4115، الشارقة، االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة Co premium Coal كو كول برمييوم حبروف 
عربية والتينية مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل 

املرفق.
رقم اإليداع : 178036

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/03
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(    .
فحم اخلشب؛ قوالب فحم اخلشب.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

العالمة : عبارة Bingzi Biotech” ابللغة االجنليزية  والصينية 
مع الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 177964
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/01

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(    .

املياه  معاجلة  أدوات  املياه؛  معاجلة  أدوات  العادم؛  دخان  معاجل 
الصحي  الصرف  مياه  مطهر  أو  تنقية  أجهزة  الكهرومغناطيسي؛ 
والوحل؛ معاجل مياه املخلفات؛ معاجل مياه الصرف الصحي؛ منشآت 
تنقية مياه الصرف الصحي؛ معاجل تصفية مياه املخلفات؛ جامع دخان 
منشآت  أو  تركيبات  املخلفات؛  مياه  مطهر  أو  تنقية  أجهزة  العادم؛ 
مياه املخلفات؛ تركيبات أو منشآت دخان العادم؛ معدات تنقية مياه 

الصرف الصحي؛ حمطات حتلية املياه.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : بينجزي ابيوتيك كو.، ال يت دي.
العنوان : منرب 351، زهوجنهوا ار دي، دايوان ديست.، اتويوان سييت 

337، اتيون )مجهورية الصني الشعبية(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة ULKER TEMPO  ابللغة االجنليزية بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 177965
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/01

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .

بسكويت  اهلش،  البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  احللوايت، 
مكون من رقائق )بسكويت ويفر.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

نو:1/6  سوكاك  شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  : كيسيكلى  العنوان 
أوسكودار / اسطنبول، تركيا.
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رقم اإليداع : 178498
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(    .

خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت؛ املطاعم؛ مطاعم 
اخلدمة الذاتية؛ الكافتريايت؛ املقاهي؛ صاالت الكوكتيل؛ ترتيب أماكن 
)املوتيالت(  الصغرية  الفنادق  و  الفنادق  هبا  واملعىن  املؤقتة  السكن 

وخدمات حجز الغرف.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوس اوتيل اشليتميجيليغي يف يونيتيم هيزماتلريي 
انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهلليسي، ماسلك اايزاغا جاديسي، نو:2، كات: 
1، ساريري - اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 MYTHA HOTEL“ عبارة   : العالمة 
موضح  هو  كما  ومميز  خاص  بشكل    ANTHOLOGY

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 178499

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(    .
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية واحملافظة 
على اجلمال للكائنات البشرية أو احليواانت، خدمات الزراعة والبستنة 
والغاابت؛ احلمامات الرتكية؛ خدمات املنتجعات الصحية الجل صحة 
وعافية اجلسم والتدليك متحد ابلروح وخدمات عالج الوجه واجلسم 
العناية  الشعر؛  تسريح  خدمات  التجميلية؛  ابجلسم  العناية  وخدمات 

أبظافر اليدين.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوس اوتيل اشليتميجيليغي يف يونيتيم هيزماتلريي 
انونيم شريكييت.

العنوان : هوزور ماهلليسي، ماسلك اايزاغا جاديسي، نو:2، كات: 
1، ساريري - اسطنبول، تركيا.

طالب التسجيل  : آيديليزم إندسرتيز م.م.ح.
العنوان : ص. ب : 31291، اجلزيرة احلمراء، رأس اخليمة، االمارات 

العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن رمسة مثلث ابللون االسود بشكل خاص ومميز كما 
هو موضح ابلشكل املرفق.
 رقم اإليداع : 178145

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/08
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(    .

ساعات  احلائط،  وساعات  الكبرية  الساعات  والتنبيه،  اليد  ساعات 
التوقيت، أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب او   احلافظات 

واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم جلميع البضائع املذكورة سابقا.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

)وتتاجر ابسم  هولدجنز كابوشيكي كايشا  : سيكو  التسجيل   طالب 
سيكو هولدجنز كوربوريشن(.

العنوان : 5-11، غينزا -4شوم، تشو- كو، طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة TRIMATIC حبروف التينية ابللون 
االسود بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178146
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/08

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(    .
ساعات  احلائط،  وساعات  الكبرية  الساعات  والتنبيه،  اليد  ساعات 
التوقيت، أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب او   احلافظات 

واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم جلميع البضائع املذكورة سابقا.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

)وتتاجر ابسم  هولدجنز كابوشيكي كايشا  : سيكو  التسجيل   طالب 
سيكو هولدجنز كوربوريشن(.

العنوان: 5-11، غينزا -4 شوم، تشو- كو، طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MYTHA HOTEL ANTHOLOGY“ العالمة : عبارة
بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.
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رقم اإليداع : 179667 
اتريخ  اإليداع  : 2016/04/25

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(    .

النشاط  وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
املكتيب.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : السيد طارق قدسي العطار.
العنوان : سوراي - دمشق - احللبوين - قرب مسجد احللبوين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة alattar  العطار ابللغة العربية واالجنليزية 

مع الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 179669 

اتريخ  اإليداع  : 2016/04/25
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(    .
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية واحملافظة 
على اجلمال للكائنات البشرية أو احليواانت، خدمات الزراعة والبستنة 

والغاابت.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : السيد طارق قدسي العطار.
العنوان : سوراي - دمشق - احللبوين - قرب مسجد احللبوين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االجنليزية  ابللغة     ”YUMFEST عن كلمة    :عبارة  العالمة 

بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 183623

اتريخ  اإليداع  : 2016/09/19
الشروط  :التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات 
مطبوخة ابلسكر،  )جيلي( ومربيات وفواكه  حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم 

البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون الصاحلة لألكل. 

DATE WITH YOURSELF ابللغة  : عبارة  العالمة 
االجنليزية كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179232 
اتريخ  اإليداع  : 2016/04/12

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .

التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
والعسل  النحل  عسل  السكر؛  لألكل؛  الصاحلة  املثلجة  واحللوايت؛ 
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات 
من  مكون  بسكويت  بسكويت؛ كيك؛  الثلج؛  البهارات؛  )التوابل(؛ 
رقائق )بسكويت ويفر(؛ الشوكوالته؛ احللوايت؛ الكوكيز )كعك حملى(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل  : يلديز هولدينج أنونيم شريكييت.

العنوان : ص. ب : كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك 
نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة MMAAT ابللغة االجنليزية مع الرسم 

بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 179576 

اتريخ  اإليداع  : 2016/04/21
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(    .
والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة 

والتهوية وإمداد املياه واألغراض الصحية. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة ميمن عبد العزيز للتجارة ذ.م.م.
العنوان : ص. ب 14178، ديب، االمارات العربية املتحدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة alattar  العطار ابللغة العربية واالجنليزية 

مع الرسم بشكل خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
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اتريخ اإليداع: 2015/11/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)25(
املالبس على أنواعها، لباس القدم واألحذية على أنواعها، أغطية الرأس 

والقبعات على أنواعها
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 

القانونية وأعمال احملاماة، تلفون 2/1/22400430،ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  ابسيودياليت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 181974 

اتريخ اإليداع: 2016/7/21
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

اآليس كرمي ) املثلجات (.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ميالنو كومريسيو فارجست دي إي ليمينوس ليتدا.
اي  سي  سيزار،  سريكيورا،   ،136 فرير،  اوسكار  روا  العنوان: 

يب:01426 000-، ساوابولو – اس يب، الربازيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن الكلمة بيزو  BIZOU  كتبت أبحرف عربية 
هلا  وليس  التسجيل  طالبة  الشركة  اسم  من  عادية وهي جزء  والتينية 

معىن ابللغة العربية
رقم اإليداع: 174659  

اتريخ اإليداع: 2015/11/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)35(
ابلتجزئة،  بيعها  لغاايت  االتصال  على وسائل  السلع  خدمات عرض 

عرض السلع، توزيع العينات، التسويق
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  بـيـزو فرانشـــايز إنـك
العنوان:  1490، ثريد أفنيو إيسـت، سانت- ماري )كيبيك( جي6إي 

3يت9، كنـــدا.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل :- ريسوليت انرتانشوانل دي دبليو سي ش. ذ.م. م.
العنوان : ص ب 40977، ديب، االمارات العربية املتحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ELEMENTS  ومن الكلمة  WD  العالمة : مكونة من احلرفني
 ELEMENTS تنطق دبليو دي و  WD املكتوبني أبحرف عادية و
تنطق املينتز ابللغة العربية و WD  تركيبة من األحرف ال معىن هلا و 

ELEMENTS تعين العناصر ابللغة العربية
رقم اإليداع: 152169  

اتريخ اإليداع: 2014/6/1
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(

اجهزة التخزين احلاسوبية بشكل مسوقات االقراص الصلبة ومسوقات 
االقراص الرقمية ومشغالت الوسائط ومسوقات اقراص احلالة الصلبة 
منتجات  وحتديدا  احلاسوب  منتجات  ابحلواسيب،  امللحقة  واالجهزة 
ختزين البياانت بشكل اجهزة الكرتونية رقمية لغاية تنظيم واستالم ونقل 
وادارة وختزين وأتمني وتشفري ومتركز وتشغيل وتدفق والنسخ االحتياطي 
وحتويل وختصيص ومالحه وتشغيل واستعراض ودخول ومشاركة وتزمني 
وتعديل ومراجعة وحتميل وتنزيل النصوص والبياانت والصور وامللفات 
الصوتية وملفات الفيديو واملعلومات او الوسائط املخزنة او املتدفقة 
او املستضافة او املشغلة علي اجهزة ختزين بياانت ومسوقات االقراص 
الصلبة ومسوقات االقراص ومسوقات اقراص احلالة الصلبة ومشغالت 

الوسائط وخوادم االنرتنت وخدمات التخزين احلسابية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  ويسترين دجييتال تكنولوجيز، انك.
العنوان:  3355 ميشلسن درايف، سويت 100  ايرفني،  كاليفورنيا 

92612، الوالايت املتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عربية  BIZOU كتبت أبحرف  بيزو  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة 
هلا  وليس  التسجيل  طالبة  الشركة  اسم  من  عادية وهي جزء  والتينية 

معىن ابللغة العربية
رقم اإليداع: 174658  

BACIODILATTE
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لألكل؛ فواكه وخضر جمففة وحمفوظة و جممدة ومطبوخة ومدخنة او 
مملحة؛   غبار الطلع لالستخدام كطعام ؛ مسكرات معدة و فواكه جافة 
كوجبات خفيفة؛ عجينة البندق والفول السوداين ؛ طحينة ]معجونة 

بذور السمسم[؛ البيض و  مسحوق البيض؛  رقاقات البطاطس
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

تيكاريت  يف  ساانيي  توريزم  غيدا  سوتيس كافيترياي  التسجيل:  طالب 
انونيم سريكييت/شركة مسامهة/

غرضها: الصناعة والتجارة واخلدمات
العنوان: ييسيلسي ماهاليسي سيليك كاديسي منرب.69/اي كاغيتهاين 

اسطنبول تركيا    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HUAWEIالالتينية واحلروف   الكلمات  عن  عبارة   : العالمة 
GX”      هواوي جي اكس   كتبت بشكل كبري ابللون االسود و 
الكلمات واحلروف الالتينية   “ HUAWEI GX” هواوي جي 
اكس  ال معىن هلا ىف القاموس اإلجنليزي أو العريب  و العالمة يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة 

من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176302  

اتريخ اإليداع: 2015/12/30 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)09(

معدات االتصاالت؛ جهاز بياانت االتصال؛ اجهزة االنصال؛  أجهزة 
حاسوب؛  أجهزة حاسوب حممولة؛  أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛علب 
واقية  ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ أجهزة كمبيوتر ملبوسة؛ عصاابت 
اليد  تتألف أساسا من ساعة  الذكية ؛ ساعات ذكية؛  ساعات ذكية 
للعرض، ارسال واستقبال النصوص ورسائل الربيد اإللكرتوين والبياانت 
واملعلومات والرد على املكاملات؛ اجهزة إلكرتونية رقمية قابلة للبس 
وشاشات  وبرانمج  هاتف  أيضا  وتضم  اليد  ساعة  من  أساسا  تتألف 
اإللكرتوين  الربيد  النصوص ورسائل  واستقبال  وارسال  لعرض  العرض 
الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  اهلواتف  طريق  عن  واملعلومات  والبياانت 
قابلة  رقمية  إلكرتونية  اجهزة  ؛   احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية 
مع  ذكية  اساور  سوار؛  أو  ساعة  شكل  على  ذكية  هواتف  للبس؛  
اهلواتف احملمولة  بعد لالستخدام مع  البلوتوث والتحكم عن  وظائف 
اليت ميكن أن تعرض رقم املتصل والرسائل القصرية؛ عصاابت املعصم 

بولون كتبت   BOLON الالتينية   الكلمة   عن  عبارة   : العالمة 
 BOLON حبروف التينية كبرية ابللون االسود و الكلمة الالتينية
بولون ليس هلا معىن يف القاموس العريب او الالتيين. و العالمة يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة 

من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع: 175757

اتريخ اإليداع: 20 /12 /2015 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)09(

الفرجارات  فوتوغرايف[؛   ]تصوير  تصوير  آالت  النيون؛   إشارات 
]أجهزة قياس[؛  زجاج للبصرايت؛  نظارات مضادة الشعة الكمبيوتر؛  
نظارات واقية لأللعاب الرايضية؛  عدسات تصحيح الزيغ ]بصرايت[؛  
النظارات ]بصرايت[؛  عدسات النظارات؛  ُأُطر النظارات؛  نظارات؛  

عدسات الصقة؛  جراب للنظارة؛  نظارات مشسية.
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

ليمتد/  شركة ذات  التسجيل: اكسيامني ايرو اوبتيكال كو.،  طالب 
مسؤولية حمدودة. / غرضها: الصناعة والتجارة 

ديسرتيكت،  سيمينغ  رود،  اننتو   1 رقم   ،1101 يونيت  العنوان: 
اكسيامني، فوجيان بروفينس، الصني    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينيةHaji Baba”      هاجي اباب  
كتبت حبروف التينية مميزة. و كتبت احلروف الالتينية H و “B”  من 
الكلمتني بشكل كبري فيما كتبت بقية احلروف بشكل صغري والكلمات 
الالتينية “   Haji Baba ” ” ال معىن هلا ىف القاموس اإلجنليزي أو 
العريب  و العالمة يف جمملها  ال تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة 
للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176039

اتريخ اإليداع: 23 /12 /2015 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)29(

حلوم  و مسك والدواجن واللعب؛  املواد الغذائية املصنعة اليت اساسها 
اللحوم؛ البقول اجملفف؛  حساء و  مرق قليل الدهن ؛   زيتون حمفوظ 
و  عجني الزيتون؛  احلليب ومنتجات احلليب و  زبدة؛  زيوت صاحلة 



168                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

وأجهزة  الذكية  اهلواتف  طريق  عن  واملعلومات  والبياانت  اإللكرتوين 
الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة؛ ؛ خدمات البيع ابلتجزئة 
فيما يتعلق أبجهزة إلكرتونية رقمية ميكن ارتداؤها، هواتف ذكية على 
شكل ساعة أو سوار؛ خدمات البيع ابلتجزئة فيما يتعلق أبساور ذكية 
مع وظائف التكنولوجيا الالسلكية والتحكم عن بعد لالستخدام مع 
القصرية  والرسائل  املتصل  رقم  تعرض  أن  اليت ميكن  احملمولة  اهلواتف 
قابلة  الذكية  املعصم  بعصاابت  يتعلق  فيما  ابلتجزئة  البيع  ؛ خدمات 
لالرتداء  مع شاشات عرض للعرض، ارسال واستقبال النصوص ورسائل 
الربيد اإللكرتوين والبياانت واملعلومات والرد على املكاملات؛ خدمات 
واستقبال  ارسال  للعرض،  ذكية  بنظارات  يتعلق  فيما  ابلتجزئة  البيع 
والتقاط  واملعلومات  والبياانت  اإللكرتوين  الربيد  ورسائل  النصوص 
الصور ؛ خدمات البيع ابلتجزئة فيما يتعلق ابهلواتف حممولة، هواتف 
للهواتف ؛ خدمات  اهلواتح احملمولة،  بطارايت  لوقاية  الذكية، علب 
البيع ابلتجزئة فيما يتعلق  بسماعات األذن ؛  مساعات رأس؛   األجهزة 
السمعية؛  مسجالت؛  أجهزة مسعية ميكن ارتداؤها؛ مكربات الصوت ؛   
مكربات الصوت؛ أجهزة االستقبال؛  موجهات؛  موجهات السلكية؛ 
برانمج االتصال؛ برامج التطبيقات،  ربط الساعة، جموهرات، أدوات 
جموهرات  قالدات،  أساور،   اليد،   ساعات  الزمن؛   وقياس  ميقاتية 
وساعات اليت تتصل ابلبياانت؛  اإلعالن، التسويق، اخلدمات الرتوجيية.  
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد./شركة حمدودة قائمة 
الصناعة  الشعبية/غرضها:  الصني  مجهورية  قوانني  مبوجب  ومنظمة 

والتجارة
العنوان:  ادمينسرتيشن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. ابنتيان، 

لونغكانغ دسرتيكت، شينزهني، الصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HUAWEI    العالمة : عبارة عن الكلمات واحلروف  الالتينية
و  االسود  ابللون  بشكل كبري  ار   كتبت  جي  هواوي      ”GR
الكلمات واحلروف الالتينية   “ HUAWEI GR” هواوي جي 
ار  ال معىن هلا ىف القاموس اإلجنليزي أو العريب  و العالمة يف جمملها  ال 
تتضمن أية دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة 
وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176305  

واستقبال  ارسال  للعرض،  مع شاشات عرض  لالرتداء   قابلة  الذكية 
والبياانت واملعلومات والرد على  اإللكرتوين  الربيد  النصوص ورسائل 
املكاملات؛  نظارات ذكية للعرض، ارسال واستقبال النصوص ورسائل 
هواتف  ؛   الصور  والتقاط  واملعلومات  والبياانت  اإللكرتوين  الربيد 
بطارايت  احملمولة؛   اهلواتف  لوقاية  علب  ؛  الذكية  هواتف  حممولة؛ 
السمعية؛   األجهزة  رأس؛    مساعات  ؛   األذن  مساعات  ؛  للهواتف 
مسجالت؛  أجهزة مسعية ميكن ارتداؤها؛ مكربات الصوت ؛   مكربات 

الصوت؛ أجهزة االستقبال؛  موجهات؛  موجهات السلكية؛
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد./شركة حمدودة قائمة 
الصناعة  الشعبية/غرضها:  الصني  مجهورية  قوانني  مبوجب  ومنظمة 

والتجارة
العنوان:  ادمينسرتيشن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. ابنتيان، 

لونغكانغ دسرتيكت، شينزهني، الصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HUAWEIالالتينية واحلروف   الكلمات  عن  عبارة   : العالمة 
GX”      هواوي جي اكس   كتبت بشكل كبري ابللون االسود و 
الكلمات واحلروف الالتينية   “ HUAWEI GX” هواوي جي 
اكس  ال معىن هلا ىف القاموس اإلجنليزي أو العريب  و العالمة يف جمملها  
هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال 
العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة 

من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع: 176304  

اتريخ اإليداع: 2015/12/30 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)35(

جهاز  االتصاالت،   مبعدات  يتعلق  فيما  ابلتجزئة  البيع  خدمات 
الكمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر،  أجهزة  االتصاالت،   جهاز  التواصل،  
احملمولة،  اهلواتف  لوقاية  علب  اللوحية،   الكمبيوتر  أجهزة  احملمولة، 
ذكية،  ساعات  الذكية،   عصاابت  ارتداؤها،  ميكن  أجهزة كمبيوتر 
ساعات ذكية تتألف أساسا من ساعة اليد للعرض، ارسال واستقبال 
والبياانت واملعلومات والرد على  اإللكرتوين  الربيد  النصوص ورسائل 
املكاملات؛ خدمات البيع ابلتجزئة فيما يتعلق أبجهزة إلكرتونية رقمية 
اليد وتضم أيضا هاتف وبرانمج  تتألف أساسا من ساعة  للبس  قابلة 
الربيد  ورسائل  النصوص  واستقبال  وارسال  لعرض  العرض  وشاشات 
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رقم اإليداع: 177007  
اتريخ اإليداع: 2016/1/27

الشروط:التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)25(

املنتجات  مجيع  ولوازم  وأجزاء  القدم،  ولباس  املالبس  الراس،  اغطية 
)اغطية  قبعات  صغرية،  قلنسوة  الفئة،  هذه  يف  املدرجة  املذكورة، 
االطفال،  مالبس  املالبس،  قبعات  القاعدة،  قبعات كرة   ،) الرأس 
القمصان، مالبس شاطئية، مالبس رايضية، مالبس االوالد، السراويل 
الدينيم، )مالبس(، املالبس  املانعة لتسرب املاء،  )مالبس(، املالبس 
أغطية  برنس  )املالبس(،  احزمة  للمطر،  انفذ  غري  مالبس  اجللدية، 
للراس )مالبس(، مالبس حمبوكة، قمصان صوفية )مالبس(، قفازات 
أساور  )مالبس(،  مسرولة  قمصان  جاكيتات)مالبس(،  )مالبس(، 
)مالبس(،  أحزمة جلدية  )مالبس(،  للرأس  أربطة  )مالبس(،  قمصان 
حفاضات االطفال )مالبس(، اربطة للرأس )مالبس(، املالبس اجلاهزة 
ثالث اجزاء البذالت)مالبس(. املالبس الرتداء أوقات الراحة املصنوعة 

من جلد صناعي، مالبس نوم، املالبس الداخلية، مالبس شاطئية
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  كايلر أند سونز جي إم يب إتش  
العنوان:  ليونرود سرتاب 54 – 80636 ميونيخ – املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة THE BEACH مكتوبة حبروف التينية عادية 
وتعين  بيتش   ذا  تنطق   و   B الالتيين  احلرف  ُيشكل  مميز  وتصميم 

الشاطئ
رقم اإليداع: 179573  

اتريخ اإليداع: 2016/4/21
الشروط:  التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)35(
خدمات  األعمال؛  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
ومرافق  واملنتجعات  والفنادق  املطاعم  أعمال  إدارة  األعمال؛  توجيه 
االستجمام واللياقة البدنية و املنتزهات ذات الفكرة احملددة واملنتزهات 
الرتفيهية؛ إدارة األعمال )للغري(؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية 
البيع  خدمات  ابلتجزئة؛  البيع  خدمات  العامة؛  والعالمات  واإلعالن 
السلع  من  تشكيلة  جتميع  خدمات  الين(؛  )أن  املباشرة  ابلتجزئة 
لصاحل الغري)ما عدا نقلها( وذلك لتمكني املستهلكني من معاينتها و 

اتريخ اإليداع: 2015/12/30 م
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(

معدات االتصاالت؛ جهاز بياانت االتصال؛ اجهزة االنفصال؛  أجهزة 
حاسوب؛  أجهزة حاسوب حممولة؛  أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛علب 
واقية  ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ أجهزة كمبيوتر ملبوسة؛ عصاابت 
اليد  تتألف أساسا من ساعة  الذكية ؛ ساعات ذكية؛  ساعات ذكية 
للعرض، ارسال واستقبال النصوص ورسائل الربيد اإللكرتوين والبياانت 
واملعلومات والرد على املكاملات؛ اجهزة إلكرتونية رقمية قابلة للبس 
وشاشات  وبرانمج  هاتف  أيضا  وتضم  اليد  ساعة  من  أساسا  تتألف 
اإللكرتوين  الربيد  النصوص ورسائل  واستقبال  وارسال  لعرض  العرض 
الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  اهلواتف  طريق  عن  واملعلومات  والبياانت 
قابلة  رقمية  إلكرتونية  اجهزة  ؛   احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية 
مع  ذكية  اساور  سوار؛  أو  ساعة  شكل  على  ذكية  هواتف  للبس؛  
اهلواتف احملمولة  بعد لالستخدام مع  البلوتوث والتحكم عن  وظائف 
اليت ميكن أن تعرض رقم املتصل والرسائل القصرية؛ عصاابت املعصم 
واستقبال  ارسال  للعرض،  مع شاشات عرض  لالرتداء   قابلة  الذكية 
والبياانت واملعلومات والرد على  اإللكرتوين  الربيد  النصوص ورسائل 
املكاملات؛  نظارات ذكية للعرض، ارسال واستقبال النصوص ورسائل 
هواتف  ؛   الصور  والتقاط  واملعلومات  والبياانت  اإللكرتوين  الربيد 
بطارايت  احملمولة؛   اهلواتف  لوقاية  علب  ؛  الذكية  هواتف  حممولة؛ 
السمعية؛   األجهزة  رأس؛    مساعات  ؛   األذن  مساعات  ؛  للهواتف 
مسجالت؛  أجهزة مسعية ميكن ارتداؤها؛ مكربات الصوت ؛   مكربات 

الصوت؛ أجهزة االستقبال؛  موجهات؛  موجهات السلكية؛
لالستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد./شركة حمدودة قائمة 
ومنظمة مبوجب قوانني

 مجهورية الصني الشعبية/غرضها: الصناعة والتجارة
العنوان:  ادمينسرتيشن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. ابنتيان، 

لونغكانغ دسرتيكت، شينزهني، الصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cayler & Sons كتبت أبحرف  العبارة   عبارة عن   : العالمة 
طالبة  الشركة  اسم  من  Cayler  هي جزء  عادية وكلمة    التينية 

التسجيل وتنطق كايلر وكلمة  Sons  تعين أبناء ابللغة العربية
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ومقاعد  قادوس  والبحرية،  واجلوية  الربية  املركبات  مقاعد  املركبات، 
للمركبات  خشبية  مقاعد  واملائية،  واجلوية  الربية  للمركبات  السباق 
الربية واجلوية والبحرية، تنجيد للمركبات الربية واجلوية واملائية، خمدات 
ملقاعد املركبات الربية واجلوية واملائية وأغطية، زنربكات جوية ملخدات 
املقاعد للمركبات الربية واجلوية واملائية، مساند للظهر للمركبات الربية 
واجلوية واملائية، مساند للرأس للمركبات الربية واجلوية واملائية، مساند 
للذراع للمركبات الربية واجلوية واملائية، أحزمة للمقاعد، أطواق مقعد 
منظمات  املقعد،  الرتفاع  معدالت  واملائية،  واجلوية  الربية  للمركبات 
ما  لوازم وتوابع مجيع  الربية واجلوية واملائية،  للمركبات  املقعد اخللفي 

ذكر من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184007 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(
من  املصنوعة  والبضاعة  ميكا  اسبست،  بريشا، صمغ،  فوات،  مطاط، 
املطاط، غوات، بريشا، الصمغ، االسبست، ميكا لالستخدام يف /على 
املقاعد، مقاعد وتصنيع املقاعد، بالستيك ابلشكل املنبثق لالستخدام 
يف التصنيع، مواد تغليف، حشو وعزل، أانبيب مرنة ليست من معدن، 
بالستيك لالستخدام يف تصنيع املقاعد، املطاط لالستخدام يف تصنيع 

املقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184008 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة  عنها ابلفئة )18(
اجللود  وتقليد  اجللود  من  املصنوعة  البضاعة  اجللود،  وتقليد  جلود 
لالستخدام يف/على املقاعد، مقاعد وصناعة املقاعد، جلود حيواانت، 

شرائها؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ تنظيم برامج الوالء والتحفيز وتنفيذها 
واالشراف عليها؛ خدمات االمتياز )فرانشايز( وحتديدا تقدمي املساعدة 
يف ادارة االعمال يف جمال أتسيس وتشغيل الفنادق واملطاعم ومقاصف 
تقدمي الوجبات اخلفيفة واملنتجعات ومرافق االستجمام واللياقة البدنية 

وحمالت البيع ابلتجزئة
لإلستشارات  الياقوت  الدكتور/خالد  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماه،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل:  مراس القابضة ذ.م.م
العنوان:  صندوق الربيد 123311، ديب، االمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184005 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(

املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة والعلوم واألمسدة الصناعية غري 
مستحضرات  احلريق،  إمخاد  مركبات  مصنع،  بالستيك غري  املصنعة، 
تصنيع  يف  تستخدم  الصقة  مواد  الدابغة،  مواد  والسقي،  التقسية 

املقاعد، مواد كيماوية تستخدم يف صناعة املقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184006 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
للمركبات  مقاعد  البحري،  أو  اجلوي  الربي،  للنقل  أجهزة  مركبات، 
الربية، اجلوية والبحرية، مقاعد مركبات، مقاعد أمان يف املركبة، مقاعد 
للمركبات اآللية، مقاعد للقطارات، ترام، السكك احلديدة األحادية، 
السيارات، احلافالت، العرابت، الدراجات النارية، الدراجات اهلوائية، 
للسفن،  مقاعد  والشاحنات،  املغلقة  السيارات  الرتانزيت،  مركبات 
الطائرات  مقاعد  للطائرات،  مقاعد  واليخوت،  احلوامات  القوارب، 
يف  لألطفال  األمان  مقاعد  للطيارين،  القاذفة  املقاعد  واملروحيات، 

ADIENT

ADIENT

ADIENT

ADIENT
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طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184011 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة  عنها ابلفئة )24(
أخرى،  فئات  يف  مدرجة  ليست  النسيج  من  وبضائع  منسوجات، 
أقمشة، بطانيات، شراشف، منسوجات، أغطية من النسيج للمقاعد، 

شراشف مقاعد، تنجيد للمقاعد، أغطية بالستيكية للمقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184012 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة  عنها ابلفئة )40(
معاجلة وعمل املواد لالستخدام يف تصنيع املقاعد، خدمات املعلومات 

واالستشارة واملشورة املتعلقة بكل ما ذكر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184014 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(
املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة والعلوم واألمسدة الصناعية غري 
مستحضرات  احلريق،  إمخاد  مركبات  مصنع،  بالستيك غري  املصنعة، 
تصنيع  يف  تستخدم  الصقة  مواد  الدابغة،  مواد  والسقي،  التقسية 

املقاعد، مواد كيماوية تستخدم يف صناعة املقاعد.

جلود مدبوغة، سياط، ارسان، وسرج للخيل، تطريز من اجللد ملقاعد 
املركبات الربية واجلوية واملائية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش

العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184009 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
البضائع واملنتجات املطلوب تسجياللعالمة عنها ابلفئة )19(

مواد إنشائية )مباين غري معدنية(، مواد بناء )غري معدنية(، مواد إنشائية 
)غري معدنية(، مواد بناء لالستخدام يف تصنيع املقاعد، مواد إنشائية 

لالستخدام لتصنيع املقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184010 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل   العالمة عنها ابلفئة )20(
الفلني، قصب، خريزان،  بضائع خشبية،  للصور،  براويز  مرااي  أاثث، 
أملود، قرون، عظام، العاج، عظام احلوت، الصدف، العنرب، أم اللؤلؤ، 
املقاعد،  يف  املستخدمة  البالستيك  أو  املواد  مجيع  وبدائل  مريشوم 
القاعات،  مقاعد  أاثث،  مقاعد  مقاعد،  املقاعد،  وتصنيع  مقاعد 
الصوفا،  مقاعد  السينما،  مقاعد  املسرح،  مقاعد  االستاد،  مقاعد 
مقاعد  للطي،  قابلة  مقاعد  معدنية،  مقاعد  ابلقضبان،  معززة  مقاعد 
لبادات مقاعد، خمدات  للنفخ، مقاعد مساند، خمدات مقاعد،  قابلة 
اسناد لالستخدام مع املقاعد مبا يف ذلك مقاعد األطفال، مقاعد معدة 
لألطفال الرضع، مقاعد أرضية، مقاعد عمل، قطع ولوازم وتوابع مجيع 

ما ذكر من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

ADIENT

ADIENT

ADIENT

ADIENT
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العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184016 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(
من  املصنوعة  والبضاعة  ميكا  اسبست،  بريشا، صمغ،  فوات،  مطاط، 
املطاط، غوات، بريشا، الصمغ، االسبست، ميكا لالستخدام يف /على 
املقاعد، مقاعد وتصنيع املقاعد، بالستيك ابلشكل املنبثق لالستخدام 
يف التصنيع، مواد تغليف، حشو وعزل، أانبيب مرنة ليست من معدن، 
بالستيك لالستخدام يف تصنيع املقاعد، املطاط لالستخدام يف تصنيع 

املقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184017 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
اجللود  وتقليد  اجللود  من  املصنوعة  البضاعة  اجللود،  وتقليد  جلود 
لالستخدام يف/على املقاعد، مقاعد وصناعة املقاعد، جلود حيواانت، 
جلود مدبوغة، سياط، ارسان، وسرج للخيل، تطريز من اجللد ملقاعد 

املركبات الربية واجلوية واملائية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 

2016/9/27
طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش

العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184015 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
للمركبات  مقاعد  البحري،  أو  اجلوي  الربي،  للنقل  أجهزة  مركبات، 
الربية، اجلوية والبحرية، مقاعد مركبات، مقاعد أمان يف املركبة، مقاعد 
للمركبات اآللية، مقاعد للقطارات، ترام، السكك احلديدة األحادية، 
السيارات، احلافالت، العرابت، الدراجات النارية، الدراجات اهلوائية، 
للسفن،  مقاعد  والشاحنات،  املغلقة  السيارات  الرتانزيت،  مركبات 
الطائرات  مقاعد  للطائرات،  مقاعد  واليخوت،  احلوامات  القوارب، 
يف  لألطفال  األمان  مقاعد  للطيارين،  القاذفة  املقاعد  واملروحيات، 
ومقاعد  قادوس  والبحرية،  واجلوية  الربية  املركبات  مقاعد  املركبات، 
للمركبات  خشبية  مقاعد  واملائية،  واجلوية  الربية  للمركبات  السباق 
الربية واجلوية والبحرية، تنجيد للمركبات الربية واجلوية واملائية، خمدات 
ملقاعد املركبات الربية واجلوية واملائية وأغطية، زنربكات جوية ملخدات 
املقاعد للمركبات الربية واجلوية واملائية، مساند للظهر للمركبات الربية 
واجلوية واملائية، مساند للرأس للمركبات الربية واجلوية واملائية، مساند 
للذراع للمركبات الربية واجلوية واملائية، أحزمة للمقاعد، أطواق مقعد 
منظمات  املقعد،  الرتفاع  معدالت  واملائية،  واجلوية  الربية  للمركبات 
ما  لوازم وتوابع مجيع  الربية واجلوية واملائية،  للمركبات  املقعد اخللفي 

ذكر من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.
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طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184020 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )24(
أخرى،  فئات  يف  مدرجة  ليست  النسيج  من  وبضائع  منسوجات، 
أقمشة، بطانيات، شراشف، منسوجات، أغطية من النسيج للمقاعد، 

شراشف مقاعد، تنجيد للمقاعد، أغطية بالستيكية للمقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184021 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )40(
معاجلة وعمل املواد لالستخدام يف تصنيع املقاعد، خدمات املعلومات 

واالستشارة واملشورة املتعلقة بكل ما ذكر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أكراسينغ  ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 

مع الرسم (

العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184018 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(
مواد إنشائية )مباين غري معدنية(، مواد بناء )غري معدنية(، مواد إنشائية 
)غري معدنية(، مواد بناء لالستخدام يف تصنيع املقاعد، مواد إنشائية 

لالستخدام لتصنيع املقاعد.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27

طالب التسجيل: أدينت إجننريينغ أند آي يب جي أم يب أتش
العنوان: إنداسرتيسرتاس 20-30، 51339، بريشيد، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أدينت  )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184019 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
الفلني، قصب، خريزان،  بضائع خشبية،  للصور،  براويز  مرااي  أاثث، 
أملود، قرون، عظام، العاج، عظام احلوت، الصدف، العنرب، أم اللؤلؤ، 
املقاعد،  يف  املستخدمة  البالستيك  أو  املواد  مجيع  وبدائل  مريشوم 
القاعات،  مقاعد  أاثث،  مقاعد  مقاعد،  املقاعد،  وتصنيع  مقاعد 
الصوفا،  مقاعد  السينما،  مقاعد  املسرح،  مقاعد  االستاد،  مقاعد 
مقاعد  للطي،  قابلة  مقاعد  معدنية،  مقاعد  ابلقضبان،  معززة  مقاعد 
لبادات مقاعد، خمدات  للنفخ، مقاعد مساند، خمدات مقاعد،  قابلة 
اسناد لالستخدام مع املقاعد مبا يف ذلك مقاعد األطفال، مقاعد معدة 
لألطفال الرضع، مقاعد أرضية، مقاعد عمل، قطع ولوازم وتوابع مجيع 

ما ذكر من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   015871131 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
2016/9/27
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قياس الرتسب واالمتصاص، أجهزة وأدوات لقياس حمتوى املعادن يف 
الرتبة، معدات معاجلة البياانت احلاسوبية والربجميات احلاسوبية للتحكم 
وتنظيم وتوزيع األمسدة، معدات قياس وحتديد جرعات ومزج الغازات 
االلكرتونية،  التحكم  لوحات  الربجميات،  من  أساسًا  املؤلفة  والسوائل 
جمسات، حاقنات، عدادات التدفق، مفاتيح تشغيل التدفق والضغط، 
مؤشرات ومنظمات الضغط، حمابس العداد ووحدة اإلنذار، الكاشفات 
نسخ  أو  ونقل  لتسجيل  أجهزة  الضغط،  وقياس  أجهزة  الغاز،  عن 
التسجيل،  أقراص  املمغنطة،  البياانت  انقالت  الصور،  أو  الصوت 
أقراص مدجمة، أقراص فيديو رقمية وغريها من وسائل التسجيل الرقمية، 
حاسبات، معدات معاجلة البياانت، حواسيب، برجميات حاسوب مبا يف 
ذلك برجميات قياس متطلبات النيرتوجني للمحاصيل وبرجميات قياس، 
تغيري وتوزيع األمسدة، برجميات لقياس احلتوى الكلوروفيلي يف النبااتت، 
برجميات قياس حمتوى األمسدة يف الرتبة، برجميات قياس احملتوى املعدين يف 
الرتبة، برجميات قياس جرعات وخلط الغاز والسوائل، أجهزة تطبيقات، 
أدوات وجمسات للتحكم ابنبعاث أكسيد النيرتوجني وأكسيد الكربيت، 
الكربيت،  وأكسيد  التيرتوجني  أكسيد  المتصاص  وجمسات  أدوات 
حاسوبية  برجميات  والسوائل،  الغاز  ومزيج  جرعات  لقياس  برجميات 
برجميات  الكربيت،  وأكسيد  النيرتوجني  أكسيد  إبنبعاث  للتحكم 
أكسيد النيرتوجني وأكسيد الكربيت، أجهزة وجمسات لالستخدام يف 
أجهزة  والبحرية،  واحلرجية  املائيات  تربية  خدمات  البستنة،  الزراعة، 
إضافات  الوقود،  اضافات  السائل،  الوقود  توزيع  وجمسات  وأدوات 
كيماوية، حمطات خدمة البنزين والديزل وتوابعها وخاصة أجهزة العد، 
أجهزة الرقابة وأجهزة حتديد اجلرعات، برجميات لتوزيع الوقود السائل، 
والديزل  البنزين  خدمة  حمطات  إضافات كيماوية،  الوقود،  إضافات 

وتوابعها وخاصة العدادات، أجهزة املراقبة والتوزيع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ايرا انرتانشيوانل ايه اس ايه.
العنوان: درامينسفني 131، ص.ب 343 سكوين، أن أو – 0213، 

2 أسلو، النرويج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سيلو  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184037 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

لتبييض  مستحضرات  الشعر،  تلوين  مستحضرات  للشعر،  أصباغ 
خباخ  للشعر،  غسول  للشعر،  األلوان  إزالة  مستحضرات  الشعر، 

رقم اإليداع: 184026 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(

مساند  اريكة،  معدنية،  مقاعد  مكتيب،  أاثث  )أاثث(،  صوفا  مقاعد 
حاملة )أاثث(، كراسي األقدام )بال أذرع، عرابت للحواسيب )أاثث(.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ايجنزهو أوكي سيت كو.، ليميتد.

العنوان: رقم 58، شوانج اتنغ رود، جاجنوان إنداسرتايل زون، اينج 
زهو، جياجنو بروفينس، مجهورية الصني الشعبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  جربان  )عالمة كلمة حبروف عربية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 184027 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
املقاهي،  املؤقتة،  اإلقامة  واملشروابت،  األطعمة  تقدمي  خدمات 
الكافيرتاي، تقدمي الطعام والشراب، املطاعم )مطاعم يقوم فيها الشخص 

خبدمة نفسه (، املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

حمدودة  السياحية  لالستثمارات  سوليدير  شركة  التسجيل:  طالب 
املسئولية

العنوان: بوليفارد العبديل، جادة رفيق احلريري، الطابق السابع، عمان، 
اململكة األردنية اهلامشية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ايرا  )عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184031 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
فوتغرايف  وتصوير  ومالحية  مساحية  علمية  وجمسات  وأدوات  أجهزة 
وسينمائي وبصري ووزن، قياس، إشارة وفحص )إشراف(، وإنقاذ وتعليم 
مبا يف ذلك األجهزة واألدوات واجملسات لقياس احملتوى الكلوفوري يف 
السماد،  من  الرتبة  لقياس حمتوى  وأدوات وجمسات  أجهزة  النبااتت، 
النيرتوجني،  من  احملاصيل  متطلبات  لقياس  وجمسات  وأدوات  أجهزة 
أجهزة وأدوات قياس، وتغيري وتوزيع األمسدة، أجهزة وأدوات وجمسات 

YARA

CIELO
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العالمة :  سيكو  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184041 

اتريخ اإليداع: 2016/10/5
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روماكوا جروب أس. ايه
العنوان: سرت. كارابيت رقم 46، جود. هارجيتا، بورسيك، رومانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  جيوستو الكرتيك  ) كلمات حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184042 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روماكوا جروب أس. ايه
العنوان: سرت. كارابيت رقم 46، جود. هارجيتا، بورسيك، رومانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  فوسال  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184049 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمةعنها ابلفئة )11(
والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  اإلانرة  أجهزة 

والتهوية والتزويد ابملياه واألغراض الصحية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: فوسال جي أم يب أتش.
العنوان: أل – أف – شوهنري – سرتاب 15، 08523 بلوين، املانيا

للشعر، مستحضرات متويج الشعر، تقوايت للشعر، كرميات الشعر، 
شامبو للشعر، شامبو للشعر، ملطف للشعر، كرمي معاجلة الشعر، مواد 

جتميل، زينة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

هويو  ابسم  أيضًا  وتتاجر   ( هويو كابوشيكي كيشا  التسجيل:  طالب 
كو.، ليميتد(.

العنوان: 501، توكوجاوا -1  تشوم، هيماشي – كو، انجواي – شي، 
إيتشي - كني، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ستانسيين  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184038 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روماكوا جروب أس. ايه
العنوان: سرت. كارابيت رقم 46، جود. هارجيتا، بورسيك، رومانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ميرتوبوليتان  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184039 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمةعنها ابلفئة )30(
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روماكوا جروب أس. ايه
العنوان: سرت. كارابيت رقم 46، جود. هارجيتا، بورسيك، رومانيا

STANCENI

CICO

GIUSTO ELEKTRIK

METROPOLITAN

VOSLA
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمةعنها ابلفئة )29(
واللبنة  اجملمد  حليب  البوظة،  ابستثناء  األلبان  أساسها  خفيفة  أغذية 
اجملمدة، وجبات خفيفة اساسها الفاكهة، عيدان خفيفة أساسها اجلوز 

والفاكهة اجملففة، أغذية وجبات خفيفة اساس املغذايت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

أيضًا  وتتاجر  سي  ال  ال  ديسرتيبيوشن  وودبولت  التسجيل:  طالب 
إبسم/نيوترابولت.

 ،77807 تراديشنز درايف، براين، تكساس  3891 أس.  العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  فيت جوي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184110 
اتريخ اإليداع: 2016/10/10

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
عيدان وجبات غذائية اساسها احلبوب جاهزة لألكل وحتتوي مجيعها 
لألكل،  جاهزة  الشوكاالته  أساسها  غذائية  وجبات  الربوتني،  على 
وجبات خفيفة أساسها الغرانوال، عيدان حبوب عايل الربوتني، عيدان 

وجبات خفيفة أساسها احلبوب عالية الربوتني قليلة الكربوهيدرات.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

أيضًا  وتتاجر  سي  ال  ال  ديسرتيبيوشن  وودبولت  التسجيل:  طالب 
إبسم/نيوترابولت.

 ،77807 تراديشنز درايف، براين، تكساس  3891 أس.  العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  فيت جوي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184111 
اتريخ اإليداع: 2016/10/10

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املركزات والبودرة املستخدمة يف حتضري مشروابت الطاقة واملشروابت 
املشبعة  الرايضية  املشروابت  الطاقة،  مشروابت  الفواكه،  بنكهة 

ابلربوتني.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

العالمة : ) عالمة رسم جنمة (
رقم اإليداع: 184098 

اتريخ اإليداع: 2016/10/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة طب أسنان وهي أجهزة تقومي األسنان.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87038632 

بتاريخ 2016/5/16
طالب التسجيل: آالين تيكنولوجي، أنك.

العنوان: 2560 آورتشارد ابركوي، سان جوز، كاليفورنيا 95131، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  صوفيا ويبسرت  ) كلمات حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184099 
اتريخ اإليداع: 2016/10/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

صناديق للسفر، حقائب للسفر، حمافظ للسفر، أمتعة، حقائب، جراب 
للمؤونة، حمافظ للنقود، شنط، حقائب، حقائب يد، حقائب للكتف، 
للمتشرد،  حقائب  للظهر،  حقائب  للحمل،  حقائب  للزينة،  حمافظ 
تعليق،  حقائب  للواثئق،  االستجمام، شنط  حقائب  رايضية،  حقائب 
ومحاالت،  مالبس  حقائب  جتميل،  حمافظ  أكياس،  موسيقية،  حمافظ 
اإلئتمان  لبطاقات  حمافظ  النقدية،  لألوراق  حمافظ  للربطات،  حمافظ 
للكتف،  أحزمة جلدية  وحمافظ، حزادين، حمافظ، مشاسي، عكازات، 
جيوب،  مفاتيح،  عالقات  بدل،  محاالت  للسفر،  مالبس  حقائب 

حقائب سائبة، أكياس، قطع ولوازم مجيع ما تقدم من بضائع.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: صوفيا ويبسرت.
العنوان: 79 ليوانرد سرتيت، لندن،  إي سي 2 ايه، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فيت جوي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184109 

اتريخ اإليداع: 2016/10/10
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

خدمات الدعاية واإلعالن ؛  ادارة األعمال ؛  إدارة األنشطة التجارية 
؛ األعمال املكتبية.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة الصقر الذهيب للتجارة العامة ذ.م.م

اإلمارات  ديب،   ،51931 ص.ب  لالستثمار2،  ديب  جممع  العنوان: 
العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  نيوويف  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184330 
اتريخ اإليداع: 2016/10/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة  األنسجة،  أدوات وأجهزة جراحية وطبية تستخدم الستئصال 
على شكل منظار شعيب ومعدات طبية اثبتة، برجميات معاجلة الصور 

تستخدم كملوانت لنظام االستئصال الطيب واجلراحي.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نيوويف ميديكال، إنك.
العنوان: 3529 أندريسون سرتيت، ماديسون، دبليو آي 53704، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أن أل  ) حرفني ابلالتينية مكتوبني بشكل مميز مع الرسم 

رقم اإليداع: 184336 
اتريخ اإليداع: 2016/10/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

مكائن خياطة، مكائن طباعة، مكائن لتصنيع األانبيب، مكائن قص 
مكائن  األكياس،  غلق  مكائن  األكياس،  عمل  مكائن  ولصق،  وثين 

تغليف، مكائن اللف، مكائن اخلتم ولوازم ما تقدم من بضاعة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نيولونج ماشني ويركس، ليميتد

أيضًا  وتتاجر  سي  ال  ال  ديسرتيبيوشن  وودبولت  التسجيل:  طالب 
إبسم/نيوترابولت.

 ،77807 تراديشنز درايف، براين، تكساس  3891 أس.  العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  وينجز أند بورجرز  ) كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل 

مميز مع الرسم وابألسود واألبيض (
رقم اإليداع: 184116 

اتريخ اإليداع: 2016/10/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة اننيووت للمطاعم.
العنوان: عّمان، الدوار السابع، اململكة األردنية اهلامشية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كوكباد ) عالمة كلمة حبروف التينية(

رقم اإليداع: 184190 
اتريخ اإليداع: 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

نشرات الكرتونية لالتصال على شكل غرف دردشة أو منتدايت عرب 
االلكرتونية،  للرسائل  اتصاالت  لالتصال،  الكرتونية  نشرة  االنرتنت، 
خدمات   ،) البث  خدمات  )ابستثناء  لالتصاالت  أخرى  خدمات 
البث السمعي والفيديو عرب االنرتنت، الفيديو، خدمات نقل الربامج 

السمعية والتلفزيونية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كوك ابد إنك.
العنوان: 4-20-3، إيبسو، شيبوا - كو، طوكيو 150-6012، الياابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أاتليو ) عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابلسود واألبيض (

رقم اإليداع: 184202 
اتريخ اإليداع: 2016/10/12
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حٌمليات طبيعية، بدائل السكر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87085253 
بتاريخ 2016/6/27.

طالب التسجيل: هارت الند كونسيومر بروداكتس أل أل سي.
العنوان: 14300 كلي ترياس بوليفارد، سويت 249، كارميل، إندايان 

46032، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  يت- دوك  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184342 

اتريخ اإليداع: 2016/10/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة قسطرة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: البوري ميديكال تيكنولوجيز كورب.

العنوان: 400 أفنيو دي، سويت 10، ويليستون، فريمونت 05495، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  الفوريتزا  ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 

مع الرسم (
رقم اإليداع: 184343 

اتريخ اإليداع: 2016/10/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
أاثث، مرااي، براويز للصور، عظام غري مشغولة أو شبه مشغولة، قرون، 

عاج، عظام حوت أو أم اللؤلؤ، صدف، مريشوم، كهرمان أصفر.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ال فورتيزا أس. يب. ايه.
العنوان: فيال كينيدي 204، سكاربرياي ) فايرنزي(، إيطاليا.

العنوان: 4-14 هيجاشيونو -6 تشوم، تيتو – كو، طوكيو 110-
0015، الياابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  سبليندا زيرو  ) كلمات حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184339 
اتريخ اإليداع: 2016/10/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(

حُمليات صناعية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87010504 
بتاريخ 2016/4/22.

طالب التسجيل: هارت الند كونسيومر بروداكتس أل أل سي.
العنوان: 14300 كلي ترياس بوليفارد، سويت 249، كارميل، إندايان 

46032، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سبليندا زيرو  ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184340 

اتريخ اإليداع: 2016/10/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
حُمليات طبيعية، بدائل السكر.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87010504 

بتاريخ 2016/4/22.
طالب التسجيل: هارت الند كونسيومر بروداكتس أل أل سي.

العنوان: 14300 كلي ترياس بوليفارد، سويت 249، كارميل، إندايان 
46032، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  رسم حرف اس على هيئة ورقة 

رقم اإليداع: 184341 
اتريخ اإليداع: 2016/10/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

SPLENDA ZERO

SPLENDA ZERO

T-DOC
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رقم اإليداع: 184376 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

سالسل  والبصرية،  السينمائية  الفوتوغرايف،  للتصوير  وأدوات  أجهزة 
نظارات  التوهج،  ضد  نظارات  للنظارات،  حمافظ  للنظارات،  وحبال 
رايضية، نظارات مشسية، نظارات ذكية، نظارات بصرية، نظارات ثالثية 
لتسجيل،  أجهزة  للنظارات،  وإطارات  للنظارات  عدسات  األبعاد، 
نقل أو نسخ الصوت أو الصور، مشغالت البياانت املمغنطة، أقراص 
الوسائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  أقراص  مدجمة،  أقراص  تسجيل، 
حواسيب،  البياانت،  معاجلة  معدات  األخرى،  الرقمية  التسجيل 

برجميات حاسوبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أنطونيو ابنديراس ليميتد
العنوان: الطابق الرابع، سان بو جيت، 22-24 نيو سرتيت، جي إي 

1 4 يت آر سان هيلري، )جريسي(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أنطونيو ابنديراس  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184377 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(
وأجهزة  أدوات  أحجار كرمية،  جموهرات،  وخليطها،  نفيسة  معادن 

توقيت وقياس الزمن.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أنطونيو ابنديراس ليميتد
العنوان: الطابق الرابع، سان بو جيت، 22-24 نيو سرتيت، جي إي 

1 4 يت آر سان هيلري، )جريسي(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أنطونيو ابنديراس  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184378 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19

العالمة :  جلف بالزا ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184371 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب

العنوان: ص.ب 580، البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  جلف ريزورت  ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184373 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب

العنوان: ص.ب 580، البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  جلف كورت  ) كلمات ابلعربية والالتينية(
رقم اإليداع: 184375 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب

العنوان: ص.ب 580، البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أنطونيو ابنديراس  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(

Gulf Plaza

Gulf Resort

Gulf Court
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لالستخدام يف تصنع القطع املطاطية للمركبات وقطع ولوازم ما تقدم.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رابر إنرتتريدكو. ليميتد
ساميوبراكارن،  بنحليي،  رود،  سوخابيال   12 ميو   1/162 العنوان: 

10540، اتيلند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ويلبيت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184384 

اتريخ اإليداع: 2016/10/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

معدات وإعداد وتوصيل وختزين الطعام لغاايت جتارية، عدادات معيارية 
وكهرابئية،  غازية  شواايت  األغذية،  وتوصيل  وتقدمي  ختزين  إلعداد، 
القالايت  تقنية  أنظمة  غاز كهرابئية،  قالايت  غاز كهرابئية،  شواايت 
املؤلفة من فتحات هتوية، فالتر، مبخرات أغذية غازية وكهرابئية، أابريق 
طباخات  وتشمل  وغازية،  طباخات كهرابئية  وغازية،  شاي كهرابئية 
للطهي  أواين  كهرابئية،  قالايت  كهرابئية،  تسخني  أطباق  الباستا، 
كهرابئية وغازية وتشمل شواايت، مشواة، أفران حث ونقل حراري، 
طباخات غاز وكهرابئية، رفوف للطهي، أطباق من الزجاج والسرياميك 
تباع كأجزاء من املواقد، أفران كوميب، افران مايكروويف، أفران انقلة، 
وحدات رفوف مائدة لطهي وشوي وحفظ األغذية، ساخنة، طباخات 
متنقلة، سخاانت للطعام، أنظمة للطهي املربد املؤلفة من كمربيسورات 
تربيد سريعة، وحدات تربيد وتشمل أجهزة مربدة، عبوات عرض مربدة 
خدمة  معدات  التوصيل،  خدمة  وعبوات  ذاتية  خدمة  علب  وتشمل 
الطعام الساخن والبارد، موائد تقدمي الطعام الثابت واملتنقل ووحدات 
خدمة تقدمي السلطات، أنظمة التربيد املصنعة حسب الطلب املؤلفة 
واملخازن  املركزية  األسواق  يف  تستخدم  معيارية  تربيد  وحدات  من 
الثلج  صنع  معدات  واملشروابت،  األغذية  منتجات  وعرض  لتخزين 
املربدات  اجملمدات،  الربادات،  الثلج،  عمل  مكائن  السيما  وتوزيعه 
تقنية  أنظمة  املربدة،  لتوزيع املشروابت  أوعية  الطعام،  إلعداد وختزين 
قطع  األفران،  هتوية  وشفاطات  فاصالت  من  املؤلفة  والتهوية  اهلواء 

ولوازم جلميع ما ذكر من بضاعة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: إنوديس كوربوريشن.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

جلود وتقليد اجللود، جلود احليواانت، جلود مدبوغة، صناديق وحقائب 
السفر، مشاسي، ومظالت، حقائب اليد، حقائب يد للسفر، حقائب 

احلمام، حقائب للظهر، عكازات، سياط، سروج للخيل.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أنطونيو ابنديراس ليميتد
العنوان: الطابق الرابع، سان بو جيت، 22-24 نيو سرتيت، جي إي 

1 4 يت آر سان هيلري، )جريسي(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  آر يب آي  ) حرف التينية مكتوبة بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 184380 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

لوازم وقطع السيارات مبا يف ذلك قطع الغيار لصناعة السيارات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: رابر إنرتتريدكو. ليميتد
ساميوبراكارن،  بنحليي،  رود،  سوخابيال   12 ميو   1/162 العنوان: 

10540، اتيلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  آر يب آي  ) حرف التينية مكتوبة بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 184381 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )17(

مطاط، جوات، بريشا، صمغ، اسبست، ميكا والبضاعة املصنوعة من 
منبثقة  بالستيكية  مواد  أخرى،  فئات  يف  مدرجة  وليست  املواد  هذه 
مرنة  أانبيب  عازلة،  ومواد  حشو  تغلف،  تصنيع،  يف  لالستخدام 
املطاط،  من  مصنوعة  أدوات  املطاط،  منتجات  معدن،  من  ليست 
ذلك  يف  مبا  اآللية  واملركبات  للسيارات  املطاط،  من  ومكوانت  قطع 
قطع الغيار من املطاط، قطع ومكوانت مطاطية بديلة، مواد مطاطية 

WELBILT
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: سوميتومو )اس أيت آي( دمياج بالستيكس ماشينري 

جي أن يب أتش
العنوان: التدوفري سرتاس 15، 90571 شويج، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  دمياج  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184469 
اتريخ اإليداع: 2016/10/24

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
تصنيع  جمال  يف  والتحكم  والقياس  للوزن  وأجهزة  ومعدات  أدوات 
والكرتونية ملكائن تشكيل ومعاجلة  أجهزة حتكم كهرابئية  البالستيك، 
البالستيك، برامج حاسوبية للتحكم مبكائن تشكيل ومعاجلة البالستيك 
وخاصة مكائن صب احلقن، انقالت  البياانت من مجيع أنواع املكائن 
ملكائن  وخاصة  البالستيكي،  التصنيع  جمال  يف  لالستخدام  املقروءة 

صب احلقن.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سوميتومو )اس أيت آي( دمياج بالستيكس ماشينري 
جي أن يب أتش

العنوان: التدوفري سرتاس 15، 90571 شويج، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سنتارجو ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184472 

اتريخ اإليداع: 2016/10/24
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(

أجهزة وأدوات طبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   30  2016  013  377 رقم  أملانيا  طلب  حسب  األولوية 
.2016/5/4

طالب التسجيل: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش.
العنوان: الفريد ـ نوبل ـ سرت، 10، 40789 موهنامي أم رين، أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  سانبريو  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184474 
اتريخ اإليداع: 2016/10/24

فلوريدا،  ريتشي،  بورت  نيو  بوليفارد،  ويلبلت   2227 العنوان: 
34655، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ويلبيت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184385 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
عدادات  سيما  وال  جتاراًي  األغذية  وختزين  وتوصيل  وإعداد  معدات 

معيارية لتربيد، تسخني وجتميد األطعمة 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: إنوديس كوربوريشن.
فلوريدا،  ريتشي،  بورت  نيو  بوليفارد،  ويلبلت   2227 العنوان: 

34655، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  دمياج  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184468 

اتريخ اإليداع: 2016/10/24
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

مكائن تصنيع البالستيك وخاصة مكائن تشكيل احلقنات البالستيكية، 
بولرثني  مكابس  متعددة،  مكوانت  مع  لقطع  احلقن  تشكيل  مكائن 
للتفاعل، أجهزة الطرد، مكائن تشكيل أجهزة الطرد ابلنفخ لألغلفة، 
مكائن  الصحون،  إطالق  مكائن  املسطحة،  األفالم  إطالق  مكائن 
لدمج وتغليف األانبيب ابلبالستيك، وكذلك طالء األانبيب واجلوانب، 
منشآت كاملة ملعاجلة البالستيك وتشمل مكائن وأجهزة صب العدة، 
القولبة املعدنية أو البالستيكية، املكابس، املكائن لتغليف البالستيك، 
واملكبس،  الداغي  إطالق  مكائن  الفارغة،  األجسام  الصب،  مكان 
قطع تلك البضاعة وخاصة اإلغالق، الصب، والتغليف ابلبالستيك، 
ابلبالستيك  املغلفة  مغازل  الصب،  مبكائن  اخلاصة  اإلطالق  وأجهزة 
والكرتونية،  هيدروليكية  تشغيل  أجهزة  رجعية،  غري  حمابس  املسبق، 
ملكائن  كهرابئية  ومشغالت  ضخ  وحدات  هيدروليكية،  موتورات 
تصنيع البالستيك، عدة املناولة امليكانيكية إلزالة وختزين القطع وإزالة 
املالحق ملكائن تصنيع البالستيك، أجهزة اإلمساك السريع امليكانيكية 
ألجهزة  االوتوماتيكي  التغيري  أجهزة  الصب،  ألجهزة  واهليدروليكية 

الصب
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
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التعريف  شارات  الشرائح،  بطاقات  للدخول،  املستخدمة كتفويض 
وأنظمة  أجهزة  القريب،  امليداين  االتصال  الالسلكي، شارات  ابلرتدد 
لدخول  حاسوبية  وبرامج  والكرتونية،  أدوات كهرابئية  الدخول،  قيد 
الكهرابئية  البياانت  انقالت  طريق  عن  وخاصة  ابلدخول  التحكم  أو 
يف  لالستخدام  االلكرتونية  والتعريف  الدفع  بطاقات  وااللكرتونية، 

احلصول على اخلدمات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سكيداات ايه جي.
العنوان: انتريسبريجسرت. 40، 5083 جروديج /سالزبورغ، النمسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  فراتيلي أونوفري  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184510 

اتريخ اإليداع: 2016/10/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
أجهزة لغاايت اإلانرة والتدفئة وتوليد البخار، الطهي، التربيد، التجفيف، 
التهوية وإمداد املياه والصحية، أجهزة تكييف اهلواء، متديدات التكييف 
اهلوائي، أجهزة ومكائن تنقية اهلواء، سخاانت اهلواء، أفران، ابربكيو، 
القهوة،  حممصات  القهوة كهرابئية،  مكائن  املشروابت،  تربيد  أجهزة 
نشافات،  للطهي كهرابئية،  أواين  طباخات  طهي،  أجهزة  طباخات، 
العلف  تنشيف  أجهزة  تنشيف،  ومتديدات  أجهزة  جتفيف،  أجهزة 
حممولة،  سخاانت  للمطابخ،  شفاطات  واملاشية،  احليواانت  وأغذية 
شواايت، منشفات للشعر، أجهزة تنشيف األيدي للحمامات، مراكم 
حرارية، سخاانت كهرابئية للرضاعات، أجهزة تدفئة كهرابئية، أطباق 
أابريق  الثلج،  مكائن  املركزية،  التدفئة  لراديرتات  مرطبات  ساخنة، 
الشاي الكهرابئية، طباخات مطبخ، نشافات للغسيل كهرابئية، أفران 
الصحون،  دفاايت  صناعية،  لغاايت  مايكروويف  أفران  مايكروويف، 
راديرتات كهرابئية، ثالجات، حمامص، أجهزة حتميص، دشات، مراكم 
خبارية، مراجل خبارية خالف قطع املكائن، افران، حمامص، أجهزة هتوية 

)تكييف هواء (، سخاانت مياه.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 302016000100517 رقم  اإليطايل  الطلب  حسب  األولوية 
بتاريخ 2016/10/6.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  وكي  غسيل  يف 
ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد  الصابون،  والكشط، 
التجميل )الكوزمتيك( وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة املصانع اللبنانية للنسيج ش.م.ل أل. يت. إم. 

أس. ايه. ال.
جبل  املنت،  السفلي،  الطابق   ،154 رقم  العقار  اخلنشارة،  العنوان: 

لبنان، لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  راسيل كوليكشن  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وعلى يسارمها كلمة راسيل ابلالتينية وأعالها حرف آر التيين 

بشكل مميز وابألسود واألبيض (
رقم اإليداع: 184477 

اتريخ اإليداع: 2016/10/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
ملبوسات، ألبسة للقدم، أغطية للرأس.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: راسيل براندز، أل أل سي.

جرين، كنتاكي  بولينغ  درايف،  لوم  ذا  أوف  فروت  وان  العنوان: 
42103، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  سكيداات  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184481 
اتريخ اإليداع: 2016/10/24

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
إدارة  املواقف،  خدمات  إبدارة  متعلقة  حاسوبية  وبرجميات  أجهزة 
والتحكم  مراقبة  املواقف،  أنظمة  خدمات  مراقبة  الوقوف،  ساحات 
املراقبة والتحكم أبجهزة وبرجميات  أنظمة  األفراد واملركبات،  بدخول 
واخلاصة  اخلاصة ابألفراد  ابلنقل  والتحكم  مراقبة  منشآت  احلاسوب، 
واألدوات  احلاسوب  وبرجميات  أجهزة  التزجل،  ومصاعد  ابملصاعد، 
تلك  وخاصة  وااللكرتونية  الكهرابئية  بياانت  وسائط  االلكرتونية، 

SKIDATA
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طالب التسجيل: مازرايت أس. يب. أيه
العنوان: فيا سريو مينويت 322، 41100 مودينا، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف   ( أوسيامو   أس    : العالمة 

وابألسود واألبيض (
رقم اإليداع: 184627 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
املركبات، اجهزة النقل الربي أو اجلوي أو البحري.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ساند دانس لتجارة اإلطارات

العنوان: ص.ب 239335، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  بيودينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184628 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  وكي  غسيل  يف 
ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد  الصابون،  والكشط، 
التجميل )الكوزمتيك( وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة ماسرت فوده للصناعات الغذائية.

العنوان: رقم 54، شارع 29، شارع أسد أابدي، يوسف ابد، طهران 
رمز بريدي 96317 1433، إيران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  بيودينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 184630 
اتريخ اإليداع: 2016/10/26

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(
األدوات وأوعية املنزل أو املطبخ )غري املصنوعة من املعادن الثمينة أو 
املطلية هبا(، األمشاط واالسفنج، الفرش )عدا فرش التلوين والدهان(، 
يف  تستخدم  اليت  األدوات  الفرش،  صناعة  يف  تستعمل  اليت  املواد 

طالب التسجيل: تريمي إيتايل أس. آر. إل.
 - أو(  )إم  ساسولو   ،41049-51 روبياين  فابريكا  بيازا  العنوان: 

إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  شعار مازارايت 
رقم اإليداع: 184606 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
مركبات، سيارات، حمركات للمركبات الربية، وصالت مقارنة للمركبات 
ملقاعد  للرأس  مساند  للمركبات،  التعليق  لصدمات  ماصات  الربية، 
للرجوع  إنذار  أجهزة  السيارات،  هياكل  سيارات،  أغطية  السيارات، 
لدواليب  إطارات  للمركبات  األمتعة  حامالت  للمركبات،  اخللفي 
دعامات  املركبات،  ملقاعد  أمان  أحزمة  املركبات،  دواليب  املركبات، 
كهرابئية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهرابئية  موتورات  املركبات، 
مسننات تعشيق للمركبات الربية، أغلفة إلطارات الضغط، مساحات 
الربية،  للمركبات  احلركة  انقالت  للمركبات،  فرامل  أمامي،  زجاج 
أبواب  إطارات ضغط،  أمامي،  الربية، زجاج  للمركبات  نفاثة  حمركات 
الربية،  للمركبات  بينات  تري  للمركبات،  مقاعد  رفارف  للمركبات، 
أبدان  التوهج للمركبات،  أجهزة ضد السرقة للمركبات، أجهزة ضد 
للسيارات، صناديق عدة للمركبات الربية، حموالت إشعال للمركبات 
سالمة  أجهزة   ( هواء  أكياس  للمركبات،  قيادة  عجالت  الربية، 
للسيارات (، والعات سجائر للسيارات، سيارات رايضية، أجهزة حتكم 
للدراجات  معدة  حقائب  سرج  للمركبات،  العزم  يل  قضبان  ابملركبة، 
النارية، عرابت، سالسل سيارات،  اهلوائية، سالسل معدة للدراجات 
أغطية حملركات املركبات، أقراص فرامل للمركبات، أجهزة ضد االنزالق 
إلطارات املركبات، أغطية مقاعد للمركبات، زنربكات تعليق للمركبات، 
مرااي  للسيارات،  فرامل  سفايف  الوحل،  من  واقيات  انرية،  دراجات 
املركبات،  أبواق  املركبات،  لألطفال يف  آمنة  مقاعدة  خلفية عاكسة، 
سروج للدراجات اهلوائية، سروج للدراجات النارية، زالجات، مراايت 
خلزاانت  سدادات  للمركبات،  للسرعة  خمففات  للمركبات،  جانبية 
بعد خالف األلعاب،  للتحكم عن  للثلج، مركبات  الوقود، كاشفات 

نوافذ للمركبات، خيوت، دراجات هوائية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 302016000042235 رقم  اإليطايل  الطلب  حسب  األولوية 
بتاريخ 2016/4/26
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العنوان: 16 أف، بلدينغ منرب 2، تونغ جيان بلدينغ، كورنر أوف ميدل 
شني انن رود أند سونج راين رود، فوتيان دسرتيكت، شنزهن، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  موان ليزا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184885 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة وأدوات جراحية طبية، أسنان وبيطرية، أطراف صناعية، عيون 

واسنان، أدوات جتبري، مواد خياطة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: موان ليزا أن. يف
هيوسدين،   23550 ابص،   ،25 ثيوكسالن  دي  جراف  العنوان: 

زولدير، بلجيكا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فان لوتو  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184888 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط:  

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات صيدالنية بشرية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جونسون أند جونسون.

العنوان: وان جونسون أند جونسون بالزا، نيو برونزويك، نيوجريسي 
08933، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أموكسيل  ) عالمة كلمة حبروف عربية (

رقم اإليداع: 184891 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مضادات حيوية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

التنظيف، صوف الفوالذ، الزجاج غري املشغول أو املشغول جزئيا )عدا 
الزجاج املستعمل يف البناء(، اآلنية الزجاجية واخلزف الصيين والفخار 

غري املصنفة ضمن فئات أخرى.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة ماسرت فوده للصناعات الغذائية.
العنوان: رقم 54، شارع 29، شارع أسد أابدي، يوسف ابد، طهران 

رمز بريدي 96317 1433، إيران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  بيودينت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184631 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة ماسرت فوده للصناعات الغذائية.
العنوان: رقم 54، شارع 29، شارع أسد أابدي، يوسف ابد، طهران 

رمز بريدي 96317 1433، إيران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ساديس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(
رقم اإليداع: 184639 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

الصوت،  ملكربات  خزائن  إدخال،  مساعات  للرأس،  مساعات 
مفكرة،  حواسيب  ابحلاسوب،  حميطة  خارجية  أجهزة  ميكروفوانت، 

حمافظ حاسوب، لبادات فارة، لوحات حاسوبية، فارة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شينزهن سيدس دجييتال تيكنولوجي كو. ليميتد.

BIODENT
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العالمة :  انكتيك  ) عالمة كلمة حبروف صينية والتينية بشكل مميز 
مع الرسم وابألسود واألبيض (

رقم اإليداع: 184896 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

الذرات،  نوى  حتطيم  أجهزة  اجلزئيات،  تسارع  أجهزة  أجهزة كشف، 
أدوات األشعة النووية، كاشفات املعادن لغاايت صناعية أو عسكرية، 
ليست  إكس  أشعة  إلنتاج  ومنشآت  صناعية  لغاايت  إشعاع  أجهزة 
لغاايت طبية، أجهزة تفتيش أشعة إكس حملتوايت أو حقائب األمتعة 
الداخلة، أجهزة تفتيش أشعة إكس للحاوايت واملركبات، أجهزة محاية 
ضد أشعة إكس ليست لغاايت طبية، أجهزة معاجلة البياانت، برجميات 
برامج  بطاقات ذكية(،   ( متكاملة  بطاقات، دوائر  حاسوبية مسجلة، 
حاسوبية ) برجميات قابلة للتنزيل (، أنظمة ختزين الصور، أنظمة معاجلة 
الصور، منشآت كهرابئية للتحكم ابلعمليات الصناعية عن بعد، أجهزة 
إنذار، أجهزة الكشف األمين عن األمتعة، أجهزة الكشف األمين عن 
املتفجرات اآللية، أجهزة الكشف عن اإلشعاع، أجهزة الكشف عن 
األسلحة، جمسات،  عن  الكشف  أجهزة  املعادن،  العقاقري، كاشفات 
أجهزة التفتيش عن الصفائح، أشعة إكس خالف االستخدام الطيب، 
أجهزة تصوير، أدوات مسح الصور االلكرتونية، برامج للماسحات، 
الكرتونية،  لغاايت طبية، أجهزة مراقبة  ليست  أشعة إكس  ماسحات 

كامريات فيديو.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: انكتيك كومباين ليميتد.
العنوان: الطابق الثاين، بلوك ايه، تونغ فانغ بيلدينغ، شوانج جنجلو، 

مقاطعة هيداين، بكني، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  إلفيي ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(
رقم اإليداع: 184897 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.

طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.
العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 

9 جي أس، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ليكالند  ) عالمة كلمة حبروف عربية (
رقم اإليداع: 184893 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

بيع  خدمات  املنزلية،  األدوات  ببيع  املتصلة  التجزئة  بيع  خدمات 
واحلديقة،  املنزلية  األدوات  املطبخ،  أدوات  ببيع  املتصلة  التجزئة 

منتجات التنظيف، مواد التغليف، مواد احلرف املنزلية، مواد غذائية 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ليكالند ليميتد
يب   1  ،23 ايه  ال  ويندرمري، كومرباي  بيلدينغز،  االكسندراي  العنوان: 

كيو، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف   ( سي   ايه  جي  إيه    : العالمة 
وابألسود واألبيض (

رقم اإليداع: 184895 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
أقراص التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية و األجهزة اليت تعمل بوضع 
القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة وأجهزة 

معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: القرق للتشغيل اآليل والتحكم ش.ذ.م.م
شركة  ملك   ،2 أو  أم  مكتب   ،371-128 القطعة  رقم  العنوان: 
عيسى صاحل القرق  اخلبيصي، ديرة – ص.ب 325 ، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة
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اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة حلوايت عمان ش.م.ع.ع

العنوان: ص.ب 49، رمز بريدي 124، طريق رقم 8، منطقة رسيل 
الصناعية، رسيل، سلطنة عمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  عالمة كلمة   ( تويتم    : العالمة 

وابألسود واألبيض (
رقم اإليداع: 184908 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

دراجات هوائية، مركبات كهرابئية، إطارات دراجات، درابزين دراجات 
هوائية، دواسات دراجات هوائية، رفارف للوحل للدراجات اهلوائية، 
أغطية لدواليب الدراجات اهلوائية، عمود قيادة دراجة، فرامل دراجة، 

سالسل دراجات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: تياجنني جولدن ويل إكس ديفيلومبنت ابيسيكيل كو. 
ليميتد

العنوان: اننسيكون اتون، وجينغ ديسرتيكت، تياجنني، الصني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أوشي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184916 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

عيدان حبوب، عيدان بوظة، عيدان شوكوالته، عيدان حلوى، عيدان 
حلوى جممدة، شوكوالته، جيلي فواكه، علكة، بوظة، حلوى، زالبية، 
مرىب، رقائق، مشروابت أساسها الشاي، شاي مثلج، مشروابت أساسها 
الشوكوالته،  أساسها  مشروابت  القهوة،  أساسها  مشروابت  الكاكاو، 

شاي، ميوسيلي، حلوايت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: سافورا للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م

العنوان: ص.ب 239475، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كي زيوس  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184898 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مستحضرات صيدالنية بشرية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جانسني سااينسيز آيرلند يو سي.
العنوان: إيست جيت فيليج، إيست جيت ليتيل آيالند كو. كورك، 

ايرلندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : جلواتك  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184904 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(

للجراحة،  خيوط  خياطة،  إبر  خياطة،  مواد  جراحية،  وأدوات  أجهزة 
خيوط الصقة، أجهزة وأدوات جراحية لالستعمال الفراء أو الالصق 

اجلراحي.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جيم أس. آر. ال
العنوان: فيا دي كاميب 2، 55049 فيارجييو )لوكا(، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والالتينية  ابلعربية  ) كلمات  تشوكوليت   إكلريس  شيكو   : العالمة 

بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184907 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 

KAYZIUS

GLUTACK

OSHEE
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www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جالنبيا نيوتريشينالز )ايرلند( ليمتيد.
العنوان: جالنبيا هاوس، كيلكيين، ايرلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أوبيت – مني  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 185831 
اتريخ اإليداع: 2016/12/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مكمالت محية غذائية وتغذية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جالنبيا نيوتريشينالز )ايرلند( ليمتيد.
العنوان: جالنبيا هاوس، كيلكيين، ايرلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  والالتينية بشكل مميز  ) كلمات ابلعربية  أفنان   :  شاي  العالمة 

الرسم وابألسود واألبيض (
رقم اإليداع: 185832 

اتريخ اإليداع: 2016/12/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج، ومجيع املنتجات الواردة ابلفئة )30(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: األبراج الدولية لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة.
العنوان: حويل، قطعة 10، مبىن 7902، شارع عبدهللا العثمان، حمل 

10، الدور 5، الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  نوكيا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 185990 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوشي بولكسا اس يب. زد. أو. أو.

العنوان: ال مودرزويوا 13، 30-224 كاراكو، بولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أوشي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 184917 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

كحولية،  غري  مشروابت  املائدة،  مياه  غازية،  مياه  معدنية،  مياه 
مشروابت عصري الفاكهة، مشروابت منشطة، مشروابت الطاقة، شراب 
اخلضروات،  عصري  املشروابت،  عمل  مستحضرات  للمشروابت، 

مشروابت حتتوي على الفيتامينات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوشي بولكسا اس يب. زد. أو. أو.
العنوان: ال مودرزويوا 13، 30-224 كاراكو، بولندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  إن.أو.- إكس بلود  ) كلمات حبروف التينية (

رقم اإليداع: 185829 
اتريخ اإليداع: 2016/12/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مكمالت محية غذائية وتغذية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جالنبيا نيوتريشينالز )ايرلند( ليمتيد.
العنوان: جالنبيا هاوس، كيلكيين، ايرلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  اسينشيال أمينو. أو إينريجي  )كلمات حبروف التينية بشكل 

مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 185830 

اتريخ اإليداع: 2016/12/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مكمالت محية غذائية وتغذية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

OSHEE
OPTI-MEN

N.O.-XPLODE

NOKIA
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بشبكات  واالتصال  والربجمة،  والتوقع،  بعد،  عن  والتحكم  البياانت، 
الكمبيوتر أو ألغراض االتصاالت السلكية والالسلكية؛ أجهزة حوسبة 
الرأس؛  علي  مركبة  شاشات  ذكية؛  ساعات  واحلمل؛  لالرتداء  قابلة 
أجهزة ذات وظائف كهرابئية، والكرتونية ورقمية واليت ميكنها االتصال 
واالستشعار،  احلوسبة،  علي  القدرة  هلا  واليت  الكمبيوتر  بشبكات 
واملسح الضوئي، واالتصاالت، وختزين البياانت، واالرجتاع البيولوجي، 
والتتبع الفسيولوجي، واملراقبة الصحية، ورصد اللياقة البدنية، وقدرات 
وساعات،  وقفازات،  نظارات،  شكل  علي  معزز،  واقع  أو  تنبؤية 
ومالبس، وأحذية، وغطاء رأس، وأربطة وخوذات؛ بطارايت؛ شواحن؛ 
الكمبيوتر،  وأجهزة  الذكية،  واهلواتف  للهواتف،  أغطية  طابعات؛ 
واألجهزة اللوحية وغريها من أجهزة احلوسبة احملمولة يدواي واليت ميكن 
وراديو؛  وفيديو  وتصوير،  صوت،  وأدوات  أجهزة  ومحلها؛  ارتداؤها 
ووسائط  تلفزيون  أجهزة  ميكروفوانت؛  مساعات؛  صوت؛  مكربات 
متعددة؛ شاشات؛ جمموعات يف وضع حر اليدين للهواتف، واهلواتف 
الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، واألجهزة اللوحية وغريها من أجهزة احلوسبة 
احملمولة يدواي واليت ميكن ارتداؤها ومحلها؛ منشورات إلكرتونية؛ أجهزة 
وأدوات ووسائل نظام حتديد املواقع العاملي ]GPS[؛ أجهزة مالحة 
للمركبات ]أجهزة كمبيوتر داخلية[؛ أدوات مالحية؛ أجهزة مالحية 
عرب األقمار الصناعية؛ أجهزة وبرجميات ألنظمة GPS للمالحة ورسم 
ذكية  بطاقات  موصالت؛  أشباه  ميكروية؛  معاجلات  رقائق؛  اخلرائط؛ 
بعد؛  عن  حتكم  أجهزة  مطبوعة؛  دوائر  متكاملة[؛  دائرة  ]بطاقات 
ملفات صوت، وفيديو وصور قابلة للتحميل؛ أقالم إلكرتونية؛ بطاقات 
حوسبة  وأجهزة  وأجهزة كمبيوتر  برامج كمبيوتر،  للبضائع؛  إلكرتونية 
ميكن ارتداؤها تسمح ابملراقبة عن بعد، والتحكم يف املركبات وقيادهتا 
الطاقة،  إدارة  وأنظمة  واألاثث،  املنزلية  واألجهزة  املركبة،  ومتغريات 
وأنظمة األمتتة املنزلية، وأنظمة األمن، ومعدات الرتفيه املنزيل والصوت/

الوسائط  والالسلكية، وأجهزة  السلكية  االتصاالت  الفيديو، وأجهزة 
البدنية  للياقة  االجتماعية وأجهزة احلوسبة، ومعدات الرعاية عن بعد 
والصحية؛ معدات وأجهزة اتصاالت آلة إيل آلة )M2M(؛ برامج 
ألجهزة  ذاكرة  وبطاقات  فيديو؛  ألعاب  خراطيش  حاسوبية؛  ألعاب 
إطارات  معظمة؛  نظارات  نظارات؛  برجمية؛  تطبيقات  الفيديو؛  ألعاب 
زجاج  بصرايت؛  سلع  الصقة؛  عدسات  بصرية؛  عدسات  نظارات؛ 
بصرايت؛ نظارات واقية لأللعاب الرايضية؛ مالبس، وبزة، وشبكات 
خوذات  واحلريق؛  والتشعيع  احلوادث،  ضد  للحماية  وقاية  وأجهزة 
برامج  )APIs(؛  تطبيقات  برجمة  واجهات  رايضية؛  خوذات  واقية؛ 
ملفات  وقراءة  املوسيقى  إىل  ابالستماع  تسمح  ومكوانت كمبيوتر 
الصوت/الفيديو، وإرسال وقراءة الرسائل اإللكرتونية، وحفظ، وتعديل، 
والفيديوهات،  واألصوات  الرقمية  الصور  ومشاركة  وعرض  وقراءة، 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
واستقصائية،  وحبرية،  علمية،  وتعليم  احلياة  إنقاذ  وأدوات  أجهزة 
وفوتوغرافية، وسينمائية، وبصرية، وموازنة، وقياسية، وتشويرية، وحتققية 
أو  حتويل،  أو  ختزين،  أو  تبديل،  إلجراء،  وأدوات  أجهزة  )إشرافية(؛ 
تراكم، أو تنظيم أو حتكم يف الكهرابء؛ جهاز لتسجيل، أو حفظ، أو 
ختزين، أو معاجلة، أو تصحيح، أو عرض، أو نقل أو استنساخ وإعادة 
وأقراص  مغناطيسية،  بياانت  انقالت  الصور؛  أو  الصوت  تشغيل 
تسجيل، وأقراص مدجمة، وDVDs، وغريها من وسائط التسجيل 
الرقمية والبصرية؛ آليات ألجهزة تعمل بقطع النقود املعدنية؛ ماكينات 
تسجيل املدفوعات النقدية، وآالت حاسبة، ومعدات معاجلة بياانت، 
أجهزة  منها؛  غيار وجتهيزات  املادية وقطع  وأجهزة كمبيوتر ومكوانته 
كمبيوتر طرفية؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء حريق؛ أجهزة اتصاالت 
عن بعد، أجهزة ومعدات وقطع غيار وجتهيزات منها؛ حمطات أساسية، 
وأجهزة إرسال، وأجهزة استقبال، ووحدات حتكم، ومفاتيح، وهوائيات، 
مودم؛  أجهزة  خالاي؛  مبدالت؛  صوت؛  مكربات  أسالك؛  وكابالت؛ 
أجهزة ومعدات إرسال إشعاعية وميكروية؛ أجهزة وأدوات اتصال لنقل 
السلكية  واالتصاالت  الصناعية  األقمار  عرب  واالتصال  البياانت، 
السلكية  االتصاالت  شبكات  ملراقبة  وأدوات  أجهزة  والالسلكية؛ 
والالسلكية وشبكات االتصال لنقل البياانت؛ معدات رادار؛ معدات 
تشفري، وهواتف، وهواتف ذكية وغريها من األجهزة اإللكرتونية اليت 
وقراءة،  وتسجيل،  ومجع،  واستقبال،  حلصر،  ومحلها  ارتداؤها  ميكن 
وعرض، وتنظيم، وتصحيح، ونقل، وتبادل، وتداول ومراجعة البياانت، 
والنصوص، واخلرائط، والصور واألصوات؛ مشغالت وسائط حممولة؛ 
أجهزة لوحية؛ أجندات إلكرتونية؛ قراء كتب إلكرتونية؛ أجهزة كمبيوتر 
حممولة؛ إطارات صور رقمية؛ كامريات؛ كامريات الفيديو صغرية احلجم؛ 
أجهزة  موجودة؛  التقاف  أجهزة  مستشعرات؛  للكامريات؛  حوامل 
ونظارات،  ساعات،  علي شكل  أجهزة  وهي  لالرتداء،  قابلة  موصلة 
وعدسات الصقة، وأربطة رأس، وقفازات، وأساور، وأقراط، وجموهرات، 
وخوذ وعدسات الصقة واليت ميكن استخدامها للحوسبة، واالستشعار، 
البياانت،  ومعاجلة  واملراقبة،  والعرض،  والتسجيل،  الضوئي،  واملسح 
والتحكم عن بعد، والتوقع، والربجمة، واالتصال بشبكات الكمبيوتر أو 
قابلة  موصلة  أجهزة  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  ألغراض 
املستخدمني  قبل  من  محلها  يتم  اليت  احلوسبة  أجهزة  وهي  لالرتداء، 
النهائيني، أو أن يتم ارتداؤها علي أو يف جسم املستخدمني النهائيني أو 
والعدسات  الرأس،  وأغطية  واألحذية،  املالبس،  يف  تضمينها  يتم  أن 
أنواع  وأي  واملنسوجات، واألقمشة، واألنسجة  واحلقائب،  الالصقة، 
للمواد والبضائع احملمولة وملحقاهتا واليت ميكن استخدامها للحوسبة، 
واالستشعار، واملسح الضوئي، والتسجيل، والعرض، واملراقبة، ومعاجلة 
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احلريق؛ بطانيات حريق؛ مصابيح كاشفة؛ أجهزة حتليل األغذية؛ مقاييس 
الرتدد؛ أاثث مت تصنيعه خصيصا للمختربات؛ مصاهر؛ خالاي جلفانية؛ 
احلرارة؛  تنظيم  أجهزة  مبوصل كهرابئي؛  مغطي  زجاج  قياس؛  أجهزة 
العالية؛ صور جمسمة؛ أجهزة كهرابئية لإلشعال عن  الرتددات  أجهزة 
بعد؛ أجهزة اتصال داخلي؛ واجهات ألجهزة الكمبيوتر؛ أشعة ليزر، 
ليست خمصصة لألغراض الطبية؛ أدوات تسوية؛ معدات إنقاذ احلياة؛ 
مكربات  أقفال كهرابئية،  ]LED[؛  للضوء  ابعثة  ثنائية  صمامات 
صوت؛ سواري  للهوائيات الالسلكية؛ أدوات وآالت اختبار املواد؛ 
أدوات األرصاد اجلوية؛ مسرعات؛ ميكرسكوابت؛ مرااي ]بصرايت[؛ 
بصرية؛  ألياف  مالحظة؛  أدوات  ؛  شاشات  مراقبة كهرابئية؛  أجهزة 
وسائط بياانت بصرية؛ مسرعات اجلسيمات؛ عدادات اخلطى؛ آالت 
تصوير املستندات؛ خالاي فولتية ضوئية؛ موازين دقيقة؛ أجهزة قياس 
الضغط؛ طابعات لالستخدام مع الكمبيوتر؛ مسابري لألغراض العلمية؛ 
مهاتفة  الصناعية؛ جمموعات  لألغراض  إشعاعية  أجهزة  رادار؛  أجهزة 
البعد؛  مقاييس  احلديدية؛  للسكك  املرورية  السالمة  أجهزة  راديوية؛ 
بعد؛  عن  حتكم  أجهزة  تنظيم كهرابئية؛  أجهزة  تلسكوابت كاسرة؛ 
عارضات أجهزة اإلنعاش؛ مساطر؛ أقمار صناعية لألغراض العلمية؛ 
لتوجيه ومراقبة  موازين؛ ماسحات ضوئية؛ عالمات مضيئة؛ حماكيات 
املركبات؛ مؤشرات احندار؛ أجهزة سوانر؛ أجهزة وآالت صوتية؛ أجهزة 
بعد؛  عن  طباعة  آالت  جتسيمية؛  أجهزة  للمركبات؛  آيل  توجيه 
تلسكوابت؛ أجهزة اختبار ليست خمصصة لألغراض الطبية؛ جتهيزات 
كهرابئية ملنع السرقة؛ مقاييس حرارة، ليست خمصصة لألغراض الطبية؛ 
منظمات حرارة؛ أجهزة إشارة املرور؛ ذاكرة وميضية USB؛ آالت 
تصويت؛ أجهزة اتصال السلكي؛ مقاييس موجية؛ آالت وزن؛ أوزان؛ 
معاجلات كلمات؛ أجهزة وأدوات تنتج األشعة السينية، ليست خمصصة 
الغيار، والتجهيزات وامللحقات جلميع السلع  لألغراض الطبية؛ قطع 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
اصطناعية  أطراف  وبيطرية؛  وسنية  وطبية،  جراحية،  وأدوات  أجهزة 

ابلشبكات  واالتصال  والدردشة  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  والتصفح 
االجتماعية؛ خرائط رقمية؛ تطبيقات برجمية لتوفري حتديد املوقع والدعاية 
ذات الصلة من حيث السياق؛ برانمج متييز إبصاري؛ برانمج التعرف 
السفر  مشورة  وتقدمي  لتوفري  وأجهزة كمبيوتر  برامج  الصوت؛  على 
والسياحة ولتوفري املعلومات عن موقع األماكن الرتفيهية، واملؤسسات 
التعليمية احمللية، والفنادق، واملعامل، واملتاحف، والنقل العام، واملرور، 
والتسوق،  األسعار،  ومقارنة  والطقس،  السيارات،  وقوف  ومعلومات 
واألنشطة  التوظيف،  ومعلومات  واللياقة،  والصحة  واإلعالانت، 
االجتماعية والفعاليات الثقافية، والنقاط املهمة )POIs( واألحداث 
برجمية  تطبيقات  مواقع؛  تتبع  أجهزة  والشراب؛  والطعام  الرايضية، 
وأجهزة تتيح للمستخدم احلصول علي املوقع املتصل واملعلومات ذات 
املعلومات  لتوفري  وأجهزة كمبيوتر  برامج  السياق؛  حيث  من  الصلة 
/أو  و  لقياس  وأدوات  معدات  والرفاه؛  البدنية  واللياقة  الصحية، 
لتسجيل املتغريات الفسيولوجية املختلفة أو غريها من املتغريات، مبا يف 
النوم،  ونوعية  والوزن،  الدم،  وضغط  القلب،  ضرابت  معدل  ذلك 
والتهوية، ودرجة حرارة اجلسم، واملوصلية اجللدية، ومستوى السكر يف 
الدم، ومحض اللبنيك، والوقت، والسرعة، والتسارع، واالرتفاع، ودرجة 
طبيعة  يف  للتحميل  قابلة  برجميات  والنقاء؛  والرطوبة  البيئية،  احلرارة 
تطبيق حممول لعرض ومشاركة موقع مستخدم وإجياده، وحتديد املوقع، 
والتفاعل مع مستخدمني آخرين؛ برامج وأجهزة كمبيوتر تسمح ابلدفع 
عرب االنرتنت والدفع علي بعد؛ خوارزميات للضغط، وإزالة الضغط، 
والرتميز، وفك التشفري ومعاجلة الصوت؛ والفيديو وبياانت التصوير؛ 
)codec(؛  والصور  والفيديو  الصوت،  تشفري  تشفري/فك  أجهزة 
وكاالت  قبل  من  لالستخدام  واالتصاالت  احلوسبة  وبرجميات  أجهزة 
متحركة؛  رسوم  إنذار؛  أجهزة  اهلواء؛  حتليل  أجهزة  العامة؛  السالمة 
أجهزة إنذار مضاد للسرقة، أجهزة وأدوات لعلم الفلك؛ أجهزة صراف 
أجهزة  للباركود؛  ضوئية  ماسحات  توازن؛  أجهزة  ]ATM[؛  آيل 
الرصاص؛  من  واقية  سرتات  االصطناعي؛  التنفس  ابستثناء  تنفس، 
مالبس صنعت خصيصا للمختربات؛ بوصالت؛ أجهزة ذاكرة كمبيوتر؛ 
لوحات حتكم ]الكهرابء[؛ كاشفات العملة املزورة؛ عدادات؛ مقاييس؛ 
البياانت؛  معاجلة  أجهزة  سيكلوتروانت؛  التصادم؛  اختبارات  دمى 
أجهزة  الطبية؛  لألغراض  خمصصة  غري  تشخيص،  أجهزة  كاشفات؛ 
قياس املسافة؛ أقنعة غواصني، وقفازات، وسدادات أذن، وماسكات 
األنف والبدل؛ صافرات الكالب؛ نغمات رنني قابلة للتحميل للهواتف 
احملمولة؛ تراكيب كهرابئية للتحكم عن بعد ابلعمليات الصناعية؛ أجهزة 
كهرابئية ديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط وإشارات السكك احلديدية؛ 
هوية؛  وأساور  مشفرة  ممغنطة  بطاقات  إلكرتونية؛  إعالانت  لوحات 
طفاايت حريق؛ كابالت ألياف بصرية؛ أفالم معروضة؛ سيارات إطفاء 

NOKIA
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جراحي؛ أطراف للعكازات للمعاقني؛ أدوات جراحية للبزل؛ ضمادات 
بطب  متعلقة  وأدوات  أجهزة  مباول؛  إحليلية؛  تدفئة  أرواب  الفتق؛ 
األجهزة البوِلية؛ أكياس مياه لألغراض الطبية؛ أجهزة األشعة السينية، 
للمستشعرات،  وأدوات  أجهزة  الطبية؛  لألغراض  وأانبيب  والصور، 
املراقبة  وأغراض  واجلراحية  والطبية  والرفاه،  للصحة،  ومراقبة  وقياس 
الذاتية املتعلقة ابلصحة؛ مستشعرات األشعة السينية؛ مسابر وكامريات 
لألغراض  رأس  وأغطية  وأحذية  مالبس  واجلراحية؛  الطبية  لألغراض 
الطبية واجلراحية؛ أاثث لألغراض الطبية واجلراحية؛ مصابيح لألغراض 
الطبية واجلراحية؛ أطراف بديلة لألغراض الطبية واجلراحية؛ قطع الغيار، 

والتجهيزات وامللحقات جلميع السلع املذكورة أعاله.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
حتليل  هبا؛  املتعلق  والتصميم  والبحث  وتكنولوجية  علمية  خدمات 
صناعي وخدمات حبثية؛ تصميم، وتطوير، وتركيب، وصيانة وحتديث 
أجهزة الكمبيوتر والربجميات؛ حتليل الستغالل حقول النفط؛ خدمات 
معمارية؛ توثيق األعمال الفنية؛ أحباث بكرتيولوجية وبيولوجية؛ معايرة 
برجمة  السحب؛  استمطار  طبية؛  جتارب  خدمات كيميائية؛  ]قياس[؛ 
احلاسوب؛ حتليل وتصميم نظام حاسويب؛ خدمات محاية من فريوسات 
الكمبيوتر؛ استشارات امنية احلاسبات؛ مشاريع بناء؛ استشارات يف جمال 
توفري الطاقة؛ حتويل البياانت أو الواثئق من الوسائط املادية إىل وسائط 
إلكرتونية؛ أحباث مستحضرات التجميل؛ إنشاء وصيانة املواقع على 
شبكة اإلنرتنت لآلخرين؛ حتويل البياانت لربامج الكمبيوتر والبياانت 
]حتويل غري مادي[؛ تصميمات داخلية؛ رقمنة الواثئق ]مسح ضوئي[؛ 
هندسة؛  الطاقة؛  تدقيق  اإللكرتونية؛  البياانت  ختزين  أزايء؛  تصميم 
استقصاءات  وحبوث جيولوجية؛ تصميم الفنون التخطيطية؛ حتليل خط 
االنرتنت[؛  ]مواقع  الكمبيوتر  مواقع  استضافة  اخلط[؛  ]دراسة  اليد 
املسح األرضي؛ أحباث ميكانيكية؛ معلومات األرصاد اجلوية؛ مراقبة 
أنظمة الكمبيوتر عن طريق الولوج عن بعد؛ مزودي خدمات املصادر 
اخلارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛ تصميمات التعبئة والتغليف؛ 
حبث  احلاسوبية؛  البياانت  استعادة  اجلودة؛  ضبط  ]أحباث[؛  الفيزايء 

البطن،  أحزمة  اجلراحية؛  اخليوط  العظام؛  لوازم  واألسنان؛  للعيون 
الطبية؛  لألغراض  اجلوي  اهلباء  موزعات  والرفادات؛   الكورسيهات 
وسائد هوائية ومراتب هوائية لألغراض الطبية؛ أجهزة ومعدات ختدير؛ 
فكاك  اصطناعية؛ جلد اصطناعي لألغراض اجلراحية؛ أشكال الثدي 
لألغراض  أحواض  داعمة؛  ضمادات  تكور؛  بنادق  االصطناعي؛ 
الطبية؛  لألغراض  بطانيات كهرابئية  الطبية؛  لألغراض  أحزمة  الطبية؛ 
قسطرات؛  أسنان؛  مثقاب  الثدي؛  مضخات  الدم؛  فحص  أجهزة 
وسائل  الطبية؛  للنفاايت  خصيصا  مصنوعة  حاوايت  ذكرية؛  واقيات 
منع احلمل غري الكيميائية؛ سكاكني ذرة؛ كورسيهات لألغراض الطبية؛ 
عكازات؛ كؤوس احلجامة؛ أجهزة لعالج الصمم؛ أجهزة تنظيم ضرابت 
حب ألسرَّة املرضي؛  القلب؛ أطقم أسنان؛ أكياس نضح؛ مالءات السَّ
األذن؛  لقَّطات  الرضع؛  الطبية؛ حلمات لألطفال  ارات لألغراض  قطَّ
الوخز  أدوات  اجلراحية؛  لألغراض  مرنة  األذن؛ جوارب  أجهزة محاية 
لالستخدام  أقطاب كهرابئية  القلب؛  رسم  أجهزة  الكهرابئية؛  ابإلبر 
الطيب؛ أجهزة تدليك جتميلية؛ زجاجات تغذية؛ مرشحات لألشعة فوق 
البنفسجية، لألغراض الطبية؛ واقيات اإلصبع لألغراض الطبية؛ أجهزة 
عالجية جلفانية؛ قفازات لألغراض الطبية وللتدليك؛ جراحات بدائل 
اصطناعية للشعر؛ أجهزة ضبط نبضات القلب؛ وسائد تدفئة كهرابئية 
لألغراض الطبية؛ أجهزة عالجية ابهلواء الساخن؛ سرجنات حتت اجللد؛ 
أكياس ثلج لألغراض الطبية؛ مالءات سلس البول؛ حاضنات لألغراض 
الطبية. أجهزة استنشاق؛ حمقنات لألغراض الطبية؛ منفاخات؛ رافعات 
ليزرات  مباضع؛   مشارط؛  الطبية؛  لألغراض  مصابيح  املصابني؛ 
لألغراض الطبية؛ عدسات ]اصطناعية داخل العني[ للزرع اجلراحي؛ 
تدليك؛  أجهزة  الطيب؛  اجملال  العاملني يف  قبل  أقنعة الستخدامها من 
جداول  توليد؛  أجهزة  متريض؛  أدوات  اجللد؛  حلك  ميكروية  أجهزة 
تشغيل؛ طبيقة تقومي األسنان؛ وسائد  ملنع قروح الضغط على أجسام 
املرضى؛ فرازج؛ أجهزة متارين بدنية، لألغراض الطبية؛ أجهزة للعالج 
ألغراض  الصقة  ضمادات  االصطناعية؛  لألسنان  داببيس  الطبيعي؛ 
السينية،  األشعة  محاية ضد  أجهزة  الطبية؛  لألغراض  مسابر  العظام؛ 
لألغراض الطبية؛ مقاييس نبض؛ كمامات للتنفس االصطناعي؛ أجهزة 
أجهزة  الدم؛  ضغط  مقاييس  لألرق؛  منومة  وسائد  مشارط؛  إنعاش؛ 
الدواء؛ دعامات  لتعاطي  الدم؛ إسفنج جراحي؛ مالعق  قياس ضغط 
سرتات  للدوايل؛  جوارب  اجلراحية؛  لألغراض  معقمة  مالءات  طبية؛ 
ستائر  القدمني؛  تبُسط  دعامات  بعجالت؛  مزودة  نقاالت  مضيق؛ 
جراحية؛ طعوم جراحية؛ ضمادات معلَّقة؛ سرجنات لألغراض الطبية؛ 
حلقات تسنني؛ أجهزة اختبار لألغراض الطبية؛ حزم حرارية ألغراض 
مقاييس  ]للجراحة[؛  حرارية كهرابئية  األولية؛ كمادات  اإلسعافات 
خيط  واجلراحية؛  الطبية  لألغراض  حراشف  الطبية؛  لألغراض  حرارة 
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والتقاف  االفرتاضي  والواقع  املتعددة،  والوسائط  الرقمية،  والوسائط 
موجود؛ خدمات تشفري وفك تشفري البياانت؛ أتجري معدات معاجلة 
البياانت؛ خدمات ختطيط فّن رسم اخلرائط؛ خدمات إنشاء خريطة؛ 
إنشاء  الرقمية؛  واخلرائط  اإلنرتنت  على  الطلب  عند  توفري  خدمات 
املتاحة  املوارد  املعلومات على االنرتنت، واملواقع وغريها من  فهارس 
التقين  التصوير  خدمات  لآلخرين؛  العاملية  الكمبيوتر  شبكات  على 
الرقمي؛ التصميم الصناعي؛ النسخ االحتياطي للبياانت خارج املوقع؛ 
البحوث يف جمال محاية البيئة وإعادة التدوير؛ حفظ، ومجع، ومعاجلة، 
تركيب،  البياانت؛  واسرتجاع  وتنظيم  وحتليل،  وعالج،  وحساب، 
االستشارية  املعلومات،  خدمات  الكمبيوتر؛  برامج  وصيانة  واصالح 

واخلربة االستشارية املتعلقة جبميع اخلدمات املذكورة أعاله.
وكيل التسجيل أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: نوكيا كوربوريشن. 
العنوان: كارابوريت 3، 02610، إسبو، فنلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أن يب سي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 185993 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
اقراص  مسبقًا،  مسجلة  رقمية  فيديو  أقراص  وهي  رقمية  وسائط 
أقراص  فيديو كاسيت،  أشرطة  اجلودة،  عالية  رقمية  أقراص  مدجمة، 
فيديو رقمية، أقراص رقمية، ملفات مسعية وفيديو قابلة للتنزيل تعرض 
مجيعها حمتوايت مسعية بصرية ووسائط ترفيهية متعددة وألعاب، حمتوايت 
جمال  يف  للتنزيل  قابلة  ومسعية  وفيديو  بصرية  مسعية  الوسائط  متعددة 
الوسائط، مقطورات سينمائية،  لقطات سينمائية متعددة  الرتفيه وهي 
افالم صور متحركة  فيديو موسيقية،  تعليقات،  مراجعات،  مقابالت، 
املوسيقى  لعرض  مسبقًا  مسجلة  مدجمة  أقراص  تلفزيونية،  وعروض 
صور  لعرض  مدجمة  وأقراص  مسبقًا  مسجلة  رقمية  فيديو  وأقراص 
متحركة وبرامج تلفزيونية، ملفات صور قابلة للتنزيل حتتوي على أعمال 
فنية، نصوص مسعية وفيديو، ألعاب وروسم بيانية تتعلق مبحتوايت مسعية 
بصرية ومتعددة الوسائط ترفيهية، برجميات ألعاب فيديو وبرامج ألعاب 
فيديو، أقراص ألعاب فيديو، خراطيش ألعاب فيديو، برجميات ألعاب 
ألعاب  برجميات  للتنزيل،  قابلة  احلاسوب  ألعاب  تطبيق  برجميات  وهي 
رقمية، خراطيش  فيديو  أقراص  مدجمة،  أقراص  على  مقدمة  حاسوب 
اهلواتف  على  لالستعمال  حاسوبية  ألعاب  برجميات  ذاكرة،  وبطاقات 
ألعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  حاسوبية  ألعاب  برامج  وخلوية،  النقالة 

تقدمي  العلمية،  املعلومات  توفري  لآلخرين؛  اجلديدة  املنتجات  وتطوير 
املشورة واخلدمات االستشارية فيما يتعلق ابلتعويض الكربوين؛ خدمات 
املختربات العلمية؛ توفري حمركات البحث لشبكة االنرتنت؛ التصميم 
]التصميم الصناعي[؛ االستقصاء؛ دراسات املشاريع التقنية؛ الكتابة 
التكنولوجية؛ استشارات تكنولوجيا االتصاالت  التقنية؛ االستشارات 
املاء؛  حتت  التنقيب  واألنسجة؛  املواد  اختبار  والالسلكية؛  السلكية 
التخطيط العمراين؛ فحص متانة املركبة؛ حتليل املياه؛ التنبؤ ابلطقس؛ 
أتجري خوادم الويب؛ استشارات تصميم موقع علي األنرتنت؛ خدمات 
والدعم،  والتحسني،  والتخطيط،  والتطوير،  والبحث،  التحليل، 
استكشاف األخطاء التقنية وإصالحها واالستشارات يف جمال أجهزة 
السلكية والالسلكية، واملعدات، والشبكات، واألنظمة،  االتصاالت 
االتصاالت  أجهزة  وتطوير  وهندسة  تصميم،  والربجميات؛  واحللول 
واحللول  واألنظمة،  والشبكات،  واملعدات،  والالسلكية،  السلكية 
والبحث،  والتكنولوجي،  العلمي  التحليل  خدمات  والربجميات. 
واالستشارات  وإصالحها  األخطاء  واستكشاف  والدعم،  والتطوير، 
االستشعار،  وأجهزة  النانوية،  واملواد  االصطناعي،  الذكاء  جمال  يف 
والتوصيل، وتكنولوجيا املعلومات ]IT[، وحتديد املوقع اجلغرايف ورسم 
وتقنيات  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر،  وأجهزة  واملالحة،  اخلرائط، 
التصوير  وتقنيات  الصوت،  وتقنيات  البياانت،  وحتليالت  احلوسبة، 
املتعددة،  الوسائط  وتقنيات  الرقمية،  الوسائط  وتكنولوجيا  والفيديو، 
وتقنيات الواقع االفرتاضي، وتقنيات الراديو، والتقنيات الطبية والرعاية 
النقل،  الطاقة، وتقنيات  العامة، وتقنيات  الصحية، وتقنيات السالمة 
وأجهزة احلوسبة القابلة لالرتداء، والطباعة، والتشغيل اآليل، ومركبات 
مرتبطة، وأاثث متصل، ومالبس متصلة، ومنتجات املستهلك املتصلة، 
وحلول   )M2M( آلة  إيل  آلة  وأنظمة  املتصلة،  املنزلية  واألجهزة 
والتكنولوجي  العلمي  والبحث  التحليل  خدمات  موجودة؛  التقاف 
والصوت/الصورة،  واملالبس،  والطيب،  واألاثث،  املركبات،  جمال  يف 
عن  التواصل  ميكنها  اليت  االستهالكية  واملنتجات  املنزلية  واألجهزة 
فضال  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  شبكة  أو  الكمبيوتر  طريق 
عن خدمات الدعم، واالستشارات والتطوير املتعلقة جبميع اخلدمات 
الربجميات كخدمة  خادم؛  استضافة  أعاله؛ حوسبة سحابية؛  املذكورة 
]SaaS[؛ البنية التحتية كخدمة )IAAS(؛ منصة العمل كخدمة 
)PaaS(؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات )ASP(؛ توفري برجميات 
وتطبيقات متنقلة علي االنرتنت ]غري قابلة للتحميل[؛ توفري استخدام 
الستخدامهــــا  االنرتنت  علي  للتحميل  القابلة  غري  للربجميات  مؤقت 
التطبيقات )API(؛ توفري استخدام مؤقت ألدوات  كواجهـــة برجمة 
برامج  أتجري  االنرتنت؛  علي  للتحميل  القابلة  غري  الربجميات  تطوير 
وأجهزة الكمبيوتر؛ أتجري برامج وأجهزة الصوت، والتصوير، والفيديو، 
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الصوت، احملتوى السمعي، الصوت، الصور، الرسوم البيانية، الرسائل 
االتصال  االتصاالت، شبكات  والبياانت من خالل وسائط شبكات 
الالسلكي، االنرتنت، شبكات خدمات املعلومات والبياانت، خدمات 
النقل، وتشمل النقل التلفزيوين ابلكيبل، النقل عرب األقمار الصناعية، 
النقل التلفزيوين ونقل البياانت االلكرتونية، والرسومات البيانية، الصوت 
واحملتوايت  والبصري  السمعي  واحملتوى  الربامج  وبث  نقل  والسمعي، 
اتصاالت السلكية،  الرتفيهية عرب شبكات حاسوبية عاملية وشبكات 
نقل البياانت، نقل وبث احملتوايت الواقعية والرقمية، خدمات الوسائط 
خدمات  الرتفيهية،  للمحتوايت  االلكرتوين  البث  شكل  على  النقالة 
البث عرب املواقع، خدمات النشرات االلكرتونية، توفري غرف الدردشة 
املتعلقة  احلاسوب  مستخدمي  بني  الرسائل  لنقل  والنشرات  املباشرة 
ابلصور املتحركة، الربامج التلفزيونية، املناسبات اجلارية، السري الذاتية، 
املباشرة  الدردشة  غرف  توفري  واملعيشية،  والسياسية  الثقافية  األمور 
لشبكة التواصل االجتماعي، توفري غرفة الدردشة الواقعية عرب الرسائل 
النصية، توفري الندوات املباشرة لالتصال يف جمال احملتوايت السمعية، 
الفيديو والسمعية والبصرية، االتصال عرب الشاشات احلاسوبية، النقل 
األجهزة  االنرتنت،  عرب  واملعلومات  الرتفيهية  للمراجعات  االلكرتوين 
االلكرتونية الرقمية النقالة، شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت 
الالسلكية، تزويد املستخدمني العري ابلدخول إىل البنية التحتية للشبكة 
لتسلم ونقل وتسيري وتشغيل احملتوى السمعي البصري املتعدد الوسائط

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أن يب سي يونيفريسال ميداي، ال ال سي.

الوالايت   ،10112 نيويورك  نيويورك،  بالزا،  روكفلر   30 العنوان: 
املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  أن يب سي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 185995 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
وتوزيع  إنتاج  املتحركة،  والصور  التلفزيونية  الربامج  وتوزيع  إنتاج 
توفري  التلفزيونية،  الربجمة  خدمات  والبصرية،  الصوتية  التسجيالت 
فيديو عند الطلب، برامج تلفزيونية وصور متحركة، توفري فيديو غري 
قابل للتنزيل، برامج تلفزيونية وصور متحركة، خدمات ترفيهية وتشمل 
توفري برامج متعددة الوسائط، خدمات معلومات ترفيهية، إنتاج وتوزيع 
ألعاب نقالة وفيديو معلومات ترفيهية، إنتاج وتوزيع ألعاب نقالة وفيديو 
موقعية  ألعاب  مباشرة،  ألعاب  وتشمل  ترفيهية  خدمات  وتفاعلية، 

على  لالستعمال  للتنزيل  قابلة  الكرتونية  ألعاب  برجميات  الكرتونية، 
حاسوبية  ألعاب  تطبيقات  يدوية،  وحواسيب  وخلوية  النقالة  اهلواتف 
الشخصية  للحواسيب  حاسوبية  ألعاب  وبرجميات  النقالة  لألجهزة 
صور  تعرض  حاسوبية  برجميات  منزلة،  فيديو  ألعاب  حتكم  وأجهزة 
تفاعلية  الوسائط  متعددة  برجميات  برامج  تلفزيونية،  وبرامج  متحركة 
للتعليم والرتفيه، برجميات متعددة الوسائط تفاعلية لأللعاب، برجميات 
تطبيق قابلة للتنزيل وبرجميات تطبيق حاسوبية لألجهزة النقالة وحممولة 
ويدوية واليت تسمح للمستخدمني مشاهدة وتشغيل احملتوايت السمعية 
جمال  يف  ابحملتوايت  املتعلقة  واحملتوايت  البصرية  والسمعية  والفيديو 
دخول،  لتسليم،  للتنزيل  قابلة  وتطبيقات  حاسوبية  برجميات  الرتفيه، 
تنزيل، تسيري، تشغيل، جتوال، ومشاهدة احملتوايت الواقعية والرقمية، 
معدات خارجية حميطة ابحلاسوب، مشغالت ومضية فارغة فيديو قابل 
للتنزيل، برامج تلفزيونية وصور متحركة، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف 
للتنزيل وهي  قابلة  الكرتونية  النقالة، أجهزة يدوية حممولة، منشورات 
إخبارية،  نشرات  نشرات،  معلوماتية،  نشرات  معلوماتية،  صفحات 
املعلومات  لعرض  ومجيعها  وأدلة  للموديالت، كتب  أدلة  دورايت، 
واملتعلقة مبحتوايت مسعية ومتعددة الوسائط للرتفيه، كتب مسعية لعرض 
اخليال وغري اخليال، مغناطيس، لوازم لألجهزة النقالة واحملمولة واليدوية 
وتشمل شاحنات بطارية، هواتف، ساعات، مبكرات صوت، حمافظ، 
مهيئات،  وجه،  ألواح  واقية،  العرض  لشاشات  أغطية  واقية،  أغطية 
مساعات أذن سلكية والسلكية، ميكروفوانت وأجهزة هاتفية، بطارايت 
نظارات  للغطس،  أجهزة عوم وعدة  فارة، خوذة،  لبادات  حاسبات، 
سباحة، أقنعة سباحة، نظارات وتشمل نظارات مشسية، نظارات قراءة 
وحمافظها، نظارات ثالثية األبعاد، بطاقات هدااي وهي بطاقات هدااي 

مشفرة ممغنطة وبطاقات هدااي شرائح الكرتونية مشفرة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أن يب سي يونيفريسال ميداي، ال ال سي.
الوالايت   ،10112 نيويورك  نيويورك،  بالزا،  روكفلر   30 العنوان: 

املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  أن يب سي  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 185994 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات بث تلفزيوين، بث تلفزيوين، كيبل، بث تلفزيوين عرب االقمار 
الصناعية، بث السلكي، فيديو للنقل، خدمات االتصال وتشمل نقل 

NBC

NBC
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ابلصور املتحركة، الربامج التلفزيونية، املناسبات اجلارية، السري الذاتية، 
املباشرة  الدردشة  غرف  توفري  واملعيشية،  والسياسية  الثقافية  األمور 
لشبكة التواصل االجتماعي، توفري غرفة الدردشة الواقعية عرب الرسائل 
النصية، توفري الندوات املباشرة لالتصال يف جمال احملتوايت السمعية، 
الفيديو والسمعية والبصرية، االتصال عرب الشاشات احلاسوبية، النقل 
األجهزة  االنرتنت،  عرب  واملعلومات  الرتفيهية  للمراجعات  االلكرتوين 
االلكرتونية الرقمية النقالة، شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت 
الالسلكية، تزويد املستخدمني العري ابلدخول إىل البنية التحتية للشبكة 
لتسلم ونقل وتسيري وتشغيل احملتوى السمعي البصري املتعدد الوسائط

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أن يب سي يونيفريسال ميداي، ال ال سي.

الوالايت   ،10112 نيويورك  نيويورك،  بالزا،  روكفلر   30 العنوان: 
املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  رسم طاووس 

رقم اإليداع: 185998 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

وتوزيع  إنتاج  املتحركة،  والصور  التلفزيونية  الربامج  وتوزيع  إنتاج 
توفري  التلفزيونية،  الربجمة  خدمات  والبصرية،  الصوتية  التسجيالت 
فيديو عند الطلب، برامج تلفزيونية وصور متحركة، توفري فيديو غري 
قابل للتنزيل، برامج تلفزيونية وصور متحركة، خدمات ترفيهية وتشمل 
توفري برامج متعددة الوسائط، خدمات معلومات ترفيهية، إنتاج وتوزيع 
ألعاب نقالة وفيديو معلومات ترفيهية، إنتاج وتوزيع ألعاب نقالة وفيديو 
موقعية  ألعاب  مباشرة،  ألعاب  وتشمل  ترفيهية  خدمات  وتفاعلية، 
ألعاب  برجميات  ونقالة،  فيديو  العاب  تفاعلية،  ألعاب  واقعية،  ألعاب 
على  العاملي  االتصال  شبكة  عرب  الرتفيهية  اخلدمات  تقدمي  واقعية، 
شكل مواقع الكرتونية، لعرض تشكيلة واسعة من املعلومات الرتفيهية 
العرض  برامج  العام،  االهتمام  ذات  املتحركة  الصور  أبفالم  املتعلقة 
التلفزيوين، فيديوهات لقطات أفالم، صور فتوغرافية وغريها من املواد 
ترفيهية  لغاايت  االلكرتونية  املواقع  توفري  األخرى،  الوسائط  املتعددة 
الصور،  يف  واملشاركة  تنزيلها  من  املستخدمني  لتمكني  التقنية  لعرض 
الفيديوهات والرسومات البيانية، البياانت واحملتوايت متعددة الوسائط، 
املنشورات  تقدمي  االلكرتونية،  املواقع  توفري  وتشمل  ترفيهية  خدمات 
موسيقى،  توزيع  الكتب،  نشر  للتنزيل،  قابلة  مباشرة غري  االلكرتونية 

ألعاب  برجميات  ونقالة،  فيديو  العاب  تفاعلية،  ألعاب  واقعية،  ألعاب 
على  العاملي  االتصال  شبكة  عرب  الرتفيهية  اخلدمات  تقدمي  واقعية، 
شكل مواقع الكرتونية، لعرض تشكيلة واسعة من املعلومات الرتفيهية 
العرض  برامج  العام،  االهتمام  ذات  املتحركة  الصور  أبفالم  املتعلقة 
التلفزيوين، فيديوهات لقطات أفالم، صور فتوغرافية وغريها من املواد 
ترفيهية  لغاايت  االلكرتونية  املواقع  توفري  األخرى،  الوسائط  املتعددة 
الصور،  يف  واملشاركة  تنزيلها  من  املستخدمني  لتمكني  التقنية  لعرض 
الفيديوهات والرسومات البيانية، البياانت واحملتوايت متعددة الوسائط، 
املنشورات  تقدمي  االلكرتونية،  املواقع  توفري  وتشمل  ترفيهية  خدمات 
موسيقى،  توزيع  الكتب،  نشر  للتنزيل،  قابلة  مباشرة غري  االلكرتونية 
خدمات تسجيل، إنتاج ونشر، عرض العروض التمثيلية احلية، ترتيب 
وعقد العروض املتعلقة ابلصور املتحركة وأفالم تلفزيونية، خدمات أدلة 

الرحالت، خدمات املنتزهات االستجمامية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أن يب سي يونيفريسال ميداي، ال ال سي.
الوالايت   ،10112 نيويورك  نيويورك،  بالزا،  روكفلر   30 العنوان: 

املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  رسم طاووس 
رقم اإليداع: 185997 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(
خدمات بث تلفزيوين، بث تلفزيوين، كيبل، بث تلفزيوين عرب االقمار 
الصناعية، بث السلكي، فيديو للنقل، خدمات االتصال وتشمل نقل 
الصوت، احملتوى السمعي، الصوت، الصور، الرسوم البيانية، الرسائل 
االتصال  االتصاالت، شبكات  والبياانت من خالل وسائط شبكات 
الالسلكي، االنرتنت، شبكات خدمات املعلومات والبياانت، خدمات 
النقل، وتشمل النقل التلفزيوين ابلكيبل، النقل عرب األقمار الصناعية، 
النقل التلفزيوين ونقل البياانت االلكرتونية، والرسومات البيانية، الصوت 
واحملتوايت  والبصري  السمعي  واحملتوى  الربامج  وبث  نقل  والسمعي، 
اتصاالت السلكية،  الرتفيهية عرب شبكات حاسوبية عاملية وشبكات 
نقل البياانت، نقل وبث احملتوايت الواقعية والرقمية، خدمات الوسائط 
خدمات  الرتفيهية،  للمحتوايت  االلكرتوين  البث  شكل  على  النقالة 
البث عرب املواقع، خدمات النشرات االلكرتونية، توفري غرف الدردشة 
املتعلقة  احلاسوب  مستخدمي  بني  الرسائل  لنقل  والنشرات  املباشرة 
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ويدوية واليت تسمح للمستخدمني مشاهدة وتشغيل احملتوايت السمعية 
جمال  يف  ابحملتوايت  املتعلقة  واحملتوايت  البصرية  والسمعية  والفيديو 
دخول،  لتسليم،  للتنزيل  قابلة  وتطبيقات  حاسوبية  برجميات  الرتفيه، 
تنزيل، تسيري، تشغيل، جتوال، ومشاهدة احملتوايت الواقعية والرقمية، 
معدات خارجية حميطة ابحلاسوب، مشغالت ومضية فارغة فيديو قابل 
للتنزيل، برامج تلفزيونية وصور متحركة، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف 
للتنزيل وهي  قابلة  الكرتونية  النقالة، أجهزة يدوية حممولة، منشورات 
إخبارية،  نشرات  نشرات،  معلوماتية،  نشرات  معلوماتية،  صفحات 
املعلومات  لعرض  ومجيعها  وأدلة  للموديالت، كتب  أدلة  دورايت، 
واملتعلقة مبحتوايت مسعية ومتعددة الوسائط للرتفيه، كتب مسعية لعرض 
اخليال وغري اخليال، مغناطيس، لوازم لألجهزة النقالة واحملمولة واليدوية 
وتشمل شاحنات بطارية، هواتف، ساعات، مبكرات صوت، حمافظ، 
مهيئات،  وجه،  ألواح  واقية،  العرض  لشاشات  أغطية  واقية،  أغطية 
مساعات أذن سلكية والسلكية، ميكروفوانت وأجهزة هاتفية، بطارايت 
نظارات  للغطس،  أجهزة عوم وعدة  فارة، خوذة،  لبادات  حاسبات، 
سباحة، أقنعة سباحة، نظارات وتشمل نظارات مشسية، نظارات قراءة 
وحمافظها، نظارات ثالثية األبعاد، بطاقات هدااي وهي بطاقات هدااي 

مشفرة ممغنطة وبطاقات هدااي شرائح الكرتونية مشفرة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يونيفريسال سييت ستوديوز ال ال سي.
سييت، كاليفورنيا   يونيفريسال  بالزا،  سييت  يونيفريسال   100 العنوان: 

91608، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  يونيفريسال  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186000 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات بث تلفزيوين، بث تلفزيوين، كيبل، بث تلفزيوين عرب االقمار 
الصناعية، بث السلكي، فيديو للنقل، خدمات االتصال وتشمل نقل 
الصوت، احملتوى السمعي، الصوت، الصور، الرسوم البيانية، الرسائل 
االتصال  االتصاالت، شبكات  والبياانت من خالل وسائط شبكات 
الالسلكي، االنرتنت، شبكات خدمات املعلومات والبياانت، خدمات 
النقل، وتشمل النقل التلفزيوين ابلكيبل، النقل عرب األقمار الصناعية، 
النقل التلفزيوين ونقل البياانت االلكرتونية، والرسومات البيانية، الصوت 
واحملتوايت  والبصري  السمعي  واحملتوى  الربامج  وبث  نقل  والسمعي، 
اتصاالت السلكية،  الرتفيهية عرب شبكات حاسوبية عاملية وشبكات 

خدمات تسجيل، إنتاج ونشر، عرض العروض التمثيلية احلية، ترتيب 
وعقد العروض املتعلقة ابلصور املتحركة وأفالم تلفزيونية، خدمات أدلة 

الرحالت، خدمات املنتزهات االستجمامية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أن يب سي يونيفريسال ميداي، ال ال سي.
الوالايت   ،10112 نيويورك  نيويورك،  بالزا،  روكفلر   30 العنوان: 

املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  يونيفريسال  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 185999 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

اقراص  مسبقًا،  مسجلة  رقمية  فيديو  أقراص  وهي  رقمية  وسائط 
أقراص  فيديو كاسيت،  أشرطة  اجلودة،  عالية  رقمية  أقراص  مدجمة، 
فيديو رقمية، أقراص رقمية، ملفات مسعية وفيديو قابلة للتنزيل تعرض 
مجيعها حمتوايت مسعية بصرية ووسائط ترفيهية متعددة وألعاب، حمتوايت 
جمال  يف  للتنزيل  قابلة  ومسعية  وفيديو  بصرية  مسعية  الوسائط  متعددة 
الوسائط، مقطورات سينمائية،  لقطات سينمائية متعددة  الرتفيه وهي 
افالم صور متحركة  فيديو موسيقية،  تعليقات،  مراجعات،  مقابالت، 
املوسيقى  لعرض  مسبقًا  مسجلة  مدجمة  أقراص  تلفزيونية،  وعروض 
صور  لعرض  مدجمة  وأقراص  مسبقًا  مسجلة  رقمية  فيديو  وأقراص 
متحركة وبرامج تلفزيونية، ملفات صور قابلة للتنزيل حتتوي على أعمال 
فنية، نصوص مسعية وفيديو، ألعاب وروسم بيانية تتعلق مبحتوايت مسعية 
بصرية ومتعددة الوسائط ترفيهية، برجميات ألعاب فيديو وبرامج ألعاب 
فيديو، أقراص ألعاب فيديو، خراطيش ألعاب فيديو، برجميات ألعاب 
ألعاب  برجميات  للتنزيل،  قابلة  احلاسوب  ألعاب  تطبيق  برجميات  وهي 
رقمية، خراطيش  فيديو  أقراص  مدجمة،  أقراص  على  مقدمة  حاسوب 
اهلواتف  على  لالستعمال  حاسوبية  ألعاب  برجميات  ذاكرة،  وبطاقات 
ألعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  حاسوبية  ألعاب  برامج  وخلوية،  النقالة 
على  لالستعمال  للتنزيل  قابلة  الكرتونية  ألعاب  برجميات  الكرتونية، 
حاسوبية  ألعاب  تطبيقات  يدوية،  وحواسيب  وخلوية  النقالة  اهلواتف 
الشخصية  للحواسيب  حاسوبية  ألعاب  وبرجميات  النقالة  لألجهزة 
صور  تعرض  حاسوبية  برجميات  منزلة،  فيديو  ألعاب  حتكم  وأجهزة 
تفاعلية  الوسائط  متعددة  برجميات  برامج  تلفزيونية،  وبرامج  متحركة 
للتعليم والرتفيه، برجميات متعددة الوسائط تفاعلية لأللعاب، برجميات 
تطبيق قابلة للتنزيل وبرجميات تطبيق حاسوبية لألجهزة النقالة وحممولة 
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رقم اإليداع: 186002 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: املااي إنرتانشيوانل ليمتد ) ش. م. ح (.
العنوان: ص. ب 8714 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  سريت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186004 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
نصائح  األخبار،  ملخصات  نشرات،  أدلة،  وهي  مطبوعة  منشورات 

وإرشادات فنية ومجيعها يف جمال محاية املعلومات املخزنة ابحلاسوب 
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كارنيجي ميلون يونيفريسييت.
 ،151213 بنسلفانيا  بيتسبريغ،  أفنيو،  فوربيس   5000 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سريت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186005 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

املؤمترات  الفنية،  املؤمترات  الندوات،  عقد  وتشمل  تعليمية  خدمات 
وورش العمل ومجيعها يف جمال محاية املعلومات املخزنة ابحلاسوب.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: كارنيجي ميلون يونيفريسييت.

نقل البياانت، نقل وبث احملتوايت الواقعية والرقمية، خدمات الوسائط 
خدمات  الرتفيهية،  للمحتوايت  االلكرتوين  البث  شكل  على  النقالة 
البث عرب املواقع، خدمات النشرات االلكرتونية، توفري غرف الدردشة 
املتعلقة  احلاسوب  مستخدمي  بني  الرسائل  لنقل  والنشرات  املباشرة 
ابلصور املتحركة، الربامج التلفزيونية، املناسبات اجلارية، السري الذاتية، 
املباشرة  الدردشة  غرف  توفري  واملعيشية،  والسياسية  الثقافية  األمور 
لشبكة التواصل االجتماعي، توفري غرفة الدردشة الواقعية عرب الرسائل 
النصية، توفري الندوات املباشرة لالتصال يف جمال احملتوايت السمعية، 
الفيديو والسمعية والبصرية، االتصال عرب الشاشات احلاسوبية، النقل 
األجهزة  االنرتنت،  عرب  واملعلومات  الرتفيهية  للمراجعات  االلكرتوين 
االلكرتونية الرقمية النقالة، شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت 
الالسلكية، تزويد املستخدمني العري ابلدخول إىل البنية التحتية للشبكة 
لتسلم ونقل وتسيري وتشغيل احملتوى السمعي البصري املتعدد الوسائط.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: يونيفريسال سييت ستوديوز ال ال سي.

سييت، كاليفورنيا   يونيفريسال  بالزا،  سييت  يونيفريسال   100 العنوان: 
91608، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  مدترينني  ) عالمة كلمة حبروف عربية والتينية بشكل مميز 

مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186001 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم  الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
وصلصات الفواكه، البيض واحلليب ومنتجات األلبان األخرى، الزيوت 

والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: املااي إنرتانشيوانل ليمتد ) ش. م. ح (.
العنوان: ص. ب 8714 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  مدترينني  ) عالمة كلمة حبروف عربية والتينية بشكل مميز 

مع الرسم وابألسود واألبيض(

CERT

CERT
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
ألبسة للقدم بوجه عام، أحزمة )مالبس(، لوازم وأغطية الرأس.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: لوسينا أند أوليفريا ريربيزنتاسيو كومريسال.

العنوان: آر. ويلي دينستامن 86، ساال 1، سنرتو، كانيال، آر أس، 
سي إي يب 95680-00، الربازيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  إي-فوتبول  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186009 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

ألعاب حاسوبية،  برامج  فيديو،  ألعاب  برامج  فيديو،  ألعاب  برجميات 
برجميات ألعاب حاسوبية، برامج ألعاب الكرتونية 

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: كوانمي دجييتال إنرتتينمت كو.، ليميتد.

العنوان: 9-7-2، أكاساكا، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  إي-فوتبول  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186010 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
خالل  من  مباشرة  حاسوبية  ألعاب  توفري  وتشمل  ترفيهية  خدمات 
الدخول عرب أجهزة حتكم أبلعاب الفيديو، أجهزة حتكم ألعاب يدوية، 
حاسوبية  ألعاب  تقدمي  وحواسيب،  نقالة  هواتف  السلكية،  أجهزة 
مباشرة عرب الشبكة بني شبكات االتصاالت، تقدمي املعلومات يف جمال 
األلعاب، ترتيب، تنظيم وإجراء دورات ألعاب حاسوبية، ترتيب وتنظيم 

وعقد العروض الرتفيهية.  
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كوانمي دجييتال إنرتتينمت كو.، ليميتد.
العنوان: 9-7-2، أكاساكا، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن.

 ،151213 بنسلفانيا  بيتسبريغ،  أفنيو،  فوربيس   5000 العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  سريت  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186006 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
خدمات استشارية وتشمل تقدمي املساعدة واملشورة الفنية واملساندة يف 
جمال محاية املعلومات املخزنة ابحلاسوب، خدمات حاسوبية، وتشمل 
صيانة وتقدمي قوائم الربيد املباشرة املوزعة الكرتونيًا، أدلة وملخصات 

األخبار يف جمال محاية املعلومات املخزنة ابحلاسوب.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كارنيجي ميلون يونيفريسييت.
 ،151213 بنسلفانيا  بيتسبريغ،  أفنيو،  فوربيس   5000 العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فايل  ) عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز (
رقم اإليداع: 186007 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(

جزادين، علب مواد جتميل، )علب زينة غري اثبتة (، حقائب السفر، 
شنط  جراب،  حمافظ،  حقائب،  للرايضة(،  )حقائب  للظهر  حقائب 
جلدية،  بضائع  مفاتيح،  عالقات  شنط،  بطاقات،  حمافظ  للواثئق، 
حمافظ  )جلدية(،  للسفر  أطقم  مشغولة،  شبه  أو  مشغولة  غري  جلود 
 ( السفر  وجممعات  الرايضية  للمعدات  حمافظ  حمافظ،  للمسكوكات، 

بضائع جلدية(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: لوسينا أند أوليفريا ريربيزنتاسيو كومريسال.
العنوان: آر. ويلي دينستامن 86، ساال 1، سنرتو، كانيال، آر أس، 

سي إي يب 95680-00، الربازيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فايل  ) عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز (
رقم اإليداع: 186008 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
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مسحوق جتميل، مسحوق ماكياج للنساء واألطفال، غسول للشعر، 
شامبو، مصفف، كرميات تصفيف الشعر، مقوي الشعر، مصل للشعر، 
مستحضرات تقومي ومتويج الشعر، ملوانت للشعر، أقنعة للشعر، رغوة 
لتصفيف  مشع  الشعر،  لتصفيف  جل  للشعر،  خباخ  للشعر،  تصفيف 
الشعر، منتجات عطرية، زيوت عطرية لغاايت التجميل، طالء لألظافر، 
مزيل لطالء األظافر، صدف قطين لغاايت التجميل، مماسح )للزينة(، 
ماء كولونيا،  عطور،  للروائح،  مزيل  خباخ  الكريهة،  للروائح  مزيل 
لتسويد  تستخدم  جتميل  مستحضرات  حومرة،  التعرق،  ضد  عطور 
الرموش، مسطر للعيون، أقالم رصاص للحواجب، مظلالت للعيون، 
غسول/كرميات  للشفاه،  ملمع  للشفاه،  طالء  شفاه،  أمحر  مسكرة، 
للوجه، غسول/كرميات للبشرة، غسول تنظيف الوجه، غسول لأليدي 
واجلسم مرطبات، كرميات لألقدام /غسول بعد احلالقة، حملول اللتئام 
صناعية،  رموش  املاكياج،  إزالة  غسول  أساس،  احلالقة،  بعد  اجلروح 
أمالح محام ليست لغاايت طبية، أمالح لتبييض البشرة، أعشاب طبية 
للتجميل تستخدم لتبييض البشرة، أقنعة جتميل، كاشط للوجه، كاشط 
لأليدي، كاشط لألرجل، كاشط للجسم، تشميع، جيلي برتويل لغاايت 
تدليك  زيوت  التنحيف،  لغاايت  التجميل  مستحضرات  التجميل، 
تدليك،  التجميل، كرميات  لغاايت  عطرية  زيوت  التجميل،  لغاايت 
كرميات لتثبيت الصدر )الثديني(، مناديل مرطبة، مناديل مشبعة بغسول 
جتميل، مناديل تنظيف، مستحضرات تنظيم أطقم األسنان، منظفات 
أسنان، غسول للفم ليست لغاايت طبية، مستحضرات تبييض وغريها 
من املواد لالستخدام يف الغسيل، التنظيف، التلميع، التواليت، صابون 
طيب، صابون للوجه، صابون لغسيل اجلسم، صابون معطر، جل إلزالة 
األظافر والبثور، مستحضرات جتميل لغاايت التنحيف ومجيعها مدرجة 

يف الفئة )3(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: د. ماراث تيالر.
آر   010 يت.  آر   ،47 رقم  د. كوسامامتاجا  ال.  جيه  العنوان: 
دبليو. 004، كيلوراهان مينتج، كاكامااتن مينتنج، جاكارات بوسات، 

أندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كلمات حبروف التينية  :  رودي هاداسيورانو كوزميتكس   العالمة 
بشكل مميز مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186016 
اتريخ اإليداع: 2016/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

العالمة :  تنّفس بسعادة ) كلمات حبروف عربية (.
رقم اإليداع: 186012 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
منعشات للجو، مستحضرات تنقية اهلواء، مزيل للروائح، مستحضرات 
لطرد  مستحضرات  واحمليط،  التنجيد  ابألقمشة،  خاصة  الروائح  إزالة 

الروائح الكريهة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ذا بروكرت أند جامبل كومباين.
 ،45202 أوهايو  سينسينايت  بالزا  جامبل  أند  بروكرت  وان  العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تنّفس بسعادة ) كلمات حبروف عربية (.
رقم اإليداع: 186013 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
أجهزة إزالة الروائح الكريهة من اهلواء، أجهزة تربيد اجلو، أجهزة مسخنة 
للهواء، جمففات، متديدات تكييف اهلواء، متديدات لفلرتة اهلواء، أجهزة 
الكريهة  الروائح  إزالة  أجهزة  اهلواء،  معقمات  اهلواء،  لتنقية  ومكائن 
ليست  تبخري  أجهزة  مطهرة،  أجهزة  الشخصي،  لالستعمال  ليست 

لغاايت طبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ذا بروكرت أند جامبل كومباين.
 ،45202 أوهايو  سينسينايت  بالزا  جامبل  أند  بروكرت  وان  العنوان: 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سارييا ماراث تيالر  ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186015 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )6(
متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل  نفيسة  غري  معادن 
غري  وأسالك  حبال  احلديدية،  السكك  معدنية خلطوط  مواد  معدنية، 
كهرابئية من معادن غري نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية 
صغرية، مواسري وأانبيب معدنية، خزائن حفظ الواثئق واألشياء الثمينة، 
منتجات مصنوعة من معادن غري نفيسة غري واردة يف فئات أخرى، 

خامات معادن.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة فيتزابتريك ش.م.ل.
العنوان: هنر املوت، املنطقة الصناعية، بريوت، لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ماسو  ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 186129 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
مركبات املرافق الرايضية، سيارات للركاب، سيارات مقفلة، شاحنات، 
شاحنات،  جرارات،  مقطورات،  حافالت،  الغاايت،  متعددة  مركبات 
دراجات  انرية،  دراجات  مركبات،  عجالت  السباق،  آلية  سيارات 

هوائية، قطع ولوازم هيكلية جلميع البضائع املذكورة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سانج يونغ موتور كومباين.
العنوان: 455-12)تشيجلو- دونغ(، دونج ساك - رو، بيونغ اتك 

– سي، جيوجني – دو، مجهورية كوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  دانييل ويلينجتون  ) كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186131 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

نظارات مشسية، نظارات، حمافظ نظارات، حمافظ وحقائب معدة هلا، 
شكل  على  حاسوبية  برجميات  للنظارات،   حمافظ  مشسية،  نظارات 

تطبيقات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
مسحوق جتميل، مسحوق ماكياج للنساء واألطفال، غسول للشعر، 
شامبو، مصفف، كرميات تصفيف الشعر، مقوي الشعر، مصل للشعر، 
مستحضرات تقومي ومتويج الشعر، ملوانت للشعر، أقنعة للشعر، رغوة 
لتصفيف  مشع  الشعر،  لتصفيف  جل  للشعر،  خباخ  للشعر،  تصفيف 
الشعر، منتجات عطرية، زيوت عطرية لغاايت التجميل، طالء لألظافر، 
مزيل لطالء األظافر، صدف قطين لغاايت التجميل، مماسح )للزينة(، 
ماء كولونيا،  عطور،  للروائح،  مزيل  خباخ  الكريهة،  للروائح  مزيل 
لتسويد  تستخدم  جتميل  مستحضرات  حومرة،  التعرق،  ضد  عطور 
الرموش، مسطر للعيون، أقالم رصاص للحواجب، مظلالت للعيون، 
غسول/كرميات  للشفاه،  ملمع  للشفاه،  طالء  شفاه،  أمحر  مسكرة، 
للوجه، غسول/كرميات للبشرة، غسول تنظيف الوجه، غسول لأليدي 
واجلسم مرطبات، كرميات لألقدام /غسول بعد احلالقة، حملول اللتئام 
صناعية،  رموش  املاكياج،  إزالة  غسول  أساس،  احلالقة،  بعد  اجلروح 
أمالح محام ليست لغاايت طبية، أمالح لتبييض البشرة، أعشاب طبية 
للتجميل تستخدم لتبييض البشرة، أقنعة جتميل، كاشط للوجه، كاشط 
لأليدي، كاشط لألرجل، كاشط للجسم، تشميع، جيلي برتويل لغاايت 
تدليك  زيوت  التنحيف،  لغاايت  التجميل  مستحضرات  التجميل، 
تدليك،  التجميل، كرميات  لغاايت  عطرية  زيوت  التجميل،  لغاايت 
كرميات لتثبيت الصدر )الثديني(، مناديل مرطبة، مناديل مشبعة بغسول 
جتميل، مناديل تنظيف، مستحضرات تنظيم أطقم األسنان، منظفات 
أسنان، غسول للفم ليست لغاايت طبية، مستحضرات تبييض وغريها 
من املواد لالستخدام يف الغسيل، التنظيف، التلميع، التواليت، صابون 
طيب، صابون للوجه، صابون لغسيل اجلسم، صابون معطر، جل إلزالة 
األظافر والبثور، مستحضرات جتميل لغاايت التنحيف ومجيعها مدرجة 

يف الفئة )3(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب يت. مارتينا بريتو يت يب كيه.
إندسرتي  كاواسان   ،1 رقم   II كامبينغ  بولو  ال.  جيه  العنوان: 
بولوجادانغ، كيلوراهان جاتينجارا، كاكامااتن كانونغ، جاكرات تيمور – 

13930، اندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  فيتزابتريك  ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز (
رقم اإليداع: 186128 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

MUSSO

Daniel Wellington
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العالمة :  إيفا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186135 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود  واآلالت احلاسبة 
البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء  وأجهزة معاجلة 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بنك اإلمارات ديب الوطين ش.م.ع.
العنوان: ص.ب 777 – ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  إيفا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186136 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
خدمات التأمني ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون املالية ؛ الشؤون العقارية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: بنك اإلمارات ديب الوطين ش.م.ع.

العنوان: ص.ب 777 – ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  إيفا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186137 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
بتلك  املتعلقة  والتصاميم  واالحباث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
اخلدمات، خدمات التحليل واالحباث الصناعية، تصميم وتطوير اجزاء 

الكمبيوتر وبراجمه التشغيلية، اخلدمات القانونية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

طالب التسجيل: دانييل ويلينجتوت ايه يب.
العنوان: فاساجااتن 11، 111 20، ستوكهومل، السويد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  دانييل ويلينجتون  ) كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186132 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(

من  جموهرات  مصوغات،  جموهرات  جموهرات،  للساعات،  سيور 
عقارب  الزمن،  وتوقيت  قياس  أدوات  منبه،  ساعات  الكهرمان، 
قطع  مزولة،  ساعات،  سيور  يد،  ساعات  حائط،  ساعات  ساعات، 
احلركة يف الساعة، أجهزة توقيت، حمافظ للساعات، إجراء احلركة يف 

الساعات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دانييل ويلينجتوت ايه يب.
العنوان: فاساجااتن 11، 111 20، ستوكهومل، السويد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ماي فرنشيك  ) عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز(

رقم اإليداع: 186134 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

لالستعمال  الكريهة  للروائح  مزيل  تواليت،  ماء  ماء كولونيا،  عطور، 
الشخصي، كرمي وغسول مرطب للجسم، جل للدش، جل محام برغوة، 
أمالح للحمام، صابون، مواد جتميل للماكياج وهي مّسطرة للعيون، 
أمحر شفاه، ملمع للشفاه، مسكرة، اساس، مظلالت للعيون، حومرة، 

مسحوق مضغوط وحملول لإلخفاء.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   16  4  285  807 رقم  الفرنسي  الطلب  حسب  األولوية 
2016/7/7

طالب التسجيل: إنرت ابرفان.
العنوان: 4، روند- بوينت دي شانزليزية،  75008 ابريس، فرنسا

EVA

EVA

EVA

Daniel Wellington



200                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/249.398 
بتاريخ 2016/11/28.

طالب التسجيل: ديل كارنيجي أند أسوسيتس، إنك
العنوان: 290 موتور ابركوي، هاوبوج، نيويورك 11788، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ديل كارنيجي  ) كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وأعالهم حريف دي سي مكتوبني بشكل مميز وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186140 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات عقد الدورات والندوات املباشرة التزامنية والالتزامنية املباشرة 
والتعليمية والتوجيهية وتشمل عقد الدورات والندوات املباشرة والدورات 
العالقات  جمال  يف  الصوتية  وامللفات  املواقع  عرب  احللقات  املباشرة، 
اإلنسانية، االتصاالت الفعالة، احملادثة الفعالة، حتسني الذاكرة، العرض 
التحكم  واالحتواء،  التنويع  الصراعات،  حل  املشاكل،  حل  الفعال، 
ابلشد، إدارة الوقت، العالقات مع املوظفني والعمالء، إدارة األعمال 
التجارية، تطوير اجلرأة والثقة ابلنفس والقدرات القيادية ومهارات البيع 
وغريها من املهارات التجارية لألفراد واملؤسسات، املؤسسات التعليمية 
واهليئات احلكومية، توفري املواقع االلكرتونية التعليمية لعرض املعلومات 
واإلرشادات لألفراد واملؤسسات التجارية لتطوير االتصال والتواصل 
التجارية  واملهارات  واإلدارة  والبيع  القيادية  واملهارات  الشخصي، 

األخرى.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/249.398 
بتاريخ 2016/11/28.

طالب التسجيل: ديل كارنيجي أند أسوسيتس، إنك
العنوان: 290 موتور ابركوي، هاوبوج، نيويورك 11788، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  رابيدجالم  )عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186142 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بنك اإلمارات ديب الوطين ش.م.ع.
العنوان: ص.ب 777 – ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ديل كارنيجي  ) كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 

وأعالهم حريف دي سي مكتوبني بشكل مميز وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186138 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
برجميات حاسوبية، اقراص مدجمة، أقراص فيديو رقمية، مشغالت أم 
لتقدمي املعلومات  للتنزيل  يب3 وتسجيالت وتطبيقات الكرتونية قابلة 
مهارات  لتطوير  واملؤسسات  األفراد  إىل  واإلرشادات  والتوجيه 
واألعمال  واإلدارة  والبيع  والقيادة  الشخصي  التواصل  االتصاالت، 

التجارية األخرى الفعالة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/249.398 
بتاريخ 2016/11/28.

طالب التسجيل: ديل كارنيجي أند أسوسيتس، إنك
العنوان: 290 موتور ابركوي، هاوبوج، نيويورك 11788، الوالايت 

املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ديل كارنيجي  ) كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وأعالهم حريف دي سي مكتوبني بشكل مميز وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186139 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

املطبوعات وتشمل الكتب التوجيهية، الكتيبات، النشرات، الكراسات، 
العالقات  جمال  يف  التدريسية  واملواد  املنشورات  اجملالت،  التعاميم، 
اإلنسانية، االتصاالت الفعالة، احملادثة الفعالة، حتسني الذاكرة، العرض 
التحكم  واالحتواء،  التنويع  الصراعات،  حل  املشاكل،  حل  الفعال، 
ابلشد، إدارة الوقت، العالقات مع املوظفني والعمالء، إدارة األعمال 
التجارية، تطوير اجلرأة والثقة ابلنفس والقدرات القيادية ومهارات البيع.

وكيل التسجيل أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
RapidGlam
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هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   16167587 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 

.2016/12/14
طالب التسجيل: فايربوجن، إنك.

العنوان: فيكيكا ري 6، 00790، هيلسنكي، فلنلدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  هيكونس  ) عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186145 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مستحضرات  األورام،  علم  يف  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات 
القلبة،  الدموية  األوعية  واضطراابت  األمراض  ملعاجلة  صيدالنية 
التنفسي،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املبيض،  واضطراابت  األمراض 
العصيب،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املعوية،  واالضطراابت  األمراض 

العدوى وااللتهاب.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   16167595 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
.2016/12/14

طالب التسجيل: فايربوجن، إنك.
العنوان: فيكيكا ري 6، 00790، هيلسنكي، فلنلدا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ريدهريا  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186146 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات  األورام،  علم  يف  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات 
القلبة،  الدموية  األوعية  واضطراابت  األمراض  ملعاجلة  صيدالنية 
التنفسي،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املبيض،  واضطراابت  األمراض 
العصيب،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املعوية،  واالضطراابت  األمراض 

العدوى أبو غزالة
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   16167603 رقم  األوريب  االحتاد  طلب  حسب  األولوية 
.2016/12/14

طالب التسجيل: فايربوجن، إنك.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(
رموش  مظهر  لتعزيز  منتجات  العيون،  لرموش  جتميلية  مستحضرات 

العيون وهي املسكرة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/080.753 
بتاريخ 2016/6/22.

طالب التسجيل: اليف تيك ريسورسيز أل أل سي.
كاليفورنيا،  ويرث،  تشاتس  أفنيو،  كوزيكروفت   9540 العنوان: 

91311، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  رابيد ماجيك  )عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186143 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

رموش  مظهر  لتعزيز  منتجات  العيون،  لرموش  جتميلية  مستحضرات 
العيون وهي املسكرة.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/080.725 

بتاريخ 2016/6/22.
طالب التسجيل: اليف تيك ريسورسيز أل أل سي.

كاليفورنيا،  ويرث،  تشاتس  أفنيو،  كوزيكروفت   9540 العنوان: 
91311، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  إيفرينزو  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186144 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات  األورام،  علم  يف  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات 
القلبة،  الدموية  األوعية  واضطراابت  األمراض  ملعاجلة  صيدالنية 
التنفسي،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املبيض،  واضطراابت  األمراض 
العصيب،  اجلهاز  واضطراابت  أمراض  املعوية،  واالضطراابت  األمراض 

العدوى وااللتهاب.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
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202                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

.2016/7/23
طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.

العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 
9 جي أس، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  نكسكليك  )عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186150 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة وأدوات طبية وجراحية، سلينجات، أجهزة حقن وحاقنات آلية 

لغاايت طبية تستخدم لتناول األدوية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   3176205 رقم  املتحدة  اململكة  طلب  حسب  األولوية 
.2016/7/23

طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.
العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 

9 جي أس، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ميثود ريس ويلز  ) كلمات حبروف التينية (.
رقم اإليداع: 186151 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
دواليب للمركبات.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: كاستام ويل هاوس، ال ال سي.

العنوان: 19070 أس. رييس، رانكو، دومنيك، كاليفورنيا 90221، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  ميس ميالنو  ) كلمات حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186152 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم 
والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات  املالبس،  وكي  غسيل  يف 

العنوان: فيكيكا ري 6، 00790، هيلسنكي، فلنلدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كيلك ميت  )عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186147 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

مستحضرات ومواد صيدالنية، لقوحات تطعيم.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   3176199 رقم  املتحدة  اململكة  طلب  حسب  األولوية 
.2016/7/23

طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.
العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 

9 جي أس، اململكة املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كيلك ميت  )عالمة كلمة حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186148 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(

أجهزة وأدوات طبية وجراحية، سلينجات، أجهزة حقن وحاقنات آلية 
لغاايت طبية تستخدم لتناول األدوية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   3176199 رقم  املتحدة  اململكة  طلب  حسب  األولوية 

.2016/7/23
طالب التسجيل: جالكسو جروب ليميتد.

العنوان: 980 غريت ويست رود، برنتفورد، ميدلسيكس، يت دبليو 8 
9 جي أس، اململكة املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  نكسكليك  )عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186149 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات ومواد صيدالنية، لقوحات تطعيم.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
بتاريخ   3176205 رقم  املتحدة  اململكة  طلب  حسب  األولوية 
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وأكياس فلرت الغبار جلميع املكانس الكهرابئية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب أس أتش هوسجرييت جي أم أيب أتش
العنوان: كارل – ويري – سرت. 34، 81739 ميونيخ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  يب/أس/أتش/ ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186155 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

موازين مطبخ، موازين احلمامات، أجهزة التشغيل، التأشري والتحكم عن 
بعد )كهرابئية/الكرتونية( للمكائن واألواين املنزلية أو املطبخ، انقالت 
أجهزة  املنزلية،  للمعدات  للقارائت  املسجلة  وغري  املسجلة  البياانت 
األجهزة  وتشغيل  بـ  للتحكم  البياانت  معاجلة  وبرامج  البياانت  معاجلة 
املنزلية، أجهزة قياس اإلشعاع، قطع والقطع اإلضافية جلميع ما ذكر 

من بضائع مدرجة يف الفئة )9(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب أس أتش هوسجرييت جي أم أيب أتش
العنوان: كارل – ويري – سرت. 34، 81739 ميونيخ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  يب/أس/أتش/ ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186156 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

اخلبز،  أجهزة  األفران،  وخاصة  والطهي  البخار  وتوليد  تدفئة  أجهزة 
أفران  والتسخني،  اجلليد  إذابة  التحميص،  الشوي،  التحميص، 
قالايت  البيض،  سخاانت  )كهرابئي(،  الكي  ماكينة  املايكروويف، 
قهوة اسربيسو،  الكهرابئية، مكائن  والقهوة  الشاي  كهرابئية، مكائن 
اجملمدات  الثالجات،  وخاصة  التربيد  أجهزة  اآللية،  القهوة  مكائن 
الصندوقية، اخلرافن املربدة، أجهزة تربيد املشروابت، جممدات التربيد، 
نشافات  وخاصة  تنشيف،  أجهزة  وأجهزهتا،  الثلج  مكائن  فريزرات، 
نشافات  اليد،  نشافات  الناشف،  على  الغسيل  مكائن  التقليب، 
لبادات  الطيب(،  االستعمال  )خالف  البنفسجية  فوق  ملبات  الشعر، 
لغاايت  )ليست  بطانيات كهرابئية  طبية(،  لغاايت  )ليست  احلرارة 
معدات  الشفاطات،  فالتر،  املراوح،  وخاصة  للتهوية  أجهزة  طبية(، 

ومستحضرات  العطرية  والزيوت  العطرية  املواد  الصابون،  والكشط، 
التجميل )الكوزمتيك( وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة يب أم اي إنرتانشيوانل ش. م. ب.

العنوان: ص. ب 3002 ـ املنامة ـ مملكة البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  ميس ميالنو  ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186153 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
خدمات الدعاية واإلعالن ؛  ادارة األعمال ؛  إدارة األنشطة التجارية 

؛ األعمال املكتبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة يب أم اي إنرتانشيوانل ش. م. ب.
العنوان: ص. ب 3002 ـ املنامة ـ مملكة البحرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  يب/أس/أتش/ ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186154 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(

أدوات ومكائن كهرابئية منزلية وللمطبخ ومدرجة يف الفئة 7 وخاصة 
مكائن وأجهزة املطبخ الكهرابئية مبا يف ذلك املفارم، خفاقات البيض 
الطرد  مكائن  العصري،  مكابس  الفاكهة،  عصارات  العجن،  ومكائن 
تعمل  أدوات  القص،  أجهزة  التشريح،  مكائن  للعصري،  املركزي 
وأجهزة  ومكائن  السكاكني  جتليخ  أجهزة  العلب،  مفاتيح  ابلكهرابء، 
الكهرابئية  البيع  مكائن  املربدة،  املشروابت  لتوزيع  املشروابت  عمل 
للمشروابت أو األطعمة، مكائن البيع اآللية، أجهزة كهرابئية للتغليف 
أجهزة  وتشمل  النفاايت كهرابئية  من  التخلص  أجهزة  ابلبالستيك، 
الفخارية،  األواين  غساالت  النفاايت،  ورص  الفضالت  من  التخلص 
الغساالت،  ذلك  يف  مبا  واملالبس  الغسيل  لتنظيف  وأجهزة  مكائن 
النشافات، ماكنات الكي، ماكنات الكي املدرجة يف الفئة 7، معدات 
أجهزة  الكهرابئية،  واملكانس  األحذية  تلميع  أدوات  النوافذ،  تنظيف 
التنظيف الرطبة واجلافة، مكائن آلية، إنسان آيل لألعمال املنزلية، قطع 
ولوازم مجيع البضائع املدرجة يف الفئة 7، خراطيم، مواسري، فالتر الغبار 
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حبريات اجلمرية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أوميتوش  ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز (

رقم اإليداع: 186159 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع  الشروط: 
)30(

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جولدن اليت ترايدنج دي أم سي سي.
الطابق 26، رقم 2609، أبراج  العنوان: مركز اجلمرية التجاري 2، 

حبريات اجلمرية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: دجييتال اينريجيي  ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186160 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(
النفط،  استخراج  والغاز،  النفط  عن  التنقيب  النفط،  عن  التنقيب 

استخراج الغاز، التنقيب عن حقول النفط الستخراج النفط.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

يو   00003202281 املتحدة رقم  اململكة  األولوية حسب طلب 
كيه بتاريخ 2016/12/14

طالب التسجيل: يب يب  يب ال سي.
العنوان: 1 سان جيمس سكوير، لندن أس دبليو 1 واي 4 يب دي، 

اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: دجييتال اينريجيي  ) كلمات حبروف التينية (
رقم اإليداع: 186161 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

اهلوائي  التكييف  أجهزة  املطابخ،  شفاطات  وأغطية  البخار،  شفط 
لتحسني نوعية اهلواء، أجهزة ترطيب، أجهزة إزالة الروائح الكريهة من 
اجلو، أجهزة حتديد جرعة الروائح العطرية خالف االستخدام الشخصي 
وخاصة  والصحية،  املياه  إمداد  لغاايت  أجهزة  اهلواء،  تنقية  أجهزة   ،
املياه،  سخاانت  املياه،  وتغذية  والتهوية  البخار  توليد  متديدات  لوازم 
املطبخ،  مغاطس  الفورية،  املياه  وسخاانت  املخزنة،  املياه  سخاانت 
مضخات احلرارة، قطع جلميع ما ذكر من بضائع مدرجة يف الفئة 11، 
املشروابت  تربيد  أجهزة  مع  لالستخدام  املربدة  للمشروابت  حنفيات 

)خالف مكائن البيع(.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب أس أتش هوسجرييت جي أم أيب أتش
العنوان: كارل – ويري – سرت. 34، 81739 ميونيخ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  يب/أس/أتش/ ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186157 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(

خدمات تركيب ومتديد وصيانة وإصالح املعدات املنزلية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: يب أس أتش هوسجرييت جي أم أيب أتش
العنوان: كارل – ويري – سرت. 34، 81739 ميونيخ، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أوميتوش )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 186158 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم  الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
وصلصات الفواكه، البيض واحلليب ومنتجات األلبان األخرى، الزيوت 

والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: جولدن اليت ترايدنج دي أم سي سي.
الطابق 26، رقم 2609، أبراج  العنوان: مركز اجلمرية التجاري 2، 
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طالب التسجيل: شركة هائل سعيد أنعم وشركاه.
العنوان: ص. ب 5302 تعز ـ اجلمهورية اليمنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186260 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

برجميات حاسوبية وتشمل برجميات حاسوبية مباشرة لألعمال التجارية، 
الكرتونية،  وجتارة  تسويق  حماسبة،  تطبيقات  التجارية،  األعمال  إدارة 
العمالء،  مع  العالمة  إدارة  اجلانبية،  اإلدارة  لتقدمي  برجميات حاسوبية 

إدارة مالية وحماسبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.996 أفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186261 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
مطبوعات وتشمل كتيبات للمستخدمني، أدلة تعليمات، أدلة املراجع، 
حاسوبية  أنظمة  حاسوبية،  برجميات  احلواسيب،  عن  ومجيعها  كتب 

جتارية، إدارة األعمال واحملاسبة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.997 أفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186263 

التنقيب عن النفط، التنقيب عن الغاز، التنقيب والبحث عن النفط 
والغاز، فحص آابر النفط، مسح حقول النفط، التحليل للبحث عن 
النفط، معاينة حقول النفط، حتليل حقول النفط، حتليل صهاريج النفط، 
التنقيب عن الغاز والنفط، خدمات املتعلقة ابلتنقيب عن حقول النفط، 
خدمات التحليل والفحص يف جمال التنقيب عن النفط، خدمات حتليل 
التنقيب عن النفط، خدمات هندسية يف جمال النفط  وفحص حقول 
والغاز، البحث العلمي يف جمال التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه، 
التحليل الصناعي يف جمال التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، 
خدمات تقنية يف جمال التنقيب واستخراج النفط والغاز، خدمات تقنية 

يف جمال تكرير النفط ومعاجلة الغاز الطبيعي.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب اململكة املتحدة رقم 00003202281 
يو كيه بتاريخ 2016/12/14

طالب التسجيل: يب يب  يب ال سي.
العنوان: 1 سان جيمس سكوير، لندن أس دبليو 1 واي 4 يب دي، 

اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كيف )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية(
رقم اإليداع: 186162 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
منتجات السجائر، التبغ، أدوات املدخنني، الكربيت.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة هائل سعيد أنعم وشركاه.
العنوان: ص. ب 5302 تعز ـ اجلمهورية اليمنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: موكا )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية(

رقم اإليداع: 186164 
اتريخ اإليداع: 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

منتجات السجائر، التبغ، أدوات املدخنني، الكربيت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

KAIF- كيف

MOKA-موكا

DYNAMICS 365

DYNAMICS 365

DYNAMICS 365
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اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
برجميات كخدمة، خدمات حاسوبية وتشمل تقدمي املعلومات اخلاصة 
جمال  يف  الفين  الدعم  تقدمي  االنرتنت،  عرب  العمالء  طلب  على  بناء 
التشخيص  حاسوبية، خدمات  وأنظمة  حاسوبية  برجميات  احلواسيب، 
وتشمل  الفين  الدعم  لآلخرين،  حاسوبية  برجميات  حتديث  احلاسويب، 
حتديث  برجميات،  ومشاكل  احلاسوب  أجهزة  يف  األعطال  اكتشاف 
الربجميات احلاسوبية املباشرة للغري عرب االنرتنت، وتقدمي املعلومات يف 

جمال احلواسيب، برجميات حاسوبية وأنظمة حاسوبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/18.001 أفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيس ليج )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186268 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات ترفيهية وتشمل توفري ألعاب حاسوبية مباشرة ميكن الدخول 
ابأللعاب  حتكم  أجهزة  األلعاب،  بفيديو  التحكم  أجهزة  عرب  إليها 
ألعاب  توفري  وحواسيب،  نقالة  هواتف  السلكية،  أجهزة  اليدوية، 
جمال  يف  املعلومات  تقدمي  االتصال،  شبكات  عرب  مباشرة  حاسوبية 
األلعاب، تنظيم وترتيب دورات ألعاب احلاسوب، ترتيب وتنظيم وعقد 

العروض الرتفيهية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كوانمي دجييتال إنرتتينمت كو.، ليميتد
العنوان: 9-7-2، أكاساكا، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: نورابالن لوان )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186269 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(
الدردشة  توفري غرف  خدمات مقدمة عرب شبكات السلكية وتشمل 
املتعلقة  املستخدمني  بني  الرسائل  لنقل  الكرتونية  إعالن  ولوحات 
يف  لالستخدام  احلاسوب  وأنظمة  والربجميات  األعمال  إدارة  خبدمات 

املؤسسات التجارية والعالمة مع العمالء.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.999 أفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186264 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
التعليمية واملعارض،  تعليمية وتشمل ترتيب وعقد املؤمترات  خدمات 
جمال  يف  ومجيعها  العمل،  وورش  والندوات  الدراسية  الفصول  توفري 
التجارية،  األعمال  حاسوبية،  أنظمة  حاسوبية،  برجميات  احلواسيب، 
احلواسيب،  جمال  يف  التدريب  خدمات  واحملاسبة،  األعمال  إدارة 
برجميات حاسوبية، أنظمة حاسوبية خدمات األعمال التجارية وإدارة 
تعليمية وتشمل توفري جلسات  التجارية واحملاسبة، خدمات  األعمال 
تعليمية يف جمال احلواسيب، برجميات حاسوبية، أنظمة حاسوبية، إدارة 
الفصول  عقد  وتشمل  وتدريب  تعليمية  خدمات  احملاسبة،  األعمال، 
الدراسية والندوات الدراسية يف جمال احلواسيب والربجميات احلاسوبية 

واألنظمة احلاسوبية وإدارة االعمال التجارية واحملاسبة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/18.000 أفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186265 

DYNAMICS 365

DYNAMICS 365

 noraplan lona



207                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

والقياس، أجهزة التدقيق )رقابة( واجهزة انقاذ احلياة والتعليم؛ أجهزة 
وحتويل  الكهرابئي  التيار  وفتح  وإغالق  الكهرابئي  التوصيل  وأدوات 
و  وبث  تسجيل  أجهزة  هبا؛  التحكم  أو  الكهرابء  وتنظيم  جتميع  و 
؛  وأقراص تسجيل  ممغنطة  بياانت  الصورة؛ حامالت  و  الصوت  نقل 
مكائن البيع اآللية و اليات ألجهزة تعمل ابلنقد املعدين ؛ ماكينات نقد 
وماكينات حاسبة ؛ معدات معاجلة للبياانت واحلواسيب ؛ أجهزة إطفاء 
ادوات  و  اجهزة  واإللكرتونية،  الكهرابئية  االتصاالت  أجهزة  احلريق؛ 
االتصال،  ببياانت  خاصة  ادوات  و  اجهزة  اهلواتف،  و  االتصاالت 
اجهزة و ادوات خاصة بعمليات نقل وختزين و تسجيل واستقبال و 
اسرتجاع البينات على شكل بياانت مشفرة او على هيئة نصوص او 
أو مزيج من هذه األشكال؛ أجهزة  أو فيديو  بيانية  صوت او رسوم 
املودم،  التصوير؛ وأجهزة  األدوات واملعدات ألجهزة  الصور،  معاجلة 
و البطاقات املشفرة؛ و البطاقات الذكية؛ و بطاقات الصور اجملسمة، 
والصوت؛  والصور  والبياانت  املعلومات  لتخزين  اإلعالم  ووسائل 
البطاقات املمغنطة سواء فارغة او مسجلة، البطاقات الذكية، بطاقات 
بطاقات  املتكاملة،  الدوائر  بطاقات  املعاجلة؛  عمليات  على  حتتوي 
التعريف اإللكرتونية؛ بطاقات التليفون؛ بطاقات االئتمان عرب اهلاتف؛ 
بطاقات االئتمان؛ بطاقات الصراف اآليل، بطاقات لأللعاب اإللكرتونية 
مصممة لالستخدام عن طريق التليفون؛ البطاقات الشخصية احملمولة 
سواء املغناطيسية او الرقمية والبصرية؛ البطاقات املغناطيسية، الرقمية 
او  )فارغة  التخزين  وسائط  و  البياانت  تسجيل  بطاقات  و  والبصرية 
املقدمة  للتحميل(  )القابلة  اإللكرتونية  املنشورات  مسبقا(؛  مسجلة 
شبكات  أو  اإلنرتنت  أو  احملوسبة  البياانت  قواعد  من  اإلنرتنت  عرب 
عرب  البياانت  استالم  و  إلرسال  وأدوات  أجهزة  أخرى؛  إلكرتونية 
من  والبياانت  والفيديو  الصوت  لتحميل  جهاز  ؛  الصناعية  األقمار 
شبكة اإلنرتنت؛ حموالت لالستخدام مع أجهزة االتصاالت السلكية 
الالسلكية  التليفوانت  االتصاالت؛  ادوات  و  اجهزة  و  والالسلكية 
املباشر  البث  برامج  على  للحصول  جهاز  والثابتة؛  املتنقلة  واهلواتف 

أو املنقولة .
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186272 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
الورق و الكرتون واملنتجات املصنوعة من هذه املواد, املواد املطبوعة، 
مواد  القرطاسية،  أدوات  الفوتوغرافية،  الصور  الكتب،  تغليف  مواد 
مواد  )القرطاسية(،  املكتبية  و  املنزلية  لألغراض  املستخدمة  اللصق 

بالط  مطاطية،  أرضية  بالط  تربة،  بالط  معدنية،  غري  بالط  ارضيات 
أرضية من البالستيك، بالط ارضية ليست من معدن، مواد أرضية غري 
معدنية، أرضية مطاطية، أسطح غري معدنية للدرج، مواد بناء لتصنيع 
األرضيات )غري معدنية(، جوانب غري معدنية إلنشاء املباين، نعاالت 
لألرضيات، جوانب للمباين، مكوانت الدرج )غري معدنية(، دواسات 

الدرج غري معدنية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب أملانيا رقم 933.3 106 2016 30 بتاريخ 
.2016/7/29

طالب التسجيل: نورا سيستيمز جي أم يب أتش
العنوان: ويهنريويج 2 – 4، 69469 وينهامي، أملانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إكليبس كروس )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186270 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

سيارات وقطعها ولوازمها، سيارات، مركبات آلية بدوالبني، دراجات 
سيارات كهرابئية،  رايضية،  مرافق  مركبات  ولوازمها،  وقطعها  هوائية 
سيارات هايربيد، سيارات مقفلة، أبدان للمركبات، أغطية للمركبات، 
فرامل  سفايف  للسيارات،  سيجار  والعات  للسيارات،  هياكل 
أغطية  للسيارات،  سالسل  سالمة(  )أجهزة  هواء  أكياس  للسيارات، 
عجالت  للسيارات،  للصدمات  ماصات  السيارة،  يف  القيادة  لعجلة 
قيادة للمركبات، مظالت للشمس يف السيارة، ستائر للشمس معدة 
للسيارات، أغطية مقاعد السيارات، مقاعد آمنة لألطفال، أحزمة أمان 

ملقاعد السيارات.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   1045653 رقم  زيالندا  نيو  طلب  حسب  األولوية 
.2016/6/28

طالب التسجيل: ميتسوبيشي جيدوشا كوجيوكابوشيكي كيشا
العنوان: 33-8، شيبا 5 - تشوم، ميناتو ـ كو، طوكيو، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186271 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
والتصوير  املسح  وأجهزة  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
الفوتوغرايف، أجهزة التصوير السينمائي، األجهزة البصرية، أجهزة الوزن 

ECLIPSE CROSS
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www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186274 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(
العقارية, خدمات  الشؤون  النقدية,  الشؤون  املالية,  الشؤون  التامني, 
البنوك مبا فيها اخلدمات البنكية املنزلية, وعرب االنرتنت وعرب التحكم 
عن بعد, خدمات التامني والتمويل مبا فيها تلك اخلدمات املقدمة عرب 
االنرتنت او شبكة الكرتونية اخرى, خدمات اخلصم مبا فيها خدمات 
والكوبوانت,  والنقاط  القسائم  واستبدال  اصدار  والبطاقات,  اخلصم 
خدمات بطاقات االعتماد, خدمات بطاقات الشحن, تقدمي خدمات 
مباشرة,  االموال وتسهيالت احلركات  نقل  فيها  االلكرتوين مبا  الدفع 
والنصائح  املعلومات  تقدمي  خدمات  واالستثمارات,  االموال  ادارة 
تقدمي  فيها  مبا  الذكر  سابقة  واخلدمات  النقدية  ابلشؤون  املتعلقة 
شبكة  او  واالنرتنت  بياانت كمبيوتر,  قاعدة  خالل  من  املعلومات 
ابالتصاالت  املتعلقة  والضمان  التمويل  خدمات  اخرى,  الكرتونية 
فيها  الدفع االلكرتونية مبا  تقدمي خدمات  واجهزة وادوات االتصال, 

نقل االموال الكرتونيا وتسهيالت احلركات مباشرة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186275 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(
االتصال،  وادوات  واجهزة  لالتصاالت  والصيانة  التصليح  خدمات 
تقدمي املعلومات، وخدمات االرشاد، وخدمات االستشارات، وخدمات 
املساعدة املتعلقة ابخلدمات سابقة الذكر مبا فيها تقدمي تلك اخلدمات 
مباشرة من خالل قاعدة بياانت كمبيوتر، واالنرتنت او شبكة الكرتونية 

اخرى.
وكيل التسجيل: أ أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

)ما  املكاتب  ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت  الطالء،  فرش  الفنانني، 
عدا األاثث(، املواد التعليمية والتوضيحية )ما عدا األدوات(، املواد 
البالستيكية املستخدمة ألغراض التغليف , ماكينات الطباعة أبنواعها 
التجارية  األدلة  )الدورايت(،  اجملالت  الطباعة،  وقوالب  املختلفة 
الغري  املطبوعة  االئتمان  بطاقة  الكتب،  الكتيبات،  ورق،  على شكل 
كهرابئية؛ لوحات الرسم؛ املغلفات ]القرطاسية[؛ مناذج، املطبوعات؛ 
األدلة ]الكتيبات[؛ اخلرائط )اجلغرافية(؛ بطاقات الربيد؛ املطبوعات؛ 
النشرات اإلخبارية والصحف؛ املطبوعات )املطبوعة( ؛ الالفتات من 

الورق أو الورق املقوى؛ الدورايت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186273 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
املكتبية,  االنشطة  االعمال,  تنظيم  االعمال,  ادارة  االعالانت, 
جتميع الدالئل لنشرها يف قاعدة بياانت كمبيوتر, واالنرتنت او شبكة 
الكرتونية اخرى, تقدمي املعلومات والنصائح عن ترويج وتزويد مظهر 
يف  ابلبضائع  التزود  عن  تروجيية  معلومات  تقدمي  البضائع,  واختيار 
جماالت االتصاالت, خدمات البيع ابلتجزئة يف جمال بضائع االتصاالت 
االتصاالت  جمال  يف  متنوعة  بضائع  جتميع  املتعددة,  والوسائط 
والوسائط املتعددة لتمكني املستهلكني من معاينتها وشرائها, مبا فيها 
تلك اخلدمات املقدمة مباشرة من قاعدة بياانت كمبيوتر, واالنرتنت 
االعمال,  لغاايت  املعارض  وعقد  تنظيم  اخرى,  الكرتونية  شبكة  او 
واملساعدة  واالدارة,  والتنظيم,  والبحوث,  االعمال,  ترويج  خدمات 
تقدمي  والتخطيط,  االعمال  اسرتاتيجيات  خدمات  واملعلومات, 
املعلومات التجارية, خدمات تقدمي الدليل, اجابة املكاملات لآلخرين, 
االعمال,  تنظيم  استشارة  التجارية,  االدلة  معلومات  تقدمي  خدمات 
وكاالت  لآلخرين,  واخلدمات  البضائع  لرتخيص  التجارية  االدارة 
تنظيم  شبكة كمبيوتر,  عرب  املباشرة  االعالانت  التجارية,  املعلومات 
املعارض للغاايت التجارية واالعالنية, تنظيم معارض التجارة للغاايت 
املكاملات  اجابة  اخلارجي,  واالعالن  الدعاية  واالعالنية,  التجارية 
االتصاالت  خلدمات  اشرتاكات  تنظيم  املتواجدين,  غري  للمشرتكني 
لآلخرين, أتجري وقت اعالين يف وسيلة اتصال, املعلومات والنصائح 
يف  معلومات  جتميع  املستهلك(,  نصح  )حمل  للمستهلكني  التجارية 
قاعدة بياانت الكمبيوتر, تنظيم املعلومات يف قاعدة بياانت الكمبيوتر, 

املعلومات والنصائح املتعلقة ابخلدمات املذكورة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
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اخرى, خدمات املكتبة االلكرتونية لتوفري املعلومات االلكرتونية )مبا 
فيها املعلومات املؤرشفة( على شكل نصوص و/او معلومات مسموعة 
للتنزيل( من قاعدة  املتاحة  الرقمية )غري  و/او مرئية, توفري املوسيقى 
بياانت كمبيوتر, وانرتنت او شبكة الكرتونية اخرى, تقدمي املعلومات 

والنصائح املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة - قطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أورس – سورب )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186278 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(

منتجات كيماوية لالمتصاص، مواد كيماوية ماصة، مواد لتنقية السوائل، 
مستحضرات كيماوية لتنظيف ومحاية الرتبة من التلوث، مستحضرات 
كيماوية لتنظيف ومحاية املياه من التلوث، مواد كيماوية ملراقبة التلوث 
صناعية  مواد  للزيت،  مشتتات  النفط،  لتنقية  مواد كيماوية  البيئي، 
المتصاص الزيت، مركبات كيماوية لالستعمال يف إزالة املواد الصلبة 
مواد كيماوية  البيئي،  التلوث  ملراقبة  مواد كيماوية  ابلتنقية،  املياه  من 
مواد  اخلطرة،  النفاايت  تسرب  ملراقبة  مركبات كيماوية  البيئة،  حلماية 
كيماوية ملعاجلة النفاايت اخلطرة، مواد كيماوية لالستخدام يف التصنيع، 
مؤشرات  الطيب،  لالستخدام  تلك  خالف  بيوكيماوية  مستحضرات 
إضافات  نباتية،  مؤشرات  واحلرجية،  البستنة  الزراعة،  يف  تستخدم 
البيئي  الضرر  مكافحة  يف  تستخدم  مواد كيماوية  للرتبة،  كيماوية 
إلمخاد  مركبات  البيئي،  الفحص  يف  لالستخدام  للنبااتت، كاشفات 
عمليات  يف  لالستخدام  تنظيف كيماوية  عوامل  ومكافحته،  احلريق 

التصنيع الصناعية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   T201653090 رقم  الفنلندي  الرقم  حسب  األولوية 
.2016/12/13

طالب التسجيل: أوي أوبراتيف ريكافري سوليوشينز جيه أم آر ليميتد.
العنوان: ابلتيناكاتو 2 سي، 15230 الهيت، فنلندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  اتجير  أسيكس  العالمة: 

مميز(.
رقم اإليداع: 186279 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22

العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(
رقم اإليداع: 186276 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات االتصاالت, االتصاالت الثابتة واملتنقلة, واالقمار الصناعية, 
االتصاالت,  وأتجري  استئجار  ابلراديو,  التواصل  وخدمات  واجلوالة, 
واجهزة وادوات االتصاالت, اتصاالت املعلومات )مبا فيها صفحات 
الصناعية,  ابألقمار  واالتصاالت  ابلراديو,  واملعلومات  االنرتنت(, 
خدمات اهلاتف, واهلاتف النقال, واستقبال وارسال الرسائل, والرتحيل 
نقل,  التوجيه والربيد اإللكرتوين,  املكاملات, وطلبات  ابلراديو, ونقل 
واملعلومات  واملوسيقى  والصور  والبياانت  الصوت  واستقبال  وارسال 
االخبارية او نقل برامج التلفاز او الراديو, خدمات الرسائل, مبا فيها, 
ارسال واستقبال وتوجيه الرسائل من خالل نصوص, ومسعية, وصور فو 
تغرافية او افالم او خليط من هذه النماذج, خدمات الرسائل املوحدة, 
خدمات  الفيديو,  عرب  املؤمترات  خدمات  الصويت,  الربيد  خدمات 
بينات كمبيوتر,  لقاعدة  اتصال  روابط  توفري  اهلاتف,  عرب  الفيديو 
النفاذ اىل مواقع  واالنرتنت, او اي شبكة الكرتونية اخرى, خدمات 
انرتنت مسموعة, ومرئية وبياانت من قاعدة البياانت, واالنرتنت, او من 
خالل شبكة الكرتونية اخرى, تقدمي السمعيات, واملرئيات والبياانت 
من االتصاالت, خدمات االتصاالت وقاعدة بياانت االتصاالت, مبا 
فيها, متكني املستهلكني من تنزيل احملتوايت الرقمية من شبكة وخادم 

اىل قاعدة بياانت شخصية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة أريد اي يب ذ.م.م.
العنوان: ص. ب 217 الدوحة – قطر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أريُد )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186277 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
التعليم  والثقافية,  الرايضية  االنشطة  الرتفيه,  التدريب,  التعليم, 
والتدريب مبا فيها تلك اخلدمات املقدمة مباشرة من خالل كمبيوتر, 
وانرتنت او شبكة الكرتونية اخرى, توفري االلعاب, توفري املنشورات 
مباشرة,  والصحف  االلكرتونية  الكتب  نشر  املباشرة,  االلكرتونية 
من  مباشرة  املقدمة  تلك  فيها  مبا  الرتفيهية  والتلفاز  الراديو  خدمات 
خالل كمبيوتر, وانرتنت او شبكة الكرتونية اخرى, االنشطة الرايضية 
والغاايت  والرتفيه  ابلتعليم  املتعلقة  املعارض  خدمات  والثقافية, 
التدريبية, تنظيم وعقد املؤمترات واحللقات الدراسية الندوات والدروس 
اخلصوصية وورش العمل, مساقات التعليم التفاعلية وعن بعد املقدمة 
مباشرة من خالل رابط اتصال او شبكة كمبيوتر او املقدمة بوسائل 

ORS-SORB
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اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
التجارية؛  إدارة األنشطة  ادارة األعمال؛  الدعاية واإلعالن؛  خدمات 

األعمال املكتبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أسيكس كوربوريشن.
العنوان: 7-1-1، ميناتوجيما ـ انكاماشي تشو ـ كو، كوب -8555 

650، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أسيلسان )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186284 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  وتلك  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
أقراص التسجيل، آالت البيع األوتوماتيكية واألجهزة اليت تعمل بوضع 
القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة وأجهزة 

معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر(، أجهزة إطفاء احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أسيلسان الكرتونيك صنائع يف جتارة أنونيم شريكييت.
العنوان: حممد عاكف إيرسوي حملة، 296، كادي رقم 16 ينماهايل، 

أنقرة، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186320 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
برجميات حاسوبية وتشمل برجميات حاسوبية مباشرة لألعمال التجارية، 
الكرتونية،  وجتارة  تسويق  حماسبة،  تطبيقات  التجارية،  األعمال  إدارة 
العمالء،  مع  العالمة  إدارة  اجلانبية،  اإلدارة  لتقدمي  برجميات حاسوبية 

إدارة مالية وحماسبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أسيكس كوربوريشن.
العنوان: 7-1-1، ميناتوجيما ـ انكاماشي تشو ـ كو، كوب -8555 

650، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  اتجير  أسيكس  العالمة: 
مميز(.

رقم اإليداع: 186280 
اتريخ اإليداع: 2016/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

التجارية؛  إدارة األنشطة  ادارة األعمال؛  الدعاية واإلعالن؛  خدمات 
األعمال املكتبية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أسيكس كوربوريشن.

العنوان: 7-1-1، ميناتوجيما ـ انكاماشي تشو ـ كو، كوب -8555 
650، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  اتجير  أسيكس  العالمة: 

مميز(.
رقم اإليداع: 186281 

اتريخ اإليداع: 2016/12/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أسيكس كوربوريشن.

العنوان: 7-1-1، ميناتوجيما ـ انكاماشي تشو ـ كو، كوب -8555 
650، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  اتجير  أسيكس  العالمة: 

مميز(.
رقم اإليداع: 186282 

aselsan
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

الدردشة  توفري غرف  خدمات مقدمة عرب شبكات السلكية وتشمل 
املتعلقة  املستخدمني  بني  الرسائل  لنقل  الكرتونية  إعالن  ولوحات 
يف  لالستخدام  احلاسوب  وأنظمة  والربجميات  األعمال  إدارة  خبدمات 

املؤسسات التجارية والعالمة مع العمالء.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.993 إفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186324 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
التعليمية واملعارض،  تعليمية وتشمل ترتيب وعقد املؤمترات  خدمات 
جمال  يف  ومجيعها  العمل،  وورش  والندوات  الدراسية  الفصول  توفري 
التجارية،  األعمال  حاسوبية،  أنظمة  حاسوبية،  برجميات  احلواسيب، 
احلواسيب،  جمال  يف  التدريب  خدمات  واحملاسبة،  األعمال  إدارة 
برجميات حاسوبية، أنظمة حاسوبية خدمات األعمال التجارية وإدارة 
تعليمية وتشمل توفري جلسات  التجارية واحملاسبة، خدمات  األعمال 
تعليمية يف جمال احلواسيب، برجميات حاسوبية، أنظمة حاسوبية، إدارة 
الفصول  عقد  وتشمل  وتدريب  تعليمية  خدمات  احملاسبة،  األعمال، 
الدراسية والندوات الدراسية يف جمال احلواسيب والربجميات احلاسوبية 

واألنظمة احلاسوبية وإدارة االعمال التجارية واحملاسبة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.994 إفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186325 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25

بتاريخ   2016/17.990 إفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186321 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
مطبوعات وتشمل كتيبات للمستخدمني، أدلة تعليمات، أدلة املراجع، 
حاسوبية  أنظمة  حاسوبية،  برجميات  احلواسيب،  عن  ومجيعها  كتب 

جتارية، إدارة األعمال واحملاسبة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.991 إفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186322 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
خدمات جتارية وتشمل خدمات استشارة جتارية، خدمات تقدمي املشورة 
التجارية واملعلومات، خدمات تسويق جتارية وخدمات استشارة جتارية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
األولوية حسب طلب جنوب إفريقيا رقم 17.992 /2016 بتاريخ 

.2016/6/30
طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.

 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 
6399-، الوالايت املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: مايكروسوفت ديناميكس 365 )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186323 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25
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العنوان: 12 اتمرب كريك لني، نيويورك، ديالوير 19711، الوالايت 
املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: فيمليدي )عالمة كلمة حبروف عربية(

رقم اإليداع: 186335 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(
مستحضرات صيدالنية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جيليد سااينسيز آيرلند، يو سي.

العنوان: آي دي ايه بيزنيس أند تيكنولوجي ابرك، كاريج توهيل كو. 
كورك، ايرلندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أبيدي )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 186336 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس.  
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أبيدي شوز
العنوان: مارا الياس، بناية كنفاين، حمالت ابيدي، بريوت، لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: بيلد ابي ميليسا )كلمات حبروف التينية(

رقم اإليداع: 186337 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

ابجل،  موفينة،  معكرونة،  خمبز، كعك،  منتجات  اخلبز،  من  حلوايت 
بسكويت، خبز، لفائف من اخلبز، كعك حماله، خلطات اخلبز، زينة 
للكعك، خلطات الكعك، كعك، كعك ابجلبنة، حلوى، عيدان حلوى، 
شوكاالته، كعك، دوانتس، ابدينغ حملى، جيالتني منكهة وحملى، حلوى 
جممدة، بوظة، معكرونة، كعك، خلطات، فطائر حمالة، فطائر، كعك، 
شاي،  قهوة،  وافل،  تورته،  شربت،  لألكل،  جاهزة  حبوب  فشار، 
منكهة،  مستخلصات  دقيق،  سكر،  مشروابت،  ساخنة،  شوكاالته 
الكعك  للخبيز، زخارف  رقائق حلوى  عسل، مخرية، مسحوق خبز، 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(

برجميات كخدمة، خدمات حاسوبية وتشمل تقدمي املعلومات اخلاصة 
جمال  يف  الفين  الدعم  تقدمي  االنرتنت،  عرب  العمالء  طلب  على  بناء 
التشخيص  حاسوبية، خدمات  وأنظمة  حاسوبية  برجميات  احلواسيب، 
وتشمل  الفين  الدعم  لآلخرين،  حاسوبية  برجميات  حتديث  احلاسويب، 
حتديث  برجميات،  ومشاكل  احلاسوب  أجهزة  يف  األعطال  اكتشاف 
الربجميات احلاسوبية املباشرة للغري عرب االنرتنت، وتقدمي املعلومات يف 

جمال احلواسيب، برجميات حاسوبية وأنظمة حاسوبية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   2016/17.995 إفريقيا رقم  األولوية حسب طلب جنوب 
.2016/6/30

طالب التسجيل: مايكروسوفت كوربوريشن.
 98052 واشنطن  ريدموند،  وي،  مايكروسوفت  ون  العنوان: 

6399-، الوالايت املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: صابرادين )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186326 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(

محية  مكمالت  الطيب،  لالستخدام  معدة  غذائية  محية  وأغذية  مواد 
غذائية بشرية، أقراص منشطة، مشروابت مكملة للحمية الغذائية.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ابير كونسيومر كري أيه جي.

العنوان: بيرت مرياين سرتيت، 84، 4052 ابزل، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: يوم بوكس )عالمة كلمة حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186327 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(

صناديق )علب( لوجبات الغذاء.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بوالبوكس، إنك.

SUPRADYN

فيمليدي
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مناصب  للخبيز،  طناجر  فراشي كعك،  مرطبنات،  هبارات،  رفوف 
الكعك، أكياس زخرفة للحلوايت، أكياس فطائر، أكياس كعك وزخرفة 
الغذاء وأانبيب زخرفية، متاثيل من السرياميك وزينة لألغذية، أقمشة 

ومنسوجات للحفالت، وصناديق تباع فارغة.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87275643 
بتاريخ 2016/12/20.

طالب التسجيل: بيكد ابي ميليسا، ال ال سي.
نيويورك  نيويورك،   ،4 الطابق   ،14 شارع  دبليو،   104 العنوان: 

10011، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيلد ابي ميليسا )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186340 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي، خدمات التغذية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87275643 
بتاريخ 2016/12/20.

طالب التسجيل: بيكد ابي ميليسا، ال ال سي.
نيويورك  نيويورك،   ،4 الطابق   ،14 شارع  دبليو،   104 العنوان: 

10011، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ابلنس%0 )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186341 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com

زخارف كعك  شوكاالته،  احمللي،  الكعك  زخارف  شوكاالته،  احمللي، 
صاحل لألكل، مثلجات صاحلة لألكل، خلطة الكعك، منكهات صاحلة 
لألكل، زخارف غذائية صاحلة لألكل للكعك والفطائر، وتشمل نشار 
عدة  لألطعمة،  للزينة  احللوى وزخارف  متاثيل  والسكاكر،  الشوكاالته 

عمل احللوايت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87275318 
بتاريخ 2016/12/20.

طالب التسجيل: بيكد ابي ميليسا، ال ال سي.
نيويورك  نيويورك،   ،4 الطابق   ،14 شارع  دبليو،   104 العنوان: 

10011، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيلد ابي ميليسا )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 186338 

اتريخ اإليداع: 2016/12/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
خدمات  املباشرة،  التجزئة  بيع  حمالت  خدمات  التجزئة،  بيع  خمابز 

االمتياز.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87275318 
بتاريخ 2016/12/20.

طالب التسجيل: بيكد ابي ميليسا، ال ال سي.
نيويورك  نيويورك،   ،4 الطابق   ،14 شارع  دبليو،   104 العنوان: 

10011، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيلد ابي ميليسا )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
مع الرسم وابألسود واألبيض(

رقم اإليداع: 186339 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(

أطباق، صحون، فناجني وماغات، أابريق، صواين، أطقم علب معدنية، 
للخبز،  أواين  للطهي،  أواين  املطبخ،  أو  املنزيل  لالستخدام  عبوات 
صحون للطهي، مفارم، فناجني ومالعق، لوح للسكاكني، أواين منزلية، 
والفلفل،  للملح  رجاجة  قناين،  مفاتيح  غري كهرابئية،  علب  مفاتيح 
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بدوالبني،  آلية  مركبات  ولوازمها،  وقطعها  سيارات  الربية،  للمركبات 
دراجات هوائية وقطعها ولوازمها.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوبتيكس كو.، ليميتد.

العنوان: 4-7-5، نيونوهاما، أوتسو، شيجا، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أوبتيكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186360 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
حتليل املياه، تقدمي املعلومات العملية واملشورة واالستشارة املتعلقة بطرد 
القياس، أتجري  أجهزة  البيئة، أتجري  جمال محاية  البحث يف  الكربون، 
املختربات الكيماوية وأجهزة وأدوات البحث، دراسات املشروع الفين، 
برجميات  أتجري  االتصال،  شبكات  من خالل  التطبيق  برجميات  توفري 
التطبيق، صيانة برجميات احلاسوب، برجمة حاسوبية، تقدمي االستشارة 
اخلاصة بتقنية احلاسوب، البحث العلمي، خدمات املختربات العملية، 
من  تشكيلة  مراقبة  املياه،  مصادر  بتطوير  املتعلقة  االستشارة  تقدمي 

املعلومات والبياانت من اجملسات وتقدمي املعلومات املتعلقة هبا.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوبتيكس كو.، ليميتد.
العنوان: 4-7-5، نيونوهاما، أوتسو، شيجا، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ابلنس%0 )عالمة كلمة حبروف عربية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض( 
رقم اإليداع: 186361 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: شركة مسايف ) ذ.م.م (.

العنوان: ص.ب 5603 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أوبتيكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186356 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(
أنظمة إغالق األبواب الكرتونيًا، أنظمة إعالق مغالق الباب الكرتونيا.

وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –
www.agip.com

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أوبتيكس كو.، ليميتد.

العنوان: 4-7-5، نيونوهاما، أوتسو، شيجا، الياابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أوبتيكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186358 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
ثنائية  إضاءة  أجهزة  دوارة،  ملبات  الصامام،  ثنائية  إضاءة  كشافات 
اإلضاءة  أجهزة  من  ملبات كهرابئية وغريها  أضواء جمسات،  الصمام، 

األخرى.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أوبتيكس كو.، ليميتد.
العنوان: 4-7-5، نيونوهاما، أوتسو، شيجا، الياابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: أوبتيكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 186359 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
أجهزة إنذار ضد سرقة املركبات، رؤوس غري كهرابئية للمركبات الربية، 
عناصر ميكانيكية للمركبات الربية، موتورات التيار املتذبذب أو املباشر 
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الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ترافيل تشانيل )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابألسود واألبيض(.

رقم اإليداع: 186364 
اتريخ اإليداع: 2016/12/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات البث وتشمل توزيع احملتوايت السمعية البصرية عرب التلفزيون، 
األلياف  نقل،  العريضة،  املوجات  الالسلكي،  الصناعية،  األقمار 
خدمات  العاملية،  احلاسوب  وشبكات  الراديو،  الكيبل،  الضوئية، 
الفيديو،  الصوت،  السمعية،  الصوت،  نقل  وتشمل  االتصاالت، 
االتصاالت،  شبكات  بواسطة  والبياانت  البيانية  الرسومات  الصور، 
شبكات االتصال الالسلكي، االنرتنت، املعلومات وشبكات البياانت، 
نقل احملتوايت السمعية والبصرية عرب شبكة احلاسوبية العاملية وشبكات 
االتصال الالسلكي، خدمات الوسائط النقالة على شكل، نقل الكرتوين 
االلكرتونية  املباشرة  اإلعالنية  اللوحات  توفري  الرتفيهية،  للمحتوايت 

والندوات لنقل الرسائل بني املستخدمني.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: سكريبس نتويركس انرتانشيوانل )يو كيه( ليميتد.
العنوان: وان فيلت بليس، لندن اي سي 4 أم 7 دبليو أس، بريطانيا 

العظمى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم افرتاضي لفراشة 
رقم اإليداع: 186365 

اتريخ اإليداع: 2016/12/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(
مسح،  مالحية،  الطيب(،  االستخدام  )خالف  علمية  وأدوات  أجهزة 
إشارة،  قياس،  وزن،  بصرية،  سينمائي،  تصوير  فوتوغرايف،  تصوير 
لالستخدام  جمسية  رقائق  وتشمل  وتعليمية  إنقاذ  وإشراف،  فحص 
العلمي، أدوات قياس علمية على شكل عداد توصيلية، أجهزة مالحة 
للقوارب، أدوات مسح، كامريات تصوير، كامريات سينمائية، انقالت 
أجهزة  ضوئية،  حروف  قارائت  ضوئية،  فارغة، كوابل  ضوئية  بياانت 
أجراس  املقاومة،  قياس  أدوات  املسافة،  قياس  أجهزة  وزن،  وأدوات 
إشارة، أجهزة إرسال، أجهزة واقية، برجميات تعليمية لألطفال، أجهزة 
البياانت أو الصور، وسائط  لبث، تسجيل، نقل، أو نسخ الصوت، 
للتسجيل،  قابلة  فارغة  مدجمة  أقراص  وتشكل  املمغنطة،  التسجيل 

طالب التسجيل: شركة مسايف ) ذ.م.م (.
العنوان: ص.ب 5603 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تريبوماكس  ) عالمة كلمة حبروف التينية (

رقم اإليداع: 186362 
اتريخ اإليداع: 2016/12/26

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(
زيوت وشحوم صناعية، شحوم، زيوت ودهون للتشحيم، إضافات غري 

كيماوية للتشحيم ودهون، زيوت جري، زيوت نقل.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كاسرتول ليميتد.
العنوان: تكنولوجي سنرت، ويت تشريتش هيل، ابجنبورن، ريدينغ، آر 

جي 8 7 كيو آر، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أتش جي يت يف )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وأعالها رسم مثلث بشكل مميز وابألسود واألبيض( 

رقم اإليداع: 186363 
اتريخ اإليداع: 2016/12/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(

خدمات البث وتشمل توزيع احملتوايت السمعية البصرية عرب التلفزيون، 
الكيبل،  ضوئية،  ألياف  النقل،  املوجات،  السلكيا،  صناعية،  أقمار 
نقل  االتصال وتشمل  العاملية، خدمات  احلاسوب  الالسلكي وشبكة 
الرسومات  الصور،  الفيديو،  الصوت،  السمعية،  احملتوايت  الصوت، 
االتصال  شبكات  االتصاالت،  شبكات  بوسائل  والبياانت  البيانية 
الالسلكي، االنرتنت، شبكات خدمات املعلومات وشبكات البياانت، 
العاملية  احلاسوب  شبكات  عرب  والصربية  السمعية  احملتوايت  نقل 
وشبكات اتصال الالسلكية عرب شبكات احلاسوب العاملية وشبكات 
اتصال السلكية، خدمات وسائط نقالة على شكل النقل االلكرتوين 
حملتوايت ترفيهية، تقدمي لوحات إعالنية الكرتونية مباشرة وندوات لنقل 

الرسائل إىل املستخدمني.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب الوالايت املتحدة األمريكية رقم 87/121.557 
بتاريخ 2016/7/29.

طالب التسجيل: سكريبس نتويركس، ال ال سي.
 ،37932 تينيس  نوكسفيل،  بوليفارد،  شرييل   9721 العنوان: 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(
اتصاالت سلكية والسلكية وتشمل نقل املعلومات اليت يتم احلصول 
عليها يف خالل وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات نقل 
االتصال  احلاسوبية  الشاشات  خالل  من  االتصال  أبمات،  البياانت 
اهلاتفي، نقل املعلومات هاتفيًا، تلفزيونيًا أو إذاعيًا، ارسال واستقبال 
املعلومات  من خالل التلكس، االنرتنت، األقمار الصناعية الكوابل، 
املشفرة،  الصور  الرسائل،  نقل  أخرى،  اتصاالت  وسائل  وأية  البث 
خدمات نقل البياانت وخاصة حزم نقل املعلومات والصور، اخلدمات 
الواثئق  تبادل  ابلربيد،  اإلرساليات  نقل  االلكرتونية،  والنداء  الربيدية 
تبادل  الربيد  اإلرساليات  تقل  الكرتونيًا  املعلومات  تبادل  احلاسوبية، 
االستفسار  خدمات  إلكرتونيا،  املعلومات  تبادل  احلاسوبية،  الواثئق 
اهلاتفي عن االتصاالت السلكية والالسلكية، حتويل املكاملات اهلاتفية 
، أو خدمات االتصاالت، خدمات نقل الردود على اخلدمة االلكرتونية 
والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  شبكة  عرب  املباشرة  التفاعلية 
خدمات نشر املعلومات االلكرتونية عرب شبكات االتصاالت العاملية، 
أو شبكات الدخول اخلاصة أو احملصورة، تنزيل البياانت،  الرسائل، 
والصورة مبساعدة احلاسوب )نقل(، توفري الدخول إىل شبكة احلاسوب 
العاملية، توفري الدخول إىل قواعد البياانت، توفري الدخول إىل حمركات 
البحث، خدمات الربيدي االلكرتوين عرب شبكة االتصاالت السلكية 
االستشارة  تقدمي  االتصاالت،  وتركيبات  أجهزة  أتجري  والالسلكية، 
إرسال  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  جمال  يف  الفنية  واملشورة 
بواسطة  ملعاجلة  واملعلومات  والصور  اإلشارات  البياانت،  واستقبال 
احلواسيب أو اجهزة االتصاالت، خدمات شبكة االتصاالت النقالة، 
إدارة اإلشراف وحتديد شبكات االتصاالت، أتجري وقت الدخول إىل 

مركز خادم قاعدة البياانت.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   164293962 رقم  الفرنسي  الطلب  حسب  األولوية 
.2016/8/19

طالب التسجيل: سيجفوكس.
العنوان: 425 رو جني روستاند، 31670 البيج، فرنسا.

وأقراص فيديو رقمية، أقراص سي دي روم  فارغة لتسجيل الصوت 
أو الفيديو، أقراص ضوئية فارغة قابلة للتسجيل، أجهزة معاجلة بياانت 
الكرتونية، حواسيب، ذاكرات حاسوبية، مودم، اشرطة حاسوبية ممغنطة 
فارغة، أجهزة فاكس، وسائط ضوئية أو ممغنطة للمعلومات، وتشمل 
أقراص  فارغة، كوابل كهرابئية،  ممغنطة  أقراص  فارغة،  أقراص ضوئية 
مطبوعة،  دائرة  لوحات  دائرة،  لوحات  لوحات حتكم،  فارغة،  ضوئية 
تعريف  بطاقات  الكرتونية،  دائرة  بطاقات  مسجلة،  ذاكرة  بطاقات 
البياانت  إدارة  يف  لالستخدام  حاسوبية  برجميات  الكرتونيًا،  مشفرة 
برجميات وتشمل  الكلمات، حزم  ـ معاجلة  برامج جدولة  واالستخدام 
برجميات حاسوبية لالستخدام يف إدارة قاعدة البياانت واالستخدام على 
شكل برامج جدولة، معاجلة الكلمات وأدلة املستخدم املباعة كوحدة، 
شاشات حاسوبية، شاشات فيديو، طابعات حاسوبية، مكائن الكرتونية 
ولوحة  شاشة  مع  الكرتونية  هاتفية  أجهزة  وشاشة،  لوحات حتكم  مع 
حتكم، حواسيب متنقلة صغرية، وسائط معطيات وخمرجات وهي أقراص 
ممغنطة وضوئية، أجهزة جلمع، قراءة، ختزين، حتويل، معاجلة، إدخال، 
بث، نقل البياانت واملعلومات واإلرشادات وتشمل قارائت البطاقات 
االلكرتونية، قارائت )RFID(، وسائط ختزين رقمية فارغة، حموالت 
الرتدد، حموالت تلفزيونية وفيديو، أجهزة معاجلة البياانت، أجهزة إدخال 
للحواسيب، أجهزة ارسال واستقبال البث اإلذاعي والتلفزيوين والبث 
ملسافات بعيدة، أجهزة لنقل االتصاالت وتشمل أجهزة لنقل البياانت 
واإلشارات ابهلاتف، الفاكس، برقيا، تلكس، الكيبل، األقمار الصناعية 
أو أية وسيلة اتصال، أجهزة اتصال سلكية والسلكية وتشمل هواتف 
الرد، وسائط لتسجيل ونسخ الصوت،  نقالة، وهواتف اثبتة، مكائن 
الصور أو اإلشارات، وتشمل أشرطة مسعية، أقراص حاسوبية فارغة، 
واستقبال  إرسال  أجهزة  فارغة،  أقراص ضوئية  فارغة،  ممغنطة  أقراص 
لالتصاالت وتشمل أجهزة ارسال واستقبال السلكية، أجهزة ارسال 
واستقبال السلكية، أجهزة استقبال هاتفية، أجهزة ارسال االتصاالت 

السلكية والالسلكية.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية –

www.agip.com
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   164293962 رقم  الفرنسي  الطلب  حسب  األولوية 
.2016/8/19

طالب التسجيل: سيجفوكس.
العنوان: 425 رو جني روستاند، 31670 البيج، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم افرتاضي لفراشة 

رقم اإليداع: 186366 
اتريخ اإليداع: 2016/12/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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السكاكر  ابلشوكوال،  امللبسة  واحلبوب  والبسكويت  واملغطسات 
والعلكة والراحة واملصاص وامللبس والقضامة السكرية والفوندان.

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاة 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: السيد بالل حممد احلموي.
العنوان: عقار رقم 5668، احلي الشمايل، شارع االربعني، معضمية 

الشام، ريف دمشق، سوراي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Kuveytturk Katilim bankasi عن  عبارة  العالمة: 
موضح  هو  ومميز كما  خاص  بشكل  الرسم  مع  التينية  حبروف   a.s

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173295

 اتريخ اإليداع: 2015/10/18
الشروط: التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9( 
وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة واملراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة 
التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
يف الطاقة الكهرابئية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بياانت مغناطيسية، أقراص 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؛ بطاقات مغناطيسية مشفرة؛ ماكينات الصراف اآليل؛ 
قارائت بطاقات الجل بطاقات االئتمان؛ بطاقات الشرحية؛ البطاقات 
الذكية؛ طرفيات البطاقات الذكية، بطاقات التخزين املشفرة، بطاقات 

السحب االيل املشفرة.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: كوفيت تورك كاتيليم ابنكاسي انونيم شريكييت.
 - شيشلى  اسينتيبه،   ،129 نو:  جاديسي،  بويوكديري  العنوان: 

اسطنبول / تركيا.

اســــــــــــــــــــــــــتدراك 
الطالبة  اجلهة  قبل  من  التجارية  ابلعالمات  مطبعي  خطأ  لوجود  نظرًا 
البضائع  من  الفئة  واخلطأ يف وصف   2017/8/27 بتاريخ  واملرسلة 
واملنتجات وخدمات للعالمات املذكورة واليت نشرت ابلعدد 1360 

من صفحة رقم 267 إىل صفحة رقم 274 
لذا وجب االستدارك وإعادة النشر مرة أخرى 

العالمة: عبارة عن Estetik International حبروف التينية 
مع الرسم بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع: 173090
 اتريخ اإليداع: 2015/10/11

الشروط: التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.
 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(.

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية واحملافظة 
على اجلمال للكائنات البشرية أو احليواانت، خدمات الزراعة والبستنة 

والغاابت.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاة 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: يب جي يت استيتك ساجليك تورزم يف دانيشمانلك 
هيزميتلريي تيجاريت ليمتد شريكييت.

العنوان : كوزاياتغي ساري كاانراي زكاك، نو:14، كاديكوي – اسطنبول 
تركيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة  أنوركا Anorka حبروف عربية والتينية مع 

الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو  موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173114

اتريخ اإليداع: 2015/10/12
الشروط: -التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(.
واألرز،  والسكر،  والكاكاو،  والشاي،  القهوة،  وبدائل  والقهوة  النب 
)دقيق  والساغو  والتابيوكا،  احللوى،  لصنع  النشوية  واملستحضرات 
نشوي(، والقهوة االصطناعية، واملتة. الدقيق )الطحني(، واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب، واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللوايت، 
واخلمرية ومسحوق اخلبيز، واملساحيق الغذائية، واملقبالت الغذائية عدا 
الشيبس، واحلالوة املثلجات والثلج والبوظة. العسل، ودبس السكر، 
الشوكوال  والزعرت.  والصلصة  واخلل  والتوابل  والفلفل  واخلردل  امللح 
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26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: أمرييربيس فايننشال، انك.
ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226 العنوان: 

55474، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

COLUMBIA THREADNEE-  العالمة: عبارة عن
DLE INVESTMENTS مع رمسة حبروف التينية كما هو 

موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 173972

 اتريخ اإليداع: 2015/11/1
الشروط: التعهد بعدم استخدام اجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 
للعمالء  تقدم  اليت  السندات  التمويلية واملعىن هبا  أو  املالية  اخلدمات 
إدارة  املالية؛  األصول  وإدارة  ابالستثمارات  املتعلق  النصح  حتتوي 
السندات املالية، االحباث املالية وإدارة املخاطر املالية؛ توفري احلاسبات 
املالية مباشرة عرب االنرتنت ؛ توفري معلومات عن سوق االسهم وسوق 
الكفيلون؛ استثمارات رأس املال أو صندوق التمويل التباديل وتوزيع 
رأس املال أو صندوق التمويل التباديل؛ حتويل رأس املال أو صندوق 
تقدم  اليت  السندات  االجراء؛  أو  التعامل  وخدمات  التباديل  التمويل 
هبا  واملعىن  التقاعد  خطط  خدمات  األصول؛  إدارة  حتتوي  للعمالء 
التقاعد احملددة وتوفري  التقاعد احملددة وخدمات تربع  خدمات منفعة 
وتوفري  التقاعد  جوانب  على  املستهلكني  لتثقيف  املالية  املعلومات 

خدمات التخطيط املايل للتقاعد.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: أمرييربيس فايننشال، انك.
ان  ام  مينيابوليس،  سنرت  فايننشال  أمرييربيس   5226 العنوان: 

55474، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 BRISTOL FIRE عن  العالمة:عبارة 
موضح  هو  ابأللوان كما  التينية  حبروف   ENGINEERNG

ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174150

 اتريخ اإليداع : 2015/11/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 Kuveytturk Katilim bankasi عن  عبارة  العالمة: 
موضح  هو  ومميز كما  خاص  بشكل  الرسم  مع  التينية  حبروف   a.s

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 173296

 اتريخ اإليداع: 2015/10/18
الشروط: التعهد بعد استخدام أجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون املالية والشؤون العقارية؛ 
التقييم املايل )التأمني واألعمال املصرفية والعقارات(؛ خدمات بطاقات 
االئتمان؛ خدمات بطاقات املدين؛ خدمات مسسرة التخليص اجلمركي.

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  8/7/22452546

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: كوفيت تورك كاتيليم ابنكاسي انونيم شريكييت.
 - شيشلى  اسينتيبه،   ،129 نو:  جاديسي،  بويوكديري  العنوان: 

اسطنبول /  تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

COLUMBIA THREADNEE-  العالمة: عبارة عن
الرسم كما  مع  التينية  حبروف   DLE INVESTMENTS

هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 173971

 اتريخ اإليداع: 2015/11/01
الشروط: التعهد بعدم استخدام اجزاء العالمة منفردة.

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36( 
للعمالء  تقدم  اليت  السندات  التمويلية واملعىن هبا  أو  املالية  اخلدمات 
إدارة  املالية؛  األصول  وإدارة  ابالستثمارات  املتعلق  النصح  حتتوي 
السندات املالية، االحباث املالية وإدارة املخاطر املالية؛ توفري احلاسبات 
املالية مباشرة عرب االنرتنت ؛ توفري معلومات عن سوق االسهم وسوق 
الكفيلون؛ استثمارات رأس املال أو صندوق التمويل التباديل وتوزيع 
رأس املال أو صندوق التمويل التباديل؛ حتويل رأس املال أو صندوق 
تقدم  اليت  السندات  االجراء؛  أو  التعامل  وخدمات  التباديل  التمويل 
هبا  واملعىن  التقاعد  خطط  خدمات  األصول؛  إدارة  حتتوي  للعمالء 
التقاعد احملددة وتوفري  التقاعد احملددة وخدمات تربع  خدمات منفعة 
وتوفري  التقاعد  جوانب  على  املستهلكني  لتثقيف  املالية  املعلومات 

خدمات التخطيط املايل للتقاعد.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  8/7/22452546
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1( 
والتصوير  العلمي  والبحث  الصناعة  يف  املستخدمة  الكيماوايت 
راتنجات  الغاابت،  وزراعة  والبستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف 
إمخاد  مركبات  أمسدة،  معاجل،  غري  بالستيك  معاجلة،  غري  اصطناعية 
النـريان، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد 
الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق املستخدمة يف الصناعة؛ منظفات 
عمليات  يف  تستخدم  منظفات  التحلية؛  مبحطات  خاصة  كيميائية 
للقشور؛  مانع  التحلية؛  مطهرات كيميائية خاصة مبحطات  التصنيع؛ 
التربيد؛  انظمة  معاجل  القشور؛  مزيالت  القشور؛  تكون  مانعات 

مستحضرات تربيد؛ مانع للتفاعالت الكيميائية؛ مزيل الشحوم.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان: صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  EFLO CHEM حبروف التينية مع  العالمة: عبارة عن 

ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174153

 اتريخ اإليداع: 2015/11/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1( 
والتصوير  العلمي  والبحث  الصناعة  يف  املستخدمة  الكيماوايت 
راتنجات  الغاابت،  وزراعة  والبستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف 
إمخاد  مركبات  أمسدة،  معاجل،  غري  بالستيك  معاجلة،  غري  اصطناعية 
النـريان، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد 
الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق املستخدمة يف الصناعة؛ منظفات 
عمليات  يف  تستخدم  منظفات  التحلية؛  مبحطات  خاصة  كيميائية 
للقشور؛  مانع  التحلية؛  مطهرات كيميائية خاصة مبحطات  التصنيع؛ 
التربيد؛  انظمة  معاجل  القشور؛  مزيالت  القشور؛  تكون  مانعات 

مستحضرات تربيد؛ مانع للتفاعالت الكيميائية؛ مزيل الشحوم.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان: صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9( 
طفاايت حريق؛ خزائن حريق؛ بكرات خراطيم احلريق؛ مضخات اطفاء 
رش  شبكات  احلريق؛  إطفاء  خراطيم  احلريق؛  إمخاد  بطانية  احلريق؛ 
احلريق؛  إطفاء  أجهزة  احلريق؛  إنذار ضد  أدوات  احلريق؛  من  للوقاية 
مخادات  احلريق؛  ضد  إنذار  أجهزة  احلريق؛  إطفاء  خراطيم  فوهات 

حريق؛ مالبس واقية من احلريق.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: بريستول فابر اجننرينج )شركة ذات مسئولية حمدودة(.
العنوان: صندوق بريد 74582، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  التينية  حبروف   CORODEX عن  عبارة  العالمة: 

ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174151

 اتريخ اإليداع: 2015/11/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11( 
أجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية 
الشرب؛  ملياه  )فالتر(  مرشحات  الصحية؛  واألغراض  املياه  وإمداد 
مرشحات )فالتر( أجزاء من منشآت منزلية أو صناعية؛ منشآت لتنقية 
نفاايت اجملاري؛ شبكات توصيل املياه؛ شبكات توزيع املياه؛ شبكات 
ترشيح املياه؛ أجهزة وآالت لتنقية املاء؛ منشآت تنقية املاء؛ متديدات 
منشآت  املياه؛  لسحب  أجهزة  املياه؛  ترشيح  متديدات  املياه؛  توزيع 

إمداد املياه؛ أجهزة إلزالة املاء من املواد الغذائية العضوية.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail: info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان: صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن EFLO حبروف التينية مع الرسم ابأللوان بشكل 

خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174152

 اتريخ اإليداع: 2015/11/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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نو:8، بشكتاش، اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبروف   Nusr.et STEAK HOUSES عبارة   العالمة: 
التينية ابأللوان كما هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174460
 اتريخ اإليداع: 2015/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت؛ املطاعم؛ مطاعم 
ردهات  الكانتينات؛  خدمات  املقاهي؛  الكافتريايت؛  الذاتية؛  اخلدمة 
التزويد ابلطعام والشراب  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  الكوكتيل، مطاعم 
ومستلزماهتا؛ احلاانت؛ أتجري معدات الطعام والشراب اليت تستخدم يف 

خدمات تزويد الطعام والشراب.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا ابزارالما تيجاريت 
انونيم شريكيىت.

العنوان : بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
نو:8،  بشكتاش، اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة Toms Kitchen حبروف التينية ابأللوان كما هو 

موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174461

 اتريخ اإليداع: 2015/11/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت؛ املطاعم؛ املقاهي.

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: دورس اولوسالراراسى يونيتم دانيشمانليجي تيجاريت 
انونيم شريكييت.

سوكاك،  اوزينجى  ماهاليسي،  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلى  العنوان: 
نو:8،  بشكتاش، اسطنبول / تركيا.

العالمة: عبارة عن Corodex Industries حبروف التينية مع 
الرسم ابأللوان بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174154
 اتريخ اإليداع: 2015/11/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11( 

والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلانرة  أجهزة   
ملياه  )فالتر(  مرشحات  الصحية؛  واألغراض  املياه  وإمداد  والتهوية 
صناعية؛  أو  منزلية  منشآت  من  أجزاء  )فالتر(  مرشحات  الشرب؛ 
منشآت لتنقية نفاايت اجملاري؛ شبكات توصيل املياه؛ شبكات توزيع 
املياه؛ شبكات ترشيح املياه؛ أجهزة وآالت لتنقية املاء؛ منشآت تنقية 
لسحب  أجهزة  املياه؛  ترشيح  متديدات  املياه؛  توزيع  متديدات  املاء؛ 
الغذائية  املواد  من  املاء  إلزالة  أجهزة  املياه؛  إمداد  منشآت  املياه؛ 

العضوية.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م(.
العنوان: صندوق بريد 12282، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حبروف   Nusr.et STEAK HOUSES عبارة   العالمة: 

التينية ابأللوان كما هو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174459

 اتريخ اإليداع: 2015/11/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 
فواكه  اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلود  واألمساك  اللحوم 
وخضروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة؛ هالم ]جيلي[ ومربيات 
وفواكه مطبوخة ابلسكر؛ البيض واحلليب ومنتجات احلليب واأللبان، 

الزيوت والدهون املعدة لألكل.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل : دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا ابزارالما تيجاريت 
انونيم شريكيىت.

سوكاك،  اوزينجى  ماهاليسي،  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلى  العنوان: 
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العالمة: هـــي كـلمــة Sabrina حبــروف التينية مــع الرسـم ابأللوان 
بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174792
 اتريخ اإليداع: 2015/11/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 

الزيوت الصاحلة لألكل الواردة يف الصنف 29.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.
برييندوسرتاين  1، كاواسان  470، جاالن كيلويل  او  ال  العنوان: يب 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري   81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة SINGLE SPOON حبروف التينية مع الرسـم 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174793
 اتريخ اإليداع: 2015/11/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 

الزيوت الصاحلة لألكل الواردة يف الصنف 29.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.
العنوان : يب ال او 470، جاالن كيلويل 1، كاواسان برييندوسرتاين 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري    81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التينية  مكتوبة حبروف   KURT SYSTEMS العالمة: كلمة 
مع الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 175504
 اتريخ اإليداع: 2015/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12( 

العالمة: عبارة Mezzaluna حبــروف التينية مــع الرسـم ابأللوان 
بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع: 174790
 اتريخ اإليداع: 2015/11/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

خدمات توفري األطعمة واملشروابت؛ املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، 
الكافتريايت؛ املقاهي، خدمات الكانتينات؛ صاالت الكوكتيل، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة، تقدمي التزويد ابلطعام والشراب ومستلزماهتا، 
احلاانت؛ أتجري معدات خدمات الطعام املستخدمة يف خدمات توفري 
النهارية؛  العناية  مراكز  توفري  املؤقت؛  اإليواء  واملشروابت؛  األطعمة 

خدمات إيواء احليواانت واحليواانت األليفة.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

تيجاريت  يف  ساانيي  إشليتميجيليك  جيدا  ميزالوان  التسجيل:  طالب 
انونيم شريكييت.

سوكاك،  اوزينجي  ماهاليسي،  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلي  العنوان: 
نو:8، بشكتاش، اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: هـــي كـلمــة Dyanas حبــروف التينية مــع الرسـم ابأللوان 

بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 
رقم اإليداع: 174791

 اتريخ اإليداع: 2015/11/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29( 
الزيوت الصاحلة لألكل الواردة يف الصنف 29.

هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: ابملتوب فيجياويل برودكتس اس دي ان يب اتش دي.
العنوان : يب ال او 470، جاالن كيلويل 1، كاواسان برييندوسرتاين 
تكسيم،  دارول  جوهور  جودانج،  ابسري    81700 جودانج،  ابسري 

ماليزاي.
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األرضيات  فرش  ومشمع  احلصري  ومفارش  واحلصر  والبسط  السجاد 
تعلق على اجلدران  القائمة ومطرزات  لتغطية األرضيات  ومواد أخرى 

)من مواد غري نسيجية(.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: بوست هايل اهتاالت اهراجات ليتمد شريكييت.
العنوان: 4. اورجنيزي ساانيي بوجليسي، 83415 نولو جاددي، نو: 

5، شهيتكاميل - غازيعنتاب، تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  AMO HAMZA عمو محزة ابللغة  : عبارة   العالمة 
موضح  هو  ومميز كما  خاص  بشكل  ابأللوان  الرسم  مع  واالجنليزية 

ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع : 177800

اتريخ  اإليداع  : 2016/02/24
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(    .
خدمات تقدمي االطعمة واملشروابت ) املطاعم(.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : شركة عمو محزة القابضة.
العنوان : حي العليا، العقارية األوىل، الدور الرابع، ص. ب 19012 

الرايض 11435، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة JOALI حبروف التينية ابأللوان بشكل 
مميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178227
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(    .
النقـل وتغليف وختزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر؛ أتجري املركبات 
الربية أو املائية أو اجلوية؛ تنظيم الرحالت السياحية؛ احلجز للسفر؛ 

إصدار تذاكر للسفر.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت

املركبات وأجهزة النقل الربي أو اجلوي أو املائي؛ حمركات وموتورات 
للمركبات الربية؛ وصالت قارنة ومكوانت نقل احلركة للمركبات الربية؛ 

هياكل مركبات.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: كورت سيستم )يو كيه( ال يت دي.
ار  بريكشاير،  هاجنرفورد،  وودالندز،  ملبورن  ستاد،  العنوان: كينجوود 

جي 17 7 ار اس، إجنلرتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  التينية ابأللوان  مكتوبة حبروف   PARLE : كلمة  العالمة 
خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق. 

رقم اإليداع : 175505
 اتريخ  اإليداع  : 2015/12/13

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43( 

خدمات توفري األطعمة واملشروابت؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 
الكافتريايت؛ املقاهي؛ خدمات الكانتينات، صاالت الكوكتيل، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة، تقدمي الطعام والشراب ومستلزماهتا، احلاانت؛ 
الطعام  تقدمي  خدمات  يف  املستخدمة  الطعام  خدمات  معدات  أتجري 
والشراب؛ اإلقامة املؤقتة؛ توفري مراكز العناية اليومية؛ خدمات إيواء 

احليواانت األليفة واحليواانت.
هاتف:  الفكرية،  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة  التسجيل:  وكيل 
ص.ب:  العنوان:   22452549 فاكس:   –  22452546/7/8

26154، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل: مورا توريزم اوتيلجيليك رستورانت اشليتميلريا ساانىي 
يف تيجاريت انونيم شريكييت.

سوكاك،  ماهاليسي،اوزينجي  ديكيليتاش  بالزا،  بويوكهانلي  العنوان: 
نو:8، بيشكتاش- اسطنبول / تركيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة  Post HALI  مكتوبة حبروف التينية مع الرسم 

ابأللوان كما هـو موضح ابلشكل املرفق.
رقم اإليداع: 176219

 اتريخ اإليداع: 2015/12/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )27( 
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طالب التسجيل: ايه اكسوالر جيدا تيجاريت يف ساانىي انونيم شريكيت.
بلوك،   .4 توبتنجيالر سيتيسى،  انقره  بولفارى،اوز  : أاندولو  العنوان 

نو: 136، ماجونكوي - انقره / تركيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمسة  مع   kahve saray  coffee palace عبارة   : العالمة 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178496
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .

والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة  التحضري،  سريعة  جاهزة  قهوة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ سكر؛ عسل 
النحل والعسل األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 
القهوة؛ مشروابت  نكهات  الثلج؛  البهارات؛  )التوابل(؛  والصلصات 
القهوة؛ خالصات القهوة؛ مستخلصات من القهوة؛ قهوة غري حممصة؛ 
القهوة  الكافيني؛ حبوب  من  خالية  قهوة  القهوة؛  أساسها  مشروابت 
املغلفة ابلشوكوالتة؛ شراب أساسه القهوة؛ مشروابت أساسها القهوة 
حبوب  حممصة؛  قهوة  حبوب  حليب؛  مع  قهوة  مشروابت  املثلجة؛ 
القهوة املغلفة ابلسكر؛ مشروابت اساسها القهوة حتتوي على احلليب.

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كاهفي سارايي تيجاريت ليمتد شريكييت.
العنوان : مريكيز ماهالليسي هارمانيريي سوكاك، نو: 4/2، أفيجالر - 

اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمسة  مع   kahve saray  coffee palace عبارة   : العالمة 
ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178497
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/21

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(    .

الشاي  تقدمي  املؤقت؛  اإليواء  واملشروابت،  األطعمة  توفري  خدمات 
الفواكه؛  عصري  مشروابت  أو  الغازية  واملشروابت  والكاكاو  والقهوة 
خدمات مقاهي القهوة، حاانت تقدم القهوة والشاي، خدمات بيوت 

املقاهي و مطاعم الوجبات اخلفيفة.

E-mail : info@alpha-kw.com
طالب التسجيل: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم شريكييت.

العنوان: اسكيشهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كواتهيا/ تركيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة JOALI حبروف التينية ابأللوان بشكل 
مميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178228
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/13

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(    .
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء املؤقت؛ املطاعم؛ صاالت 
معدات  أتجري  ومستلزماهتا.  والشراب  ابلطعام  التزويد  الكوكتيل؛ 
والشراب؛  الطعام  تقدمي  خدمات  يف  املستخدمة  الطعام  خدمات 

الفنادق؛ الفنادق الصغرية )املوتيالت(؛ خدمات حجز الغرف.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم شريكييت.
العنوان : اسكيشهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كواتهيا / 

تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات  واسفلها  مميز  خبط   )aly( الكلمة  عن  عبارة   : العالمة 
وعلى  األبيض  ابللون   )geleneksel lezzetler diyari(
خلفية دائرية ابللون األخضر وهلا من اجلانبني شريط أمحر اللون وهذه 

مجيعها على خلفية ابللون البين.
رقم اإليداع : 178374

اتريخ  اإليداع  : 2016/03/15
الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(    .
التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ السكر وعسل النحل والعسل األسود؛ 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات )التوابل(؛ 

البهارات؛ الثلج.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com
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مع  االجنليزية  ابللغة   DOGUS GROUP عبارة   : العالمة 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179977 
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(    .

الرتكات  أو  والشاحنات  السيارات  هبا  واملعىن  احملرك  ذات  املركبات 
االغراض  متعددة  الرايضية  والسيارات  )فان(  مغلقة  والشاحنات 
واألجزاء اهليكلية هلا؛ املركبات ذات احملرك واملعىن هبا سيارات الركاب 
واألجزاء اهليكلية والزيتية واالشارات هلا؛ أجهزة النقل الربي أو اجلوي 

أو املائي.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  االجنليزية  ابللغة   DOGUS GROUP عبارة   : العالمة 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179978 
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )14(    .

املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات املصنوعة من معادن نفيسة 
أو مطلية هبا، غري الواردة يف فئات أخرى، اجملوهرات واألحجار الكرمية، 
منبهة؛  الدقيقة؛ ساعات  الوقت  قياس  الوقت وأدوات  قياس  أدوات 
كرونوغرافات كساعات؛ كرونوسكوابت )موقتات إلكرتونية الضبط(؛ 

الساعات؛ ساعات حائط.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .

 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : كاهفي سارايي تيجاريت ليمتد شريكييت.
العنوان : مريكيز ماهالليسي هارمانيريي سوكاك، نو: 4/2، أفيجالر - 

اسطنبول / تركيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة Co Coal مع رمسة حبروف التينية مع الرسم  بشكل 
خاص ومميز كما هو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 178879 
اتريخ  اإليداع  : 2016/03/30

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )4(    .

فحم اخلشب؛ قوالب فحم اخلشب.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : آيديليزم إندسرتيز م.م.ح.
العنوان : ص. ب : 31291، اجلزيرة احلمراء، رأس اخليمة، االمارات 

العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة Sahin ابللغة االجنليزية مع الرسم بشكل 
خاص كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع : 179548 
اتريخ  اإليداع  : 2016/04/20

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(    .

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

تيجاريت  يف  تكستيل ساانىي  جييم  إتش  شاهني   : التسجيل   طالب 
ليمتد شريكييت.

العنوان : سريانتبه ماهاليسى التيناي جاديسى اوراتجنه سوكاك ان او: 
5 كاغيتخانه - 34418اسطنبول / تركيا .
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 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433
الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :  ركن عبد القيوم ش.ذ.م.م  /  شركة ذات مسؤولية 

حمدودة  / غرضها: الصناعة و التجارة
العنوان :  ص.ب. 65198  ديب ، االمارات العربية املتحدة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Veneers««فينريز كتبت  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة 
احلروف  ابقي  مميز يف حني كتبت  و  بشكل كبري  منها  األول  احلرف 
بشكل صغري ابللون األزرق، وفوق هذه الكلمة الالتينية جند احلروف 
يساره  وعلى  الرمادي  ابللون  و  بشكل كبري  N««أن كتب  الالتيين 
االزرق  ابللون  و  بشكل كبري  بدوره  الذى كتب  و   3 الالتيين  الرقم 
يف  تشري  فينريز  3N VENEERS    3أن  الالتينية  والكلمة 
جزء منها إىل القشرة )الىت توضع حلماية  لتحسني مجاليات األسنان 
أو حلماية األضرار اليت حلقت هبا( و العالمة يف جمملها  ال تتضمن أية 
دالالت أو احياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري 
السم شخص أو مركب من أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة 

طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 185979  

اتريخ اإليداع : 13/ 12  /2016
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)10(
وعيون  أطراف  وبيطرية،  أسنان  وطبية وطب  وأدوات جراحية  أجهزة 

وأسنان اصطناعية، أدوات جتبري، مواد خياطة أو درز اجلروح
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  عيادة ليربيت لطب األسنان/مؤسسة إماراتية فردية/
األطفال،  أمراض  عيادة  تركيبها،  و  األسنان  صناعة  معمل  غرضها: 

عيادة أمراض النساء و الوالدة، عيادة طب األسنان.
العنوان :  ص.ب. رقم 28251، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن احلرف الالتيين املميز S ابللون األزرق داخل اطار رسم 

بيضاوي مميز ابللون األزرق  وينطق أس ابللغة العربية وهو حرف التيين
رقم اإليداع  : 189562  

اتريخ اإليداع : 16/ 4  /2017

مع  االجنليزية  ابللغة   DOGUS GROUP عبارة   : العالمة 
الرسم ابأللوان بشكل خاص ومميز كما هـو موضح ابلشكل املرفق.

رقم اإليداع :179979  
اتريخ  اإليداع  : 2016/05/04

الشروط  :  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة .
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(    .

الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات أخرى؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة  يف القرطاسية أو لغاايت منزلية 
؛ ومواد 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(.
 : هاتف   ، الفكرية  للملكية  العاملية  ألــفــــا  شركة   : التسجيل  وكيل 
22452546/7/8 – فاكس : 22452549 العنوان : ص.ب : 

26154 ، صفاه 13122 الكويت
E-mail : info@alpha-kw.com

طالب التسجيل  : دوجوش هولدينج انونيم شريكييت.
العنوان : هوزور ماهاليسى، ماسالك اايزاجا جاديسى، نو:2 كات:3 

ساريري - اسطنبول / تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفيستون   ”SVESTON“ الالتينية  الكلمة  عن  :عبارة  العالمة 
الذهيب  اللون  إىل  املائل  األصفر  ابللون  ومميز  بشكل كبري  كتبت 
وفوقها توجد رمسة على شكل احلرف S بنفس اللون والكلمة الالتينية 
“SVESTON”  ليس هلا معىن يف القاموس االجنليزي أو العريب  
ابلنسبة  احياءات  أو  دالالت  أية  تتضمن  ال  جمملها   يف  العالمة  و 
للمنتجات املودعة هلذه العالمة وال تشري السم شخص أو مركب من 
أي نوع، وامنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها 

كعالمة جتارية
رقم اإليداع  : 173497  

اتريخ اإليداع : 22/ 10  /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)14(
املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات املصنوعة من معادن نفيسة 
واألحجار  اجملوهرات  أخرى،  فئات  يف  الواردة  غري  هبا،  املطلية  أو 

الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماه،  وأعمال  القانونية 
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احلاسوبية  الربجميات  وتوفري  وصيانة  وحتديث  تنصيب  اإلنرتنت؛  عرب 
لالتصال الصويت والربيد الصويت وحتويل املكاملات ومكاملات الفيديو 
ومؤمترات الفيديو وخدمة الرسائل البسيطة واملراسلة الفورية ومشاركة 
الشاشة ونقل امللفات الرقمية بني املستخدمني ودليل وجود املستخدم، 
ومجيع ما ذكر سابقا من وظائف االتصال جيري ااتحتها للمستخدمني 
ضمن تطبيق برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ومجيع االتصاالت 
الناشئة عن هذه الوظائف جيري إرساهلا عن طريق شبكة اإلنرتنت أو 
عن طريق شبكة حاسوبية من نظري إىل نظري؛ تصميم وتطوير وتنصيب 
وحتديث وصيانة الربجميات احلاسوبية الستخدامها يف خدمات املراسلة 

واملراسلة الفورية.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  مايكروسوفت كوربوريشن
 – 98052 العنوان :  وان مايكروسوفت واي، ريدموند، واشنطن 

6399،  الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األزرق  S ابللون  املميز  الالتيين  عبارة عن احلرف  العالمة   : العالمة 
داخل اطار رسم بيضاوي مميز ابللون األزرق  وينطق أس ابللغة العربية 

وهو حرف التيين
رقم اإليداع  : 189564  

اتريخ اإليداع : 16/ 4  /2017
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة

املتحدة  الوالايت  البلد:   206208/87 وجد   ان  االولوية  رقم 
األمريكية  التاريخ  2016/10/17

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)42(
برجميات  وتوفري  وصيانة  وحتديث  وتنصيب  وتطوير  تصميم  خدمات 
املكاملات  وحتويل  الصويت  والربيد  الصويت  االتصال  إلاتحة  حاسوبية 
البسيطة  الرسائل  وخدمة  الفيديو  ومؤمترات  الفيديو  ومكاملات 
الرقمية  امللفات  ونقل  الشاشة  ومشاركة  الفورية  واملراسلة   )SMS(
من  سابقا  ذكر  ما  ومجيع  املستخدم،  وجود  ودليل  املستخدمني  بني 
تطبيق  ضمن  للمستخدمني  ااتحتها  جيري  املذكورة  االتصال  وظائف 
برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ومجيع االتصاالت الناشئة عن 
أو عن طريق  اإلنرتنت  إرساهلا عن طريق شبكة  الوظائف جيري  هذه 
مباشرة  برجميات حاسوبية  توفري  نظري؛   إىل  نظري  من  شبكة حاسوبية 
)SIP(؛  اجللسة  بدء  بروتوكول  عرب  االتصاالت  إلاتحة  )ان-الين( 

الشروط : التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة
املتحدة  الوالايت   : البلد   : وجد206208/87  ان  االولوية  رقم 

االمريكية  التاريخ :2016/10/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)09(

الربجميات احلاسوبية لنقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت )VOIP(؛  
عرب  الفورية  واملراسلة  املراسلة  ااتحة  اجل  من  احلاسوبية  الربجميات 
البسيطة  الرسائل  برجميات حاسوبية الستخدامها يف خدمة  االنرتنت؛ 
)SMS(  وخدمات رسائل الوسائط املتعددة )MMS(؛ الربجميات 
احلاسوبية لالتصال الصويت والربيد الصويت وحتويل املكاملات ومكاملات 
الفيديو ومؤمترات الفيديو وخدمة الرسائل البسيطة )SMS( واملراسلة 
الفورية ومشاركة الشاشة ونقل امللفات الرقمية بني املستخدمني ودليل 
جيري  االتصال  وظائف  من  سابقا  ذكر  ما  ومجيع  املستخدم،  وجود 
رسومية  مستخدم  واجهة  برانمج  تطبيق  ضمن  للمستخدمني  ااتحتها 
إرساهلا  جيري  الوظائف  هذه  عن  الناشئة  االتصاالت  ومجيع  واحد 
نظري  من  حاسوبية  شبكة  طريق  عن  أو  اإلنرتنت  شبكة  طريق  عن 
اإلنرتنت  بروتوكول  عرب  الصوت  لنقل  احلاسوبية  الربجميات  نظري؛  إىل 
العامة  التبديل  وشبكة    )PBX( خاص  فرع  وتبادل   )VOIP(
الربجميات  ؛   )SIP( اجللسة  بدء  وبروتوكول    )PSTN( اهلاتفية 
الصويت  االتصال  اجل  من    )UC( املوحدة  لالتصاالت  احلاسوبية 
وخدمة  الصويت  والربيد  الفيديو  ومؤمترات  املرئي  واالتصال  املتزامن 
الرسائل البسيطة )SMS(، واملراسلة الفورية ومشاركة الشاشة ونقل 
وظيفيت  أو  املستخدم  ودليل وجود  املستخدمني  بني  الرقمية  امللفات 
اتصال على األقل من وظائف االتصال هذه يف آن واحد، ومجيع ما 
ذكر سابقا من وظائف االتصاالت جيري إاتحتها للمستخدمني ضمن 
تطبيق برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ؛ توفري برجميات حاسوبية 
بروتوكول  الصوت عرب  نقل  بواسطة  للتنزيل إلاتحة االتصاالت  قابلة 
اإلنرتنت )VOIP( وتبادل الفرع اخلاص )PBX( وبروتوكول بدء 
اجللسة )SIP( ؛ توفري برجميات حاسوبية قابلة للتنزيل من اجل ااتحة 
الصويت  االتصال  وحتديدا    )UC( املوحدة  االتصاالت  اتصاالت 
وخدمة  الصويت  والربيد  الفيديو  ومؤمترات  املرئية  واملكاملات  املتزامن 
الرسائل البسيطة )SMS( واملراسلة الفورية ومشاركة الشاشة ونقل 
امللفات الرقمية بني املستخدمني ودليل وجود املستخدم  أو وظيفيت 
ومجيع  واحد،  آن  يف  هذه  االتصال  وظائف  من  األقل  على  اتصال 
للمستخدمني ضمن  إاتحتها  جيري  آنفا  املذكورة  االتصاالت  وظائف 
تطبيق برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد؛ تنصيب وحتديث وصيانة 
وتوفري برجميات حاسوبية الستخدامها يف تطبيقات االتصاالت بواسطة 
املراسلة  )VOIP( وخدمات  اإلنرتنت  بروتوكول  الصوت عرب  نقل 
الرسائل  الفيديو عرب خدمات  مبا يف ذلك خدمات  الفورية  واملراسلة 
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شبكة حاسوبية من نظري إىل نظري.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماه،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  مايكروسوفت كوربوريشن
 – 98052 العنوان :  وان مايكروسوفت واي، ريدموند، واشنطن 

6399،  الوالايت املتحدة األمريكية  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : روماكو ) عالمة كلمة حبروف التينية مع الرسم وابأللوان (

رقم اإليداع: 184040 
اتريخ اإليداع: 2016/10/5

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصري  الفواكه  شراب   ، الكحولية  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روماكوا جروب أس. ايه
العنوان: سرت. كارابيت رقم 46 ، جود. هارجيتا ، بورسيك ، رومانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : فوج ال سيجاريت ديسين آ ابري بلو ويذليس مسيل ) كلمات 

حبروف التينية مع الرسم وابألسود واألبيض(
رقم اإليداع: 184095 

اتريخ اإليداع: 2016/10/10
الشروط:  التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(:
التبغ ) ليست لغاايت طبية ( ،  تبغ وخام مصنع ، بدائل  سجائر ، 
سيجار ، سيجار صغري ، والعات ، ثقاب ، أدوات املدخنني ، ورق 
سجائر ، غليون سجائر ، فالتر سجائر ، أجهزة جيب للف السجائر 
 ، الكرتونية  سجائر   ، الورق  غليون  يف  التبغ  حلقن  يدوية  مكائن   ،
سوائل للسجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغاايت التسخني ، أجهزة 

الكرتونية وقطعها لغاايت تسخني السجائر أو التبغ.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 

عرب  االتصاالت  إلاتحة  )ان-الين(  مباشرة  حاسوبية  برجميات  توفري 
تقنية نقل الصوت عرب بروتوكول االنرتنت )VOIP( وتبادل الفرع 
اخلاص )PBX(؛ توفري برجميات حاسوبية مباشرة )ان-الين( إلاتحة 
 )VOIP( االنرتنت  بروتوكول  عرب  الصوت  نقل  عرب  االتصاالت  
وشبكة التبديل العامة اهلاتفية وتوفري برجميات حاسوبية مباشرة )ان-

االتصال  وحتديدا    )UC( املوحدة  االتصاالت  لالتصاالت  الين( 
الصويت  والربيد  الفيديو  ومؤمترات  املرئية  واملكاملات  املتزامن  الصويت 
وخدمة الرسائل البسيطة )SMS( واملراسلة الفورية ومشاركة الشاشة 
أو  املستخدم   وجود  ودليل  املستخدمني  بني  الرقمية  امللفات  ونقل 
واحد،  آن  االتصال هذه يف  من وظائف  األقل  على  اتصال  وظيفيت 
ومجيع وظائف االتصال املذكورة آنفا جيري إاتحتها للمستخدمني ضمن 
تطبيق برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ؛ توفري برجميات مباشرة 
خدمات  ابستخدام  للمشرتكني  تسمح  الغري  من  لتنزيلها  )ان-الين( 
)VOIP(؛  االنرتنت  بروتوكول  عرب  الصوت  نقل  عرب  االتصاالت 
توفري برجميات مباشرة )ان-الين( لتنزيلها من الغري تسمح للمشرتكني 
الصويت  والربيد  الصويت  االتصال  عرب  االتصال  خدمات  ابستخدام 
وحتويل املكاملات ومكاملات الفيديو ومؤمترات الفيديو وخدمة الرسائل 
الفورية ومشاركة الشاشة ونقل امللفات  البسيطة )SMS( واملراسلة 
الرقمية بني املستخدمني ودليل وجود املستخدم، ومجيع ما ذكر سابقا 
من خدمات االتصال املذكورة جيري ااتحتها للمستخدمني ضمن تطبيق 
برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ومجيع االتصاالت الناشئة عن 
هذه اخلدمات جيري إرساهلا عن طريق شبكة اإلنرتنت أو عن طريق شبكة 
حاسوبية من نظري إىل نظري؛ خدمات تصميم وتطوير وتنصيب وحتديث 
الصوت عرب  نقل  اتصاالت  برجميات حاسوبية إلاتحة  وتوفري  وصيانة 
بروتوكول االنرتنت )VOIP( من خالل شبكة حاسوبية؛ خدمات 
حاسوبية  برجميات  وتوفري  وصيانة  وحتديث  وتنصيب  وتطوير  تصميم 
الستخدامها يف تطبيقات اتصاالت تقنية نقل الصوت عرب بروتوكول 
االنرتنت )VOIP( واملراسلة  واملراسلة الفورية  مبا يف ذلك خدمات 
الفيديو عرب خدمات الرسائل عرب اإلنرتنت؛ خدمات تصميم وتطوير 
وتنصيب وحتديث وصيانة برجميات حاسوبية الستخدامها  يف خدمات 
املراسلة واملراسلة الفورية؛  خدمات تصميم وتطوير وتنصيب وحتديث 
وصيانة وتوفري برجميات حاسوبية الستخدامها لالتصال الصويت والربيد 
الصويت وحتويل املكاملات ومكاملات الفيديو ومؤمترات الفيديو وخدمة 
الرسائل البسيطة )SMS( واملراسلة الفورية ومشاركة الشاشة ونقل 
ما  ومجيع  املستخدم،  وجود  ودليل  املستخدمني  بني  الرقمية  امللفات 
ضمن  للمستخدمني  ااتحتها  جيري  االتصال  وظائف  من  سابقا  ذكر 
تطبيق برانمج واجهة مستخدم رسومية واحد ومجيع االتصاالت الناشئة 
عن هذه الوظائف جيري إرساهلا عن طريق شبكة اإلنرتنت أو عن طريق 
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نشرات الكرتونية لالتصال على شكل غرف دردشة أو منتدايت عرب 
االنرتنت ، نشرة الكرتونية لالتصال ، اتصاالت للرسائل االلكرتونية 
، خدمات   ) البث  )ابستثناء خدمات  لالتصاالت  أخرى  ، خدمات 
البث السمعي والفيديو عرب االنرتنت ، الفيديو ، خدمات نقل الربامج 

السمعية والتلفزيونية.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: كوك ابد إنك.
العنوان: 4-20-3 ، إيبسو ، شيبوا - كو ، طوكيو 6012-150 

، الياابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  فريسوس  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184198 
اتريخ اإليداع: 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )9(:

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والكهرابئية والتصويرية 
وإعطاء  والقياس  الوزن  يف  املستعملة  تلك  و  والبصرية،  والسينمائية 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  واملراقبة  اإلشارات 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة، وسائط محل البياانت املغناطيسية، 
تعمل  اليت  األجهزة  و  األوتوماتيكية  البيع  آالت  التسجيل،  أقراص 
بوضع القطع النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت احلاسبة 
وأجهزة معاجلة البياانت واحلاسبات اآللية )الكمبيوتر( ، أجهزة إطفاء 

احلرائق.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة احللول املتوافقة للحاسبات اآللية.
العربية  اململكة   ،11534 الرايض   55471 ص.ب  العنوان: 

السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  دينتال  دير  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184359 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: أمريكان سيجاريت كومباين ) أوفرسيز( ليميتد.

العنوان: زيهلرزيج 4 ، زوج 6300 ، سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : سي أل سي ) حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 184101 

اتريخ اإليداع: 2016/10/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )19(:
مجيع املنتجات الواردة ابلفئة )19(

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: كومبوسايت الينينغ سيستيمز ، أل يب.

تكساس  ميدالند   ، آي20-  بيزينس  ويست   7812 العنوان: 
79706 ، الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عالمة رسم 

رقم اإليداع: 184189 
اتريخ اإليداع: 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(:

خدمات طبية ، خدمات املستشفى ، مراكز التأهيل ، فحوصات طبية 
وسريرية ، العالج الطبيعي ، العناية والدعن الطيب والتمريض ، املعاجلة 

النفسية ، خدمات الطب النفسي.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

بتاريخ   15 334 121 املكتب األوريب رقم  األولوية حسب طلب 
.2016/4/12

طالب التسجيل: شوين هولدينغ اس اي أند كو. كيه جي.
العنوان: سيسرتاس 5 ايه ، 83209 برين ايه أم شيمسي ، املانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شعار ابأللوان 

رقم اإليداع: 184192 
اتريخ اإليداع: 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )38(:
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:

خدمات التزويد ابلطعام والشراب، ترتيب االقامة املؤقتة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب

العنوان: ص.ب 580 ، البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  )كلمات حبروف  فريش  مييت  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184466 
اتريخ اإليداع: 2016/10/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

خضروات جممدة، دجاج ومقايل فرنسية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: ايه جيه سي إنرتانشيوانل، إنك
العنوان: 1000أبريانين رود أن إي ، سويت 600 ، أطلنطا ، جي ايه 

30328 ، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بولسي )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع  العالمة: 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 184473 
اتريخ اإليداع: 2016/10/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز  احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  مقام 
السكر،  ودبس  العسل  املثلجة،  واحللوى  واحللوايت،  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة، امللح واخلردل واخلل الصلصات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: بولسي سيكوالات أنونيم شريكييت.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(:
أجهزة   ، املضغوط  للهواء  مكائن   ، تفريغ  مضخات   ، كومربيسرات 
، أجهزة  بعد احلشو  ، مكائن إلغالق األكياس  ، مكائن لف  فصل 
مكائن   ، الرتقيم  مكائن   ، البالستيكية  التغليفات  إلغالق  كهرابئية 
لغسيل أدوات طب األسنان ، حمابس ، أجهزة ربط ، ماصات للصوت 

، فالتر كقطع من املكائن.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دير دينتال ايه جي.
العنوان: هوبفخيمر سرت. 17، دي 74321- بيتجهامي- بيسنجن، أملانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  دينتال  دير  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184360 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(:

أجهزة وأدوات طب األسنان ، معدات لألسنان ، أدوات تنظيف فوق 
الصوتية لغاايت األسنان ، أجهزة مص لالستخدام يف األسنان ، قصبة 
املبزل ، أانبيب للتنفس ، صواين حلمل األدوات اخلاصة بطب األسنان 
 ، الطيب  التصوير  أجهزة   ، واملراقبة  والفحص  التشخيص  معدات   ،
أجهزة مسبار لالستخدام الطيب يف التشخيص ، أجهزة ومعدات تصوير 
أشعة إكس لالستخدام يف طب األسنان ، ماسحات لالستخدام الطيب 
، جمسات لتصوير أشعة إكس الرقمية لغاايت طبية ، وحدات تظهر 
أفالم أشعة إكس لغاايت طبية ، أجهزة تظهري ألواح أشعة إكس لغاايت 
 ، األسنان  لالستخدام يف  إكس  أشعة  أفالم  تركيب  ، وحدات  طبية 

إطارات أفالم أشعة إكس لالستخدام يف طب األسنان .
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: دير دينتال ايه جي.
العنوان: هوبفخيمر سرت. 17، دي 74321- بيتجهامي- بيسنجن، أملانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مارجاريتا ميكسيكاان ) كلمات ابلعربية والالتينية بشكل مميز 
مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 184364 
اتريخ اإليداع: 2016/10/19



230                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

مع  مميز  بشكل  مكتوبة  عربية  )كلمات حبروف  سبارك  راين  العالمة: 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 184610 
اتريخ اإليداع: 2016/10/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة راين ريفريشمينتس ش.م.ح .
 ، ديب   ، علي  جبل   ،  19 يب  ال   –  1306 رقم  مكتب  العنوان: 

اإلمارات العربية املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمة  اتون  آب  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184862 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(:

خدمات التأمني؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون املالية؛ الشؤون العقارية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة االحتاد العقارية ش م ع.
العنوان: ص.ب 24649 ، ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: موتور سييت )حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 184865 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(:

خدمات التأمني؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون املالية؛ الشؤون العقارية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

العنوان: أورجنايز صنائع ، بوجليسي رقم 3/111 ، بولو ، تركيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  )حبروف  فورموال  بروسكني  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 184607 
اتريخ اإليداع: 2016/10/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(:

الغسيل، كرمي  قشدة  الغسيل،  وتشمل كرمي  ابلبشرة  العناية  منتجات 
للبشرة، كرمي واقي، كرمي زنك ، صابون  التنظيف، مرطبات، غسول 
سائل ، زيت للعناية ابلبشرة ، زيت محام ، شامبو ، مصفف وقشدة 
للشعر ، صدف قطين ، عيدان قطنية ، مناديل مشبعة بغسول جتميلية 
وصحية ) غري طبية ( ، مماسح مرطبة مستهلكة مشبعة مبواد كيماوية 

ومجيعها للعناية ابألطفال واالستخدام الشخصي.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أس سي أيه هاجيني بروداكتس أيه يب .
العنوان: أس أي ـ 40503 جوتيبورغ ـ السويد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: راين سبارك )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 184609 

اتريخ اإليداع: 2016/10/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:
املشروابت غري الكحولية، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات  الفواكه،  وعصري  الفواكه  شراب  الكحولية،  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: شركة راين ريفريشمينتس ش.م.ح .
 ، ديب   ، علي  جبل   ،  19 يب  ال   –  1306 رقم  مكتب  العنوان: 

اإلمارات العربية املتحدة.
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العالمة: شعار روف ابأللوان(
رقم اإليداع: 184910 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
حلوم، أمساك، دواجن، دجاج مطهي ، ودجاج جممد ، فواكه وخضروات 

معلبة وجممدة وجمففة ومطهية ، ×أجبان لتغطية طبقات فطائر البيتزا.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بيتزا هت إنرتانشيوانل ال ال سي.
العنوان: 14841 أن داالس ابركوي ، داالس ، تكساس 75254 ، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شعار روف ابأللوان(
رقم اإليداع: 184911 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
بيتزا ، فطائر ابستا املعدة.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: بيتزا هت إنرتانشيوانل ال ال سي.

العنوان: 14841 أن داالس ابركوي ، داالس ، تكساس 75254 ، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: بيتزا هت )مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 184913 
اتريخ اإليداع: 2016/11/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

بيتزا، فطائر ابستا املعدة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بيتزا هت انرتانشيوانل ال ال سي.
العنوان: 14841 أن داالس ابركوي ، داالس ، تكساس 75254 ، 

طالب التسجيل: شركة االحتاد العقارية ش م ع.
العنوان: ص.ب 24649 ، ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كفيكي )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 184886 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
جوز هند مقشر ، رقائق البطاطا ، رقائق اخلضروات ، رقائق الفوامه 
، جوز اهلند معدة ، خلطات الوجبات اخلفيفة املؤلفة من فاكهة جمففة 
ومصنعة ، بذور يقطني مصنعة ، بذور عباد الشمس معدة ، جوز اهلند 
بقشرة ، جوز حممص ، جوز مصنع ، جوز معد ، بذور ، جوز مملح ، 

جوز جمفف ، فاكهة جمففة ، جوز مطحون ، جوز مبهر.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بودرافكا بريهرامبينا إنداسرتجيا دي. دي.
العنوان: أنيت ستارفيش 32 ، 48000 كوبريفنيتسا ، كرواتيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كفيكي ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 184887 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
رقائق هشة لألرز ، رقائق مصنوعة من احلبوب ، رقائق احلنطة ، فشار 
، رقائق هشة ، رقائق الذرة، عقدية ، وجبات خفيفة أساسها الدقيق 
، وجبات خفيفة من  رقائق اتكو   ، مقبالت  فطائر   ، رقائق مملحة   ،

الرتوتوال.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: بودرافكا بريهرامبينا إنداسرتجيا دي. دي.
العنوان: أنيت ستارفيش 32 ، 48000 كوبريفنيتسا ، كرواتيا.
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العالمة: جي آي يب )حبروف التينية بشكل مميز وابأللوان(
رقم اإليداع: 186003 

اتريخ اإليداع: 2016/12/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(:
خدمات البنوك واخلدمات املالية، وكافة اخلدمات الواردة ابلفئة )36(.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: بنك اخلليج الدويل ش . م . ب .

العنوان: ص . ب 1017 ، بناية الدويل ، 3 شارع القصر ، 317 
املنامة ، مملكة البحرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: الدار )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية بشكل مميز مع الرسم 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 186165 

اتريخ اإليداع: 2016/12/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
وصلصات الفواكه، البيض واحلليب ومنتجات األلبان األخرى، الزيوت 

والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: آرما احملدودة.
العنوان: الدور اخلامس، الرببج الثالث ، سيبري سييت ، إبيين ، مجهورية 

موريشيوس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: اوبرتماكس جيلي دبليت )كلمات حبروف التينية بشكل مميز 
مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 186328 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(:

الطيب،  لالستخدام  محية  مستحضرات  صيدالنية،  مستحضرات 
أقراص  الطيب،  لالستعمال  تنحيف  مستحضرات  صحية،  مكمالت 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بيتزا هت ) مع الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 184914 

اتريخ اإليداع: 2016/11/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
بيتزا ، فطائر ابستا املعدة.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: بيتزا هت انرتانشيوانل ال ال سي.

العنوان: 14841 أن داالس ابركوي ، داالس ، تكساس 75254 ، 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  حبروف  )كلمات  العالمة: كينجز كوليج 
داخل رسم لتاج ملكي وأسفلها أونيسيت . فيث. كاريج حبروف التينية 

بشكل مميز مع الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 186612 

اتريخ اإليداع: 2017/1/5
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(:
خدمات ترفيهية وتعليمية، معلومات متعلقة ابلتعليم، تنظيم وعقد ورش 
الدورات،  الندوات،  املؤمترات،  الدراسية،  احللقات  للتدريب،  العمل 
التوجيه من خالل الدورات اليت تعقد ابملراسالت، خدمات تعليمية، 
)خالف  النصوص  نشر  وتعليمية،  ثقافية  لغاايت  املعارض  تنظيم 
اإلعالن(، نشر الكتب، توفري املنشورات االلكرتونية )غري قابلة للتنزيل 
)غري  مباشرة  االلكرتونية  والدورايت  الكتب  نشر  بوسائل السلكية(، 

قابلة للتنزيل(.
 وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: روجر فراي.
العنوان: أفيندا . بيو إكس آي آي ، 92 ابجو ، 28036 مدريد 

، اسبانيا.
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معدة لالستخدام الطيب ، مستحضرات انزميات لغاايت طبية ، مكمالت 
محية غذائية من األنزميات ، شاي للتنحيف لغاايت طبية ، مكمالت 
محية غذائية ، مكمالت غذائية ، مكمالت تغذية ، مكمالت غذائية 
لالستخدام كعوامل مساعدة للحمية ، مكمالت غذائية حتتوي على 

مستخلصات نباتية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.
العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوبرتمياكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز  العالمة: 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 186331 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )7(:

مكائن مستخلصات عصري كهرابئية، مكائن لعمل العصري )كهرابئية(، 
مكائن استخالص العصري.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.

العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أوبرتمياكس ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 186332 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

فواكه   ، حلوم  مستخلصات   ، والطرائد  دواجن   ، امساك   ، حلوم 
وخضروات حمفوظة ، جممدة ، جمففة ومطهية ، جيلي ، مرىب ، كومبوت 
، صلصة فواكه ، بيض ، حليب ومنتجات حليب ، زيوت وشحوم 

صاحلة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

العناية ابلصحة، مشروابت طبية، مشروابت  التنحيف، مستحضرات 
معدة لالستخدام الطيب، مستحضرات انزميات لغاايت طبية، مكمالت 
محية غذائية من األنزميات، شاي للتنحيف لغاايت طبية ، مكمالت 
محية غذائية ، مكمالت غذائية ، مكمالت تغذية ، مكمالت غذائية 
لالستخدام كعوامل مساعدة للحمية ، مكمالت غذائية حتتوي على 

مستخلصات نباتية.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

األولوية حسب طلب اإلمارات العربية املتحدة رقم 264108 بتاريخ 
.2016/11/29

 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.
العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أوبرتمياكس ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 186329 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(:

جتميل  منتجات   ، ابلبشرة  للعناية  جتميل  منتجات   ، جتميل  منتجات 
 ، التنحيف  منتجات   ، واجلسم  البشرة   ، الوجه  وتلميع  لتنظيف 

مستحضرات جتميل لغاايت التنحيف.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.
العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوبرتمياكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 186330 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(:

الطيب،  لالستخدام  محية  مستحضرات  صيدالنية،  مستحضرات 
أقراص  الطيب،  لالستعمال  تنحيف  مستحضرات  صحية،  مكمالت 
التنحيف، مستحضرات العناية ابلصحة، مشروابت طبية ، مشروابت 
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العالمة: جولد فليك )كلمات حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185506 
اتريخ اإليداع: 2016/11/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(:

سجائر ، تبغ خام ، تبغ خام أو مصنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ 
)ليست لغاايت طبية ( ، سيجار ، سيجار صغري ، والعات ، ثقاب 
، أدوات املدخنني ، ورق سجائر ، غليون سجائر ، فالتر سجائر ، 
أجهزة جيب للف السجائر ، مكائن يدوية حلقن التبغ يف ورق الغليون 
التبغ  منتجات   ، االلكرتونية  للسجائر  سوائل   ، الكرتونية  سجائر   ،
لغاايت التسخني ، أجهزة الكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو 

التبغ.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: بريتيش أمريكان توابكو ) براندز ( ليميتد
العنوان: جلوب هاوس ، 4 تيمبل بليس ، لندن ، دبليو سي 2 آر 2 

يب جي ، اململكة املتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: املسيلة )عالمة كلمة ابلعربية والالتينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم لسمكتني وابأللوان(
رقم اإليداع: 185636 

اتريخ اإليداع: 2016/12/1
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض  الفواكه،  وصلصات 
الزيوت والشحوم املعدة لألكل ، ومجيع املنتجات الواردة ابلفئة )29(.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة املسيلة لألمساك.

العنوان: الشرق – قطعة 7 ، مبىن 24 ، الدور الثاين ، دولة الكويت.

 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.
العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوبرتمياكس )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز  العالمة: 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 186333 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:

قهوة ، شاي ، كاكاو ، سكر ، أرز ، اتبيوكا ، ساجو ، قهوة صناعية 
، دقيق ومستحضرات مصنوعة من احلبوب ، خبز ، فطائر وحلوايت 
، مثلجات ، عسل ، دبس ، مخرية ، بسكويت ، مشروابت عشبية 
خلطات   ، الشاي  اساسها  مشروابت   ، الطيب(  االستعمال  )خالف 
جيلي   ، فواكه  نكهة  مع  الشاي  اساسها  مشروابت   ، الشاي  لعمل 
أساسها الشاي ، شاي للتنحيف ، مشروابت اساسها الشاي للتنحيف.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.

العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : أوبرتمياكس ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 186334 
اتريخ اإليداع: 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

عصري فواكه ، مشروابت ، مشروابت أساسها عصري الفاكهة ، عصري 
فاكهة مركز ، مركزات عصري فاكهة.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: بيست ويرلد انرتانشيوانل ليميتد.

العنوان: 26 اتي سينغ سرتيت # 05-01 534057 ، سنغافورة.
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الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  إيلو  العالمة: 
وابأللوان (.

رقم اإليداع: 185639 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

املشروابت غري الكحولية ، املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى 
العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصري  الفواكه  شراب   ، الكحولية  غري 

واملستحضرات األخرى لصنع املشروابت.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة أي سي يت للتجارة اخلارجية ش.م.
العنوان: بويوكدر كادسي أواي سوكاك منرب 1/2 ، جايرتب 34387 ، 

إسطنبول ، تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كالسي – دنت ) كلمات حبروف عربية والتينية بشكل مميز 
وابأللوان (

رقم اإليداع: 185642 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )3(:

مستحضرات العناية ابألسنان، مستحضرات صحة الفم، مستحضرات 
تنظيف األسنان، غسول للفم ، منظفات لألسنان غري طبية ، خباخات 
خباخ   ، للتنفس  منعشة  أشرطة   ، للنفس  منعش   ، طبية  غري  للفم 
للحنجرة )غري طبية ( ، جل مبيض لألسنان ، أشرطة مبيضة لألسنان 
، ملعمات  ، ملمع لألسنان  لتبييض األسنان  ، مستحضرات مشبعة 
ألطقم األسنان ، مسحوق أسنان ، مسحوق رطب لألسنان ، أقراص 

كاشفة لالستخدام الشخصي للتدليل على تسوس األسنان.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: ذا بروكرت أند جامبل كومباين .

 ،  45202 أوهايو  بالزا سينسينايت  أند جامبل  بروكرت  وان  العنوان: 
الوالايت املتحدة األمريكية

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  عالمة كلمة   ( إيلو  العالمة: 
وابأللوان (.

رقم اإليداع: 185637 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم  الصيد ، مستخرجات اللحوم 
واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه   ،
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه  وصلصات 

الزيوت والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة أي سي يت للتجارة اخلارجية ش.م.
العنوان: بويوكدر كادسي أواي سوكاك منرب 1/2 ، جايرتب 34387 ، 

إسطنبول ، تركيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  عالمة كلمة   ( إيلو  العالمة: 
وابأللوان (.

رقم اإليداع: 185638 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز   ، احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام 
السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللوايت  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل( 

، البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة أي سي يت للتجارة اخلارجية ش.م.
العنوان: بويوكدر كادسي أواي سوكاك منرب 1/2 ، جايرتب 34387 ، 

إسطنبول ، تركيا .
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وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: جتيكا أوبروي سودهري كومار اوبروي

العنوان: )هندية اجلنسية( – املسيلة، قطعة 6، قسمية 800001 ، 
منزل 33 ، دولة الكويت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  بوب  بوالر  العالمة: 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 185671 

اتريخ اإليداع: 2016/12/1
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(:
كاسات وماغات ، شلمونة للشرب ، شلمونة مع ملعقة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
العنوان: ص.ب 52085 ، فوينكس  إيه زد 2085-85072 ، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )كلمات  بوب  بوالر  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 185672 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

مياه معدنية وغازية، مشروابت أخرى غري كحولية، مشروابت فاكهة، 
وعصائر فاكهة، مشروابت مكربنة وغري مكربنة ، شراب وغريها من 

املستحضرات لعمل املشروابت.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
العنوان: ص.ب 52085 ، فوينكس  إيه زد 2085-85072 ، 

الوالايت املتحدة األمريكية.

مع  مميز  بشكل  والالتينية  ابلعربية  لوجستكس كلمات  مهة  العالمة: 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185649 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(:

خدمات  البضائع؛  وختزين  )تغليف(  تعبئة  خدمات  النقل؛  خدمات 
تنظيم الرحالت.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة اهلمة اللوجستية.

العربية  اململكة   ،  11685 الرايض   ،  102993 العنوان: ص.ب 
السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  مميز  بشكل  التينية  حبروف  )عالمة كلمة  سايت  العالمة: 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 185667 

اتريخ اإليداع: 2016/12/1
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:
ومجيع  املؤقتة،  االقامة  ترتيب  والشراب،  ابلطعام  التزويد  خدمات 

اخلدمات الواردة ابلفئة )43(.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: جتيكا أوبروي سودهري كومار اوبروي
العنوان: )هندية اجلنسية( – املسيلة، قطعة 6 ، قسمية 800001 ، 

منزل 33 ، دولة الكويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  مميز  بشكل  عربية  حبروف  )عالمة كلمة  سايت  العالمة: 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 185668 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:

ومجيع  املؤقتة،  االقامة  ترتيب  والشراب،  ابلطعام  التزويد  خدمات 
اخلدمات الواردة ابلفئة )43(.
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وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: تيناكس أس. يب. إيه.

العنوان: فيا آي ماجيو ، 226 ، آي- 37020 دولسي )يف آر( ، 
إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  العالمة: يب كاش )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع 

وابأللوان 
رقم اإليداع: 185826 

اتريخ اإليداع: 2016/12/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(:
التحويالت  التقاضي،  املالية /  البيوت  التقاضي،  اخلدمات املصرفية، 
املالية، حتويالت األموال الكرتونيًا، إدارة مالية لتسديد دفعات اآلخرين، 
اخلدمات  املباشرة،  املصرفية  األعمال  املصريف،  االدخار  خدمات 

التمويلية، متويل اإلجيار واملشرتايت، حتويل اإلجارة واملشرتايت.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: يب كاش ليميتد
شهيد  بريسرشتا   ،  13+12  ،  4  – ليبل   ، اتور  ساديناات  العنوان: 

جاهاجنري جيت ، دكا كانتومنت ، دكا – 1206 ، بنغالديش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أنفري علي يت ) كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 185115 
اتريخ اإليداع: 2016/11/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجو وما يقوم 
اخلبز   ، احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق   ، القهوة  مقام 
السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللوايت  واملعجنات 
اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل الصلصات )التوابل( 

، البهارات، الثلج.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

العالمة: فروستري )عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع وأعالها 
حرف أف التيين بشكل مميز داخل مربع هندسي مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185675 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )21(:

كاسات وماغات.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
العنوان: ص.ب 52085 ، فوينكس  إيه زد 2085-85072 ، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: فروستري ) عالمة كلمة حبروف التينية بشكل مميز مع وأعالها 
حرف أف التيين بشكل مميز داخل مربع هندسي  مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185676 
اتريخ اإليداع: 2016/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

مشروابت غري مكربنة وغري كحولية جممدة منّكهة.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: سريكل كيه ستورز إنك.
العنوان: ص.ب 52085 ، فوينكس  إيه زد 2085-85072 ، 

الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: تيناكس ) عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان (.

رقم اإليداع: 185813 
اتريخ اإليداع: 2016/12/7

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )1(:

مواد الصقة، غراء وصمغ لالستخدام يف الصناعة، حماليل للورنيش، 
الصناعي،  لالستخدام  األلوان(  لتجديد  )منتجات كيماوية  دهاانت 
منتجات كيماوية إلعداد األلوان، منتجات كيماوية ملنع تسرب املياه 

للسطوح.
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العالمة: إكسيليتيز )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم وابأللوان.(

رقم اإليداع: 185205 
اتريخ اإليداع: 2016/11/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(:

تقدمي االستشارة  إدارة األعمال،  للغري، املساعدة يف  املبيعات  ترويج 
يف جمال إدارة األعمال والبحث يف السوق، عرض البضائع أبية وسيلة 
من وسائل االتصال لغاايت البيع ابلتجزئة، اإلدارة التجارية لرتخيص 
أو  التجارية  العروض  املعارض،  تنظيم  اآلخرين،  وخدمات  بضائع 
املؤمترات لغاايت جتارية أو إعالنية، وتتعلق مجيع ما ذكر من األعمال 
 ، الصيدالنية  واملستحضرات   ، والبيولوجية  البيطرية   ، الصيدالنية 
البيطرية والبيولوجية ، وليس أي مما ذكر مستحضرات تتعلق ابألمراض 

العصبية مبا يف ذلك عته هيللر ، الزهامير ، وابركنسون.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: كيمو آيبرييكا اس. ايه.
العنوان: جران فيا كارلوس III منرب 98-7 ايه ، 08028 ، برشلونة 

، اسبانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: بلو ربيون )كلمات حبروف التينية بشكل مميز وابأللوان(
رقم اإليداع: 185212 

اتريخ اإليداع: 2016/11/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض  الفواكه،  وصلصات 

الزيوت والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة توكيالت ألفا للتجارة واملالحة احملدودة.
العنوان: جدة ، اململكة العربية السعودية.

 طالب التسجيل: حممد أنفر زكي الدين أنفرايل.
العنوان: رقم 2/76 ، فلور رود ، كولومبو ، 07 ، سريالنكا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: إكسيليتيز )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 

الرسم وابأللوان.(
رقم اإليداع: 185204 

اتريخ اإليداع: 2016/11/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(:
مستحضرات صيدالنية لالستخدام فقط ملعاجلة أمراض العيون ، األمراض 
اجللدية ، اجلهاز اهلضمي ، النسائية والتوليد واالضطراابت ، كاشفات 
تستخدم يف فحوصات احلمل ، كاشفات تستخدم يف فحوصات املبيض 
، كاشفات تستخدم يف فحوصات السكري ، ملنع احلمل ، مستحضرات 
صيدالنية لالستخدام يف معاجلة اهلرموانت ، الدم ، امراض واضطراابت 
األوعية القلبية ، األوعية الدموية املعوية ، التناسلية ، املناعة ، املعدية 
، االلتهاب ، األبض ، مستحضرات صيدالنية لالستخدام يف معاجلة 
العضلية اهليكلية ، اجلهاز التنفسي ، جهاز الدورة الدموية ، الفريوسات 
الكبد   ، الكولسرتول   ، البدانة   ، والفم  األسنان  أمراض   ، الزرق   ،
الوابئي ، منتجات التغذية ، مستحضرات صيدالنية ملعاجلة ضغط الدم 
األمراض  معاجلة  يف  لالستخدام  البيطرية  املستحضرات   ، والروماتيزم 
واالضطراابت اهلضمية ، النسائية ، الدموية ، األوعية القلبية ، األوعية 
الدموية ، املعوية ، النسائية والتوليد ، املناعة ، املعدية ، االلتهاابت ، 
اإلبض ، املستحضرات البيطرية لالستخدام يف معاجلة العضلية اهليكلية 
أمراض   ، الزرق   ، الفريوسات   ، الدموية  الدورة   ، التنفسي  للجهاز 
منتجات   ، الكولسرتول   ، الوابئي  الكبد   ، البدانة   ، والفم  األسنان 
التغذية البيطرية ، مستحضرات بيطرية ملعاجلة ضغط الدم والروماتيزم 
، مستحضرات احلمية الغذائية املعدة لالستخدام الطيب ، ليس أي مما 
تقدم من زرع األعضاء اجلراحية ) األنسجة احلية ( ، األعضاء البشرية 
وقطعها ، األنسجة البشرية وليست مستحضرات صيدالنية للسرطان 
، أو غاايت األورام ، وليست مستحضرات صيدالنية للسرطان ، أو 
غاايت األورام ، وليست مستحضرات صيدالنية تتعلق يف جمال العلوم 

العصبية مبا يف ذلك عته هيللر ، الزهامير وابركنسون .
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: كيمو آيبرييكا اس. ايه.
العنوان: جران فيا كارلوس III منرب 98-7 ايه ، 08028 ، برشلونة 

، اسبانيا.
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واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه   ،
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه  وصلصات 
الزيوت والشحوم املعدة لألكل ، ومجيع املنتجات الواردة ابلفئة )29(.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة الثقة للمطاعم ذ.م.م.

 ،  13 رقم  الدور   ، الصفاة  برج   ، بريوت  شارع   – حويل  العنوان: 
الكويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  مميز  ) عالمة كلمة حبروف عربية والتينية بشكل  الثقة   : العالمة 

الرسم وابأللوان(.
رقم اإليداع: 185219 

اتريخ اإليداع: 2016/11/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(:
التجارية؛  إدارة األنشطة  إدارة األعمال؛  الدعاية واإلعالن؛  خدمات 

األعمال املكتبية، ومجيع اخلدمات الواردة ابلفئة )35(.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة الثقة للمطاعم ذ.م.م.
العنوان: حويل – شارع بريوت، برج الصفاة ، الدور رقم 13 ، الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: الثقة )عالمة كلمة حبروف عربية والتينية بشكل مميز مع الرسم 
وابأللوان(.

رقم اإليداع: 185220 
اتريخ اإليداع: 2016/11/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:

ومجيع  املؤقتة،  االقامة  ترتيب  والشراب،  ابلطعام  التزويد  خدمات 
اخلدمات الواردة ابلفئة )43(.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة الثقة للمطاعم ذ.م.م.

 ،  13 رقم  الدور   ، الصفاة  برج   ، بريوت  شارع   – حويل  العنوان: 
الكويت

العالمة: ماجيك )عالمة كلمة حبروف التينية مكتوبة بشكل مميز مع 
الرسم(

رقم اإليداع: 185213 
اتريخ اإليداع: 2016/11/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد ، مستخرجات اللحوم 
واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه   ،
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه  وصلصات 

الزيوت والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة توكيالت ألفا للتجارة واملالحة احملدودة.
العنوان: جدة، اململكة العربية السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: قيكي )عالمة كلمة حبروف عربية والتينية مكتوبة بشكل مميز(

رقم اإليداع: 185214 
اتريخ اإليداع: 2016/11/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
وصلصات الفواكه، البيض واحلليب ومنتجات األلبان األخرى، الزيوت 

والشحوم املعدة لألكل.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة توكيالت ألفا للتجارة واملالحة احملدودة.
العنوان: جدة ، اململكة العربية السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  مميز  ) عالمة كلمة حبروف عربية والتينية بشكل  الثقة   : العالمة 

الرسم وابأللوان(.
رقم اإليداع: 185218 

اتريخ اإليداع: 2016/11/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم  الصيد ، مستخرجات اللحوم 
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منتجات صيدالنية ، أغذية محية معدة لغاايت طبية وال سيما خلطات 
حبوب ، فطائر ، سكر فاكهة ، مرىب ، حليب ، مشروابت مسحوق ، 
مشروابت خفيفة ، شوربة ، صلصة صواي ، شراب ، مشروابت ليفية ، 

حلوايت قليلة السعرات.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: يب يت نيوتري فود إندونيسيا.
العنوان: جاالن رواابيل II نومور 3 ، كاواسان إنداسرتي ، بولوجادونغ 

، جاكارات تيمو 13920 ، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: نيوتري فود تروبيكاان سليم ) كلمات حبروف التينية بشكل 
مميز مع الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 185317 

اتريخ اإليداع: 2016/11/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:
فواكه   ، اللحوم  مستخلصات   ، وطرائد  دواجن   ، أمساك   ، حلوم 
وخضروات معلبة ، جمففة ومطهية ، جيلي ، مرىب صلصة فواكه ، بيض 
، حليب ومنتجات احلليب ، دهون وشحوم صاحلة لألكل ، زيت جوز 
اهلند ، زيت الذرة ، كيفري ، حليب ، مشروابت احلليب، زيت الزيتون 
لألغذية ، زيت النخيل لألغذية ، زيت العنب لألغذية ، زيت السمسم 

، زيت عباد الشمس لألغذية ، لبنة ، مرىب ، جيلي.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: يب يت نيوتري فود إندونيسيا.
العنوان: جاالن رواابيل II نومور 3 ، كاواسان إنداسرتي ، بولوجادونغ 

، جاكارات تيمو 13920 ، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تروبيكاان سليم )كلمات حبروف التينية بشكل  نيوتري فود  العالمة: 
مميز مع الرسم وابأللوان (
رقم اإليداع: 185318 

اتريخ اإليداع: 2016/11/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(:
دفيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز، الفطائر واحللوايت، 
مثلجات ، عسل ، دبس ، مخرية ، مسحوق اخلبز ، ملح ، خردل 

مع  مميز  بشكل  والتينية  عربية  حبروف  )عالمة كلمة  شرميب  العالمة: 
الرسم وابأللوان(.

رقم اإليداع: 185221 
اتريخ اإليداع: 2016/11/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(:

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم الصيد، مستخرجات اللحوم، 
واملربيات  اجللي  واملطهية،  واجملففة  احملفوظة  واخلضروات  الفواكه 
 ، األخرى  األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض  الفواكه،  وصلصات 
الزيوت والشحوم املعدة لألكل ، ومجيع املنتجات الواردة ابلفئة )29(.

وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة الثقة للمطاعم ذ.م.م.

 ،  13 رقم  الدور   ، الصفاة  برج   ، بريوت  شارع   – حويل  العنوان: 
الكويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شرمبز اند لوبسرتز )كلمات حبروف عربية والتينية بشكل مميز 

مع الرسم وابأللوان(
رقم اإليداع: 185222 

اتريخ اإليداع: 2016/11/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(:
ومجيع   ، املؤقتة  االقامة  ترتيب   ، والشراب  ابلطعام  التزويد  خدمات 

اخلدمات الواردة ابلفئة )43(.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة الثقة للمطاعم ذ.م.م.
 ،  13 رقم  الدور   ، الصفاة  برج   ، بريوت  شارع   – حويل  العنوان: 

الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تروبيكاان سليم )كلمات حبروف التينية بشكل  نيوتري فود  العالمة: 
مميز مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185316 
اتريخ اإليداع: 2016/11/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )5(:
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www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل ش.ذ.م.م
العنوان: ص.ب 76800 ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: انقل اكسربيس )كلمات حبروف التينية بشكل مميز مع الرسم 

وابأللوان(
رقم اإليداع: 185333 

اتريخ اإليداع: 2016/11/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(:
البضائع ؛ خدمات  تعبئة )تغليف( وختزين  النقل ؛ خدمات  خدمات 

تنظيم الرحالت.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: شركة انقل.
العنوان: ص.ب 6164 الرايض 11442 ، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: انقل اكسربيس )كلمات حبروف عربية بشكل مميز مع الرسم 
وابأللوان(

رقم اإليداع: 185334 
اتريخ اإليداع: 2016/11/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(:

خدمات  ؛  البضائع  وختزين  )تغليف(  تعبئة  خدمات  النقل؛  خدمات 
تنظيم الرحالت.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
www.agip.com 

هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
 طالب التسجيل: شركة انقل.

العنوان: ص.ب 6164 الرايض 11442، اململكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة: كلمة ريكسوليت بريكسبيربازول أبحرف التينية مع رسم مميز 
وابأللوان الذهيب واألخضر واألسود

رقم اإليداع:169532
اتريخ اإليداع: 2015/06/17

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

، خل ، صلصات )توابل( ، هبارات ، ثلج ، حلوى قليلة السعرات 
قليلة  الشوكوالتة  أساسها  مسحوق  مشروابت   ، حبوب   ، احلرارية 
السعرات احلرارية ، مشروابت أساسها القهوة قليلة السعرات احلرارية 

، فطائر ، شاي ، بوظة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: يب يت نيوتري فود إندونيسيا.
العنوان: جاالن رواابيل II نومور 3 ، كاواسان إنداسرتي ، بولوجادونغ 

، جاكارات تيمو 13920 ، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تروبيكاان سليم )كلمات حبروف التينية بشكل  نيوتري فود  العالمة: 
مميز مع الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185319 
اتريخ اإليداع: 2016/11/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

مياه معدنية )مشروابت(، مستخلصات فواكه غري كحولية، مشروابت 
ليموانضة،  شراب  للمشروابت،  شراب  غري كحولية،  الفاكهة  عصري 
عصري طماطم )مشروابت( ، عصري عنب غري خمتمر ، عصائر خضروات 
لعمل  مستخلصات   ، املشروابت  لعمل  مستحضرات   ، )مشروابت( 

املشروابت ، ليموانضة ، عصري الفاكهة.
وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

 طالب التسجيل: يب يت نيوتري فود إندونيسيا.
العنوان: جاالن رواابيل II نومور 3 ، كاواسان إنداسرتي ، بولوجادونغ 

، جاكارات تيمو 13920 ، إندونيسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  مميز  بشكل  مكتوبة  التينية  )كلمات حبروف  فيتال  آدم  العالمة: 
الرسم وابأللوان(

رقم اإليداع: 185332 
اتريخ اإليداع: 2016/11/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(:

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية ابلصحة واجلمال لإلنسان 
واحليوان، اخلدمات الزراعية واخلدمات اخلاصة ابلبستنة والغاابت.

وكيل التسجيل: أبو غزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 
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واملعلومات،  البياانت  وتبادل  وختزين  ونقل  وحتسني  وتنظيم  وحترير 
الشبكة  تطبيقات  بناء   ، االجتماعية  العمل  لشبكة  حاسوب   برامج 
االجتماعية  والسماح للبياانت من االسرتجاع و التحميل و الوصول 
واالرسال   والوصول   ، التحميل  إلمكانية  حاسوب  برامج  واإلدارة، 
والعرض ووضع العالمات  والتدفق و الربط والتبادل أو غري ذلك توفري 
االتصال،  و شبكات  احلاسوب  معلومات عرب  أو  الكرتونية   وسائط 
 ، احلاسوب  ألجهزة  وألعاب  ومسابقات  وتطبيقات  وملفات  برامج 
أجهزه حاسوب حتمل ابليد ذات وظائف متعددة ، منظمات شخصية 
الكرتونية ، بريد القراء ، أجهزة حاسوب لوحية ، مشغالت الصوت 
الشخصية ، أجهزة ترفيه الكرتونية شخصية ، لوحات مفاتيح لأللعاب 
وهواتف نقالة أشرطة ألعاب الفيديو واحلاسوب ، خراطيش ، أقراص 
تسجيالت   ، التلفزيون  مع  الستخدامها  حاسوب  ألعاب  وبرامج; 
صوتية ومرئية، بطاقات ورقائق مغناطيسية و منفذة بواسطة احلاسوب 
مشفرة، أوراق نقدية مغناطيسية ومشفرة ، بطاقات اهلوية واالئتمان; 
أجهزة ختزين ونقل املعلومات االلكرتونية، برامج ألعاب الفيديو، أجهزة 
تعليم، أجهزة قياس، أجهزة خمربية وحبث علمي، أجهزة ومعدات البث 
االذاعي أجهزة تسجيل ونقل أو استنساخ الصوت و/أو الصور، أجهزة 
الراديو : أجهزة االتصاالت واالتصاالت عن بعد : موسيقى رقمية، 
موسيقى رقمية متوفرة من مواقع الشبكة على االنرتنت; وسائط وسائط 
واهلواتف  احلاسوب  واجهات  حاسوب،  أجهزة  رقمية،  وبصرية  مسعية 
)الفيديو(  الصور  مشغالت   : الشخصية  الصوت  مشغالت  النقالة، 
الصويت  امللف  مشغالت  الشخصية،  الوسائط  مشغالت  الشخصية، 
وام يب 3، نغمات وموسيقى ووسائط متعددة ووسائط مسعية وبصرية 
والعاب  ورسومات  موسيقية  وملفات  و  اس   4 يب  ام  و   3 يب  ام  و 
االتصاالت  ألجهزة  للتحميل  قابلة  ومعلومات   وصور  وفيديوهات 
الالسلكية النقالة، أجهزة التحكم عن بعد : عدسات الصقة، نظارات 
، نظارات طبية ، نظارات مشسية ، نظارات ، نظارات السباحة واطاراهتا 
، علب ، سالسل وعدسات،  آالت وزن; البوصالت،  أطقم وأدوات 
مساعات; كامريات،   ، الصوت  مكربات   ، امليكروفوانت  للهواتف; 
كامريات الويب; كامريات اثبتة، أغطية الكامريا، أحزمة ، رافعات ، 
الكامريات، فالشات  مؤقتات، طبعات الصور الشخصية ، عدسات 
، حقائب  أكمام   ، ، علب،  علب  ، منصات  ، مرشحات )فالتر( 
ابليد  حتمل  حاسوب  أجهزة   ، احلاسوب  ألجهزة  خصيصا  أغطية  و 
القراء  بريد   ، الكرتونية  شخصية  ،منظمات  متعددة  وظائف  ذات 
الشخصية  الصوت  مشغالت   ، لوحية  حاسوب  أجهزة   ، االلكرتوين 
، أجهزة ترفيه الكرتونية شخصية ، لوحات مفاتيح األلعاب واهلواتف 
انذار،  أجهزة  واقية،  أقنعة  الرأس،  محاية  خوذ،  مغناطيس;  النقالة، 
شوان البطارية، األفالم، املغناطيس الزخريف، ميكروسكوابت ومناظري 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 5
مستحضرات ومواد صيدالنية وبيطرية ؛ مستحضرات ومواد صيدالنية 
أو  من  املتولدة   أو  يف  األمراض  و  اإلضطراابت  وعالج  من  للوقاية 
اليت تصيب اجلهاز العصيب املركزي ؛ مستحضرات ومواد  صيدالنية 
العصيب املركزي  العصيب املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  تعمل على اجلهاز 
األمراض  ومعاجلة  من   للوقاية  صيدالنية   ومواد  مستحضرات   ؛ 
صيدالنية  ومواد  مستحضرات  ؛  والعصبية  النفسية  واالضطراابت 
الدماغية  السكتة   ، الزهامير  ومرض  اضطراابت  ومعاجلة  من  للوقاية 
، الكآبة ، اضطراب املزاج ، الذهان ، القلق ، الصرع ، التصلب ، 
احلجر السماقي ،  اضطراابت ومرض هنتنجتون) اضطراب األعصاب 
الوراثي( ، األرق ، اضطراابت ومرض ابركنسون ، انفصام الشخصية 
ونقص  النشاط  فرط  اضطراب   ، القطبية  ثنائي  ومرض  اضطراابت   ،
االنتباه ) إيه دي إتش دي (، األورام ، األمل ، اإلدمان على املسكرات 
ومرض االعتمادية ؛ مستحضرات ومواد وكواشف وعوامل لألغراض 

التشخيصية والطبية.
وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.

تلفون: 22443900  )9 خطوط( ، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: اتش . لوندبيك ايه/اس
العنوان: اوتيليافيج 9 ، 2500 فاليب ، الدمنارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ذا توي ستور أبحرف التينية وبتنسيق مميز مع رسم ابأللوان 

أمحر، أزرق، أبيض ورمادي
رقم اإليداع: 177850

اتريخ اإليداع: 2016/02/28
الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة 

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة9 :
)سي  صوت  أقراص   حاسوب،  أجهزة  مغناطيسية،  بياانت  انقالت 
رقمية  معلومات  نقل  ووسائط  دي   يف  دي   ، مدجمة  أقراص  دي(، 
برجميات  حاسوب،  برجميات  التسجيالت،  مع  ذلك  يف  مبا   ، أخرى 
حاسوب قابلة للتحميل، برجميات تطبيقات احلاسوب، الربامج الشبكية 
والتفاعلية، رسوم متحركة وصور متحركة رقمية قابلة للتحميل، صور 
lمتحركة رقمية قابلة للتحميل، وسائط رقمية قابلة للتحميل وملفات 
حاسوب على شكل وسائل نصية ، ورسائل مرئية )فيديو( ، ورسائل 
موسيقية  ورسائل متعددة الوسائط : منشورات الكرتونية ومنشورات 
الكرتونية قابلة للتحميل، املدونة الصوتية، الكتب الصوتية، برجميات 
 ، الصور  نقل  وامكانية  املظهر  لتحسني  للتحميل  قابلة  حاسوب 
لتجميع  حاسوب   برامج  واملرئية،  والسمعية   الصوتية  واحملتوايت 
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العارضات.  حقائب  للمعسكر.  حقائب  التخييم.  أكياس  الرايضية. 
لألمتعة.  والعالمات  امللصقات  اطفال.  انقالت  حفاضات.  حقائب 
األحزمة. أشرطة الكتف. حقيبة يد لألشرطة. املظالت. الشمسيات 
الياقات  للحيواانت.  املالبس  االليفة.  للحيواانت  املالبس  والعصي. 
للحيواانت. املقاود للحيواانت. األحزمة. املقاود احليواانت؛ انقالت 
احليوان؛ احلقائب الرايضية. حقائب. حقائب لنقل االطفال على الظهر. 
احلمل.  حقائب  الشاطئ.  حقائب  اجلسم.  على  تلبس  طفل  انقالت 
حمفظة  الشاطئ.  مظالت  حفاضات.  حقائب  مقابض؛  ذات  حقائب 
لألعمى،  األعمال؛ عصي  بطاقة  للحصان. حمافظ  البطانيات  جيب. 
مستحضرات  محاالت    ، املفاتيح  محاالت  الظهر.  شنط  حمافظ. 
ايقات  نقود.  حمفظة  فارغة.  تباع  جتميل  محاالت  الفارغة.  التجميل 
احليواانت؛ أمتعة؛ عالمات لألمتعة. السروج. عصي املشي.  حقائب 
العصي.  محاالت  السياط.  اخلصر.  حزم  املظالت.  للسفر.  عرض 
للتنظيم  اجللدية  احلماالت  امللفات؛  حقائب  للنزهة.  الظهر  حقائب 
الشخصي؛ احلماالت اجللدية وأغطية الكتب. احلماالت اجللدية للورق 

واملطبوعات. اجللود والصحف واليوميات اجمللدة.
وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط( ، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ار إم جروب ليمتد
العنوان: صندوق بريد 502175 ، مدينة ديب لإلعالم ، ديب ، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تني فوج أبحرف التينية وبتنسيق مميز وابأللوان
رقم اإليداع: 179386

اتريخ اإليداع:2016/04/17
 الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة

 البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20
وسائد مزخرفة

وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط( ، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: أدفانس ماجازين اببليشرس انك

العنوان: ون وورلد ترايد سنرت، نيو يورك، ان واي 10007، الوالايت 
املتحدة األمريكية

ومنصات ، شرائح، عدسات ، عاكسات، موشورات ، علب وأوعية  
للميكروسكوابت  والتلسكوابت  واملناظري، أجهزة لعلم الفلك، أطقم 
املختربات للتجارب العلمية،  أدوات وأجهزة خمربية ومكوانت أطقم 
للدراجات  السرعة  عدادات  الطفل،  ومراقبة  انذار  أدوات  املخترب; 
اهلوائية، مساعات الرأس ، ، مساعات ، مساعات األذن ، مقود توجيه 
احلاسوب ، منصات مراقبة ،شاشات ، طابعات ، لوحات مفاتيح ، 
فارة ) ماوس( ، أجهزة الذاكرة ، لبادة الفارة )املاوس( ، ابر التسجيل 
على  تلبس  بدنية  لياقة  أدوات  التلفزيون،  أجهزة  السترييو،  أنظمة   ،

املعصم .
وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.

تلفون: 22443900 )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: ار إم جروب ليمتد
العنوان: صندوق بريد 502175 ، مدينة ديب لإلعالم ، ديب ، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمة: ذا توي ستور أبحرف التينية وبتنسيق مميز مع رسم ابأللوان 
أمحر، أزرق، أبيض ورمادي

رقم اإليداع: 177852
اتريخ اإليداع:2016/02/28

 الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 18

اجللود  املشغولة؛  او شبه  اجللود غري  املدبوغة؛  اجللود  وتقليد  اجللود 
املزركشة لألاثث؛ جلود احليواانت اخلام واملدبوغة، الصناديق وحقائب 

السفر، املظالت والشمسيات. عصي املشي. 
السياط. اطقم احليواانت والسروج، أكياس؛ أكياس التسوق. حقائب 

الشاطئ. حقائب اليد؛ احلقائب. 
احلقائب.  محاالت  قابضات.  الرايضة؛  أكياس  املدرسية؛  احلقائب 
شنط اليد. أكياس تدعمها األطر الداخلية؛ جراابت ،أحزمة. حقائب 
الكبينة.  حقائب يد حرة؛ حقائب متسك من األعلى. حقائب ثالثية 

أكياس  قمامة.  أكياس  برميل.  أكياس  الرابط.  حقائب  األضعاف. 
أكياس  مغبض)مطبقه(.  بون  للمبعوث. حقائب صغرية  دلو. حقائب 
أغلفة سجق.  املعصم. حقائب مزروده. احلماالت؛  حبال. عصاابت 
حاالت. حقائب أدوات الزينة. أكياس مستحضرات التجميل. حقيبة 
أكياس  املاكياج.  حقائب  اجلمال.،  احللي،  محاالت  الصغرية.  السفر 
املرحاض. حقائب اليد. محاالت املوسيقى. حامل بطاقات. حقائب. 
ملحق احلقائب. صناديق القبعات. حمافظ. محاالت للمفاتيح. احملافظ. 
احلقائب  الظهر. حقائب ظهر.  على  السفر. حقائب  أمتعة؛ حقائب 
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العالمة: Sterile COSMETICS )ابإلجنليزية( كتبت بشكل 
خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 179297
التاريخ: 12/04/2016 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

مستحضرات  اجللدية؛  املستحضرات  الصيدالنية؛  املستحضرات 
النظافة.  

طالب التسجيل: بيري فابر ديرمو-كوزميتيك
العنوان: فرنسية / 45 بليس آبل جانس، 92100 بولوجين، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: LIFE without pause )ابإلجنليزية( كتبت بشكل 
خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 179497
التاريخ: 19/04/2016 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

املنشورات  البياانت؛  معاجلة  وأجهزة  معدات  احلاسوب؛  برجميات 
اإللكرتونية، القابلة للتحميل؛ تطبيقات األجهزة االلكرتونية، وخاصة 

اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسوب.  
طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبريايشنز إيه جي

آلتشويل،   4123  ،127 هيجينهاميريماتويج   / سويسرية  العنوان: 
سويسرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ابإلجنليزية( كتبت   I Scream )ابلعربية(  سكرمي  آي  العالمة: 

بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 179565

التاريخ: 20/04/2016 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات تقدمي الطعام والشراب؛ خدمات اإلقامة املؤقتة.

طالب التسجيل: شركة آي سكرمي هولدينج ليميتد.
6، ويكهامس  ميل مول، سويت   / الربيطانية  العذراء  اجلزر  العنوان: 

كاي، ص.ب. 3085، رود اتون، تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية 

العالمة: يب او أبحرف التينية يب اوفيس أبحرف عربية والتينية وبتنسيق 
مميز

رقم اإليداع :179907
اتريخ اإليداع: 2016/05/02

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 20

فئات  يف  الواردة  ]غري  املنتجات  الصور،  وإطارات  واملرااي  األاثث 
أو  اخليزران  أو  الغاب  أو  الفلني  أو  اخلشب  من  املصنوعة  اخرى[ 
الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم احلوت أو الصدف 
أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم واملواد البديلة لكل هذه املواد أو من 
نضد ]طاوالت[؛  ]مقاعد[؛  البالستيكية. و خصوصًا كراسي  املواد 
خزاانت  ]للتخزين[؛  مالبس  خزاانت  مكاتب؛  للطي؛  قابلة  كراسي 
رة؛ طاوالت / نضد  كتب ]أاثث[؛ ستائر داخلية للنوافذ ]أاثث[؛ أسِّ
]أاثث[؛  ]أاثث[؛ عرابت طعام  احلاسوب  ]أاثث[؛ عرابت ألجهزة 
أشغال فنية من اخلشب أو الشمع أو اجلبس أو البالستيك؛ خيزران؛ 
عرض؛  لوحات  البياضات[؛  ]ماعدا  نوم  فراش  اخليزران؛  من  ستائر 
فرشات؛  للستائر؛  اكسسوارات  للستائر؛  قضبان  خشبية؛  أشغال 
] متحركة  قطع  ]أاثث[،  ستائر  ]أاثث[؛  مساند  خمدات؛ صوفات؛ 

للديكور] و مجيع اكسسوارات األاثث و املفروشات الواردة يف هذه 
الفئة.

وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط( ، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: بطل ديزاين ش.م.ل

العنوان: شارع األونيسكو، مبىن بطل ديزاين، بريوت، لبنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة اورجيو ابللغة العربية
رقم اإليداع: 187226

اتريخ اإليداع:2017/02/01
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 26

التجميل  )الباروكات ( وخدمات صالوانت  الشعر املستعار  متديدات 
املندرجة حتت الفئة 26

وكيل التسجيل: العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط( ، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: أورجيو كونسالتنج ال ال سي

العنوان: 82 ايست كايهيل الين، مسريايان دي اي 19977 الوالايت 
املتحدة األمريكية
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الالسلكية  واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  السمع،  أدوات  برجميات 
أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ  البطارايت،  السمع،  وحتديدا ألدوات 
األصوات و/أو الصور و/أو البياانت، انقالت البياانت املغناطيسية، 
معدات وحواسيب ملعاجلة البياانت؛ برامج معاجلة البياانت؛ املنشورات 

االلكرتونية )القابلة للتحميل(؛ وسائط البياانت
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
املانيا  حتت الرقم 302015109208.1  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: سيجنيا جي أم يب إتش
 91058  ،100 سرتاسي.  دوانت-  هنري-   / املانية  العنوان: 

إيرالجنن، املانيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  ابأللوان  بشكل خاص  كتبت  )ابإلجنليزية(   signia العالمة: 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 180042
التاريخ: 2016/05/04 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
175953 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )10(
أجهزة لألشخاص ضعيفي السمع )أدوات السمع(؛ الوسائل املساعدة 
مساعدة  لالستخدام كوسائل  الطبية  السمع  أدوات  السمع؛  على 
للسمع؛ أجهزة السمع الصناعية؛ أدوات قياس قوة السمع؛ مكوانت 
البضائع  مستلزمات  إىل  وابإلضافة  أعاله،  املذكورة  البضائع  وقطع 

املذكورة أعاله.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
املانيا  حتت الرقم 302015109208.1  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: سيجنيا جي أم يب إتش
 91058  ،100 سرتاسي.  دوانت-  هنري-   / املانية  العنوان: 

إيرالجنن، املانيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Contractubex Overnight Intensive  : العالمة 
Patch )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 180172

التاريخ: 2016/05/10 
الشروط: 

التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 94059 رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 

وذلك الرتباطهم.

مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   HÖLLINZ العالمة: 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 179832
التاريخ: 2016/04/28 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات تقدمي الطعام والشراب، خدمات اإلقامة املؤقتة.
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف املانيا 

حتت الرقم 302015057629.8/03 بتاريخ 30/10/2015
طالب التسجيل: هولينز جي أم يب أتش.

العنوان: املانية / إجينس - بريانيور - أس يت آر. 151، 80687 
ميونيخ، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: RÖNZAC )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 179834

التاريخ: 2016/04/28 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املستحضرات  البيطرية؛  املستحضرات  الصيدالنية؛  املستحضرات 
لالستعمال  املعدة  احلمية  وأغذية  مواد  الطبية؛  لألغراض  الصحية 
الطيب أو البيطري؛ أغذية لألطفال الرضع؛ مكمالت للحمية الغذائية 
حشو  مواد  التضميد؛  مواد  اجلروح؛  لصقات  واحليوان؛  لإلنسان 
الطفيليات؛  إابدة  مستحضرات  املطهرات؛  األسنان؛  مشع  األسنان، 

مبيدات الفطرايت؛ مبيدات األعشاب الضارة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف املانيا 

حتت الرقم 302015057630.1/05  بتاريخ 30/10/2015
طالب التسجيل: رونزاك جي أم يب أتش

 80687  ،151 آر.  يت  إجينس-بريانيور-أس   / املانية  العنوان: 
ميونيخ، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)كما  ابأللوان  بشكل خاص  كتبت  )ابإلجنليزية(   signia العالمة: 

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 180041

التاريخ: 2016/05/04 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

175952 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
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املشروابت غري الطبية اليت أساسها الشاي؛ النكهات، عدا عن الزيوت 
العطرية، للمشروابت؛ أغذية احلمية، لغري الغاايت الطبية، ذات أساس 
الفيتامينات املضافة، املعادن مكمالت  الكربوهيدرات، األلياف، مع 

ومغذايت طبيعية، العناصر النزرة، إما بشكل مفرد أو مشرتك.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف  
االحتاد االوريب حتت الرقم 014808869  بتاريخ 17/11/2015

طالب التسجيل: دي آر. دويليفيلد جي أم يب أتش
هامبورج،   21079  ،30 هاربورجر سشلوبسرتايب   / املانية  العنوان: 

املانيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 180647

التاريخ: 2016/05/25 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

180648 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات  التعليمية؛  املعلومات  التدريس؛  التعليم؛  خدمات  تقدمي 
تقدمي  خدمات  املهين؛  اإلرشاد  خدمات  التعليمية؛  االمتحاانت 
االستشارات التعليمية؛ تنظيم وعقد ورشات العمل التعليمية، واحللقات 
نشر  خدمات  الداخلية؛  املدارس  واملعارض؛  املؤمترات  الدراسية، 
املنافسات  تنظيم  والصحف؛  اإللكرتونية  الكتب  الكتب،  النصوص، 
]التعليم[؛  املدارس  خدمات  الرايضية؛  املنافسات  تنظيم  )تعليمية(؛ 

وكاّفة اخلدمات التعليمية والتدريسية الواردة ، يف الفئة 41.  
طالب التسجيل: جلوابل سكولز هولدينجز يب يت إي. أل يت دي.

العنوان: سنغافورية / 1 ميا شني رود، سنغافورة 149253، سنغافورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Global Indian International School العالمة: 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  الرسم  مع  بشكل خاص  كتبت  )ابإلجنليزية( 

املرفق(
رقم اإليداع: 180648

التاريخ: 2016/05/25 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 

180647، 180651 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات  التعليمية؛  املعلومات  التدريس؛  التعليم؛  خدمات  تقدمي 
تقدمي  خدمات  املهين؛  اإلرشاد  خدمات  التعليمية؛  االمتحاانت 
االستشارات التعليمية؛ تنظيم وعقد ورشات العمل التعليمية، واحللقات 
نشر  خدمات  الداخلية؛  املدارس  واملعارض؛  املؤمترات  الدراسية، 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
الطبية؛  لألغراض  الصحية  املستحضرات  الصيدالنية؛  املستحضرات 

الضمادات؛ لصقات اجلروح.  
طالب التسجيل: مريز فارما جي أم يب أتش. أند كو. كي جي أيه أيه

العنوان: املانية / اكينهيمري الندسرت. 100، 60318 فرانكفورت أيه 
أم مني، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Re-Load vital )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 180382

التاريخ: 2016/05/16 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املكمالت الغذائية ذات أساس األمحاض األمينية؛ املكمالت الغذائية؛ 
املكمالت الغذائية ذات أساس معدين؛ املكمالت الغذائية اليت أساسها 
العنصر الزهيد؛ مكمالت مغذية لألغراض الطبية؛ مكمالت مغذية من 
النشاء املعدل لالستخدامات الطبية؛ اجللوكوز املستخدم كمواد مضافة 
لألطعمة ألغراض طبية؛ مجيع البضائع املذكورة املتضمنة، يف الفئة )5.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
االحتاد االوريب حتت الرقم 014808869  بتاريخ 17/11/2015

طالب التسجيل: دي آر. دويليفيلد جي أم يب أتش
هامبورج،   21079  ،30 هاربورجر سشلوبسرتايب   / املانية  العنوان: 

املانيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : Re-Load vital )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 180383
التاريخ: 2016/05/16 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

النباتية اليت حتتوي على الكافيني واملنتجات املصنوعة  املستخلصات 
تستخدم  نباتية  مستحضرات  االصطناعية؛  القهوة  القهوة؛  منها؛ 
كبدائل للقهوة؛ مستخلصات القهوة املستخدمة كبدائل عن القهوة؛ 
املشروابت اليت أساسها القهوة؛ القهوة احملضرة واملشروابت اليت أساسها 
واملستحضرات  الغواراان  مستخلصات  احملمصة؛  غري  القهوة  القهوة؛ 
املصنوعة من هذه املستخلصات؛ املنتجات اليت حتتوي على الكافيني، 
اليت  املشروابت  منتجات كاكاو؛  الكاكاو؛  30؛  الفئة  يف  املدرجة، 
الشاي؛  الكاكاو؛  أساسها  اليت  الغذائية  املواد  الكاكاو؛  أساسها 
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العنوان: سنغافورية / 1 ميا شني رود، سنغافورة 149253، سنغافورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  )كما  ابتسامه  عليه  لصندوق  ابأللوان  مميز  رسم  العالمة: 
املرفق(

رقم اإليداع: 180742
التاريخ: 2016/05/30 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
34534، 34537، 34541، 144854 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات املطاعم.
نظمت وأتسست  / شركة  ماكدوانلدز كوربوريشني  التسجيل:  طالب 

مبوجب قوانني والية ديالوير.
العنوان: أمريكية / وان ماكدوانلدز بالزا، اوك بروك، إلينوي 60523، 

الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MARINA HOME URBAN EXOT-  العالمة:
IC )ابإلجنليزية(، مارينا هوم )ابلعربية( كتبتا بشكل خاص مع الرسم 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181104

التاريخ: 2016/06/13 
الشروط:التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 77282 رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد 
وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )20(
األاثث، املرااي، إطارات الصور؛ البضائع )غري الواردة يف فئات أخرى( 
املصنوعة من اخلشب، والفلني، والقصب، خيزران، األغصان، القرون، 
اللؤلؤ،  عرق  الكهرمان،  الصدف،  احلوت،  وعظم  العاج،  والعظم، 

املريشوم وبدائل مجيع هذه املواد، أو من البالستيك.
طالب التسجيل: مارينا جلف تريدينج كو. ال ال سي

العنوان: اماراتية / ص.ب. 3276، ديب، االمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: LURPAK )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 181281
التاريخ: 2016/06/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،111812 ،76078 ،68780 ،53520 ،26868 ،26867
 ،134469  ،134467  ،134463  ،122732  ،120938

املنافسات  تنظيم  والصحف؛  اإللكرتونية  الكتب  الكتب،  النصوص، 
]التعليم[؛  املدارس  خدمات  الرايضية؛  املنافسات  تنظيم  )تعليمية(؛ 

وكاّفة اخلدمات التعليمية والتدريسية الواردة، يف الفئة 41.
طالب التسجيل: جلوابل سكولز هولدينجز يب يت إي. أل يت دي.

العنوان: سنغافورية / 1 ميا شني رود، سنغافورة 149253، سنغافورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ONE WORLD INTERNATIONAL :العالمة
SCHOOL )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم ابأللوان 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 180649

التاريخ: 2016/05/25 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 

180650، 180652 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات  التعليمية؛  املعلومات  التدريس؛  التعليم؛  خدمات  تقدمي 
تقدمي  خدمات  املهين؛  اإلرشاد  خدمات  التعليمية؛  االمتحاانت 
االستشارات التعليمية؛ تنظيم وعقد ورشات العمل التعليمية، واحللقات 
نشر  خدمات  الداخلية؛  املدارس  واملعارض؛  املؤمترات  الدراسية، 
املنافسات  تنظيم  والصحف؛  اإللكرتونية  الكتب  الكتب،  النصوص، 
]التعليم[؛  املدارس  خدمات  الرايضية؛  املنافسات  تنظيم  )تعليمية(؛ 

وكاّفة اخلدمات التعليمية والتدريسية الواردة، يف الفئة 41.
طالب التسجيل: جلوابل سكولز هولدينجز يب يت إي. أل يت دي.

العنوان: سنغافورية / 1 ميا شني رود، سنغافورة 149253، سنغافورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 180650

التاريخ: 2016/05/25 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

180649 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

خدمات  التعليمية؛  املعلومات  التدريس؛  التعليم؛  خدمات  تقدمي 
تقدمي  خدمات  املهين؛  اإلرشاد  خدمات  التعليمية؛  االمتحاانت 
االستشارات التعليمية؛ تنظيم وعقد ورشات العمل التعليمية، واحللقات 
نشر  خدمات  الداخلية؛  املدارس  واملعارض؛  املؤمترات   ، الدراسية 
املنافسات  تنظيم  والصحف؛  اإللكرتونية  الكتب  الكتب،  النصوص، 
]التعليم[؛  املدارس  خدمات  الرايضية؛  املنافسات  تنظيم  )تعليمية(؛ 

وكاّفة اخلدمات التعليمية والتدريسية الواردة ، يف الفئة 41.
طالب التسجيل: جلوابل سكولز هولدينجز يب يت إي. أل يت دي.
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 ،181281  ،181280  ،134474  ،134473  ،134471
181282 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
اللحوم؛  الصيد؛ مستخلصات  الدواجن ومنتجات  اللحوم، األمساك، 
احملفوظة ، اجملّمدة، الفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ اجليلي، امَلرىب، 
الفواكه املطبوخة ابلسكر؛ البيض، احلليب ومنتجات احلليب؛ الزبدة 
؛ الزبدة املركزة؛ املواد القابلة للدهن واليت حتتوي بشكل أساسي على 
اجلبنة؛  السمنة؛  املنكهة؛  الزبدة  النباتية؛  والزيوت  الزبدة  من  مزيج 
الكرمية الطازجة؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ زيت الزبدة؛ إنفحة 
)مخرية اللنب من معدة العجل(؛ بودرة اجلنب؛ بدائل احلليب والكرمية؛ 
احلليب والكرمي على شكل بودرة؛ حلوى القشدة اليت تتكون اساسا 

من احلليب.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  VA 2015 03234  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد
العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181285

التاريخ: 2016/06/21 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 26867، 
 ،134473  ،122732  ،111812  ،76078  ،68780
134474، 134475، 181280، 181281 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
اللحوم؛  الصيد؛ مستخلصات  الدواجن ومنتجات  اللحوم، األمساك، 
احملفوظة ، اجملّمدة، الفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ اجليلي، امَلرىب، 
الفواكه املطبوخة ابلسكر؛ البيض، احلليب ومنتجات احلليب؛ الزبدة 
؛ الزبدة املركزة؛ املواد القابلة للدهن واليت حتتوي بشكل أساسي على 
اجلبنة؛  السمنة؛  املنكهة؛  الزبدة  النباتية؛  والزيوت  الزبدة  من  مزيج 
الكرمية الطازجة؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ زيت الزبدة؛ إنفحة 
)مخرية اللنب من معدة العجل(؛ بودرة اجلنب؛ بدائل احلليب والكرمية؛ 
احلليب والكرمي على شكل بودرة؛ حلوى القشدة اليت تتكون اساسا 

من احلليب.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك حتت الرقم 03228VA 2015  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد
العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك

 ،144860  ،134475  ،134474  ،134473  ،134471
 181285  ،181283  ،181282  ،181280  ،145002

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

اللحوم؛  الصيد؛ مستخلصات  الدواجن ومنتجات  اللحوم، األمساك، 
احملفوظة ، اجملّمدة، الفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ اجليلي، امَلرىب، 
الفواكه املطبوخة ابلسكر؛ البيض، احلليب ومنتجات احلليب؛ الزبدة 
؛ الزبدة املركزة؛ املواد القابلة للدهن واليت حتتوي بشكل أساسي على 
اجلبنة؛  السمنة؛  املنكهة؛  الزبدة  النباتية؛  والزيوت  الزبدة  من  مزيج 
الكرمية الطازجة؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ زيت الزبدة؛ إنفحة 
)مخرية اللنب من معدة العجل(؛ بودرة اجلنب؛ بدائل احلليب والكرمية؛ 
احلليب والكرمي على شكل بودرة؛ حلوى القشدة اليت تتكون اساسا 

من احلليب.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

الدمنارك حتت الرقم 3244VA 2015  بتاريخ 21/12/2015
طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد

العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم ابللون األمحر خلط مموج )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181282

التاريخ: 2016/06/21 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،134469  ،134467  ،122732  ،111812  ،76078
 ،181281  ،181280  ،134474  ،134473  ،134471

181283 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

الزبدة واملواد القابلة للدهن اليت حتتوي على مزيج من الزبدة والزيت 
النبايت؛ الكرمية الطازجة؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل.

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  03241VA 2015  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد
العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: رسم ابللون األزرق الغامق خلط مموج )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 181283
التاريخ: 2016/06/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،134469  ،134467  ،122732  ،111812  ،76078
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العالمة: TAZA MEANS FRESH )ابإلجنليزية( كتبت 
بشكل خاص مع الرسم ابأللوان لشعار الطازج )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 181288
التاريخ: 2016/06/21 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 35154، 

169539 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

اللحوم؛  الصيد؛ مستخلصات  الدواجن ومنتجات  اللحوم، األمساك، 
احملفوظة ، اجملّمدة، الفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ اجليلي، امَلرىب، 
الفواكه املطبوخة ابلسكر؛ البيض؛ احلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت 

والدهون القابلة لألكل.
طالب التسجيل: مزرعة فقيه للدواجن

العنوان: سعودية / ص.ب. 9112 جدة 21413، اململكة العربية 
السعودية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: TAZA MEANS FRESH )ابإلجنليزية( كتبت 
بشكل خاص مع الرسم ابأللوان لشعار الطازج )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 181289
التاريخ: 2016/06/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 
35155، 169540 وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
خدمات التزويد ابلطعام والشراب، خدمات االيواء املؤقت.

طالب التسجيل: مزرعة فقيه للدواجن
العنوان: سعودية / ص.ب. 9112 جدة 21413، اململكة العربية 

السعودية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم لطائر ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181450

التاريخ: 2016/06/29 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

األجهزة  بطارايت  اإللكرتونية؛  للسجائر  البطارايت  ؛  الشواحن 
السجائر  بطارايت  شواحن  التبغ،  لتسخني  املستخدمة  اإللكرتونية 
املستخدمة  اإللكرتونية  لألجهزة  البطارايت  شواحن  اإللكرتونية، 
لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن يو اس 
يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات 
للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني 

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181286

التاريخ: 2016/06/21 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 134476 
وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ 
و  املعجنات  اخلبز،  احلبوب؛  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق 
احللوايت، املثلجات القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ مسحوق 
اخلمرية ، مسحوق اخلبيز؛ امللح، اخلردل؛ اخلل، الصلصات)توابل(، 
البهارات؛ الثلج؛ توابل السلطة؛ فطائر اللحم واللحم املهروس القابل 
تصفيف  رغوة  السوفليه؛  البودينغ؛  حلوى  البيتزا؛  اطباق  للدهن؛ 
لصناعة  واملستحضرات  املساحيق  ابألرز؛  البودينغ  حلوى  الشعر؛ 
الكابتشينو، الكاكاو، الشوكوال، القهوة واملشروابت؛ املشروابت اليت 

أساس، الكاكاو والقهوة.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  03228VA 2015  بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد
العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181287

التاريخ: 2016/06/21 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 134477 
وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى غري الكحولية؛ مشروابت 

وعصائر الفواكه؛ أشربة ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك حتت الرقم VA 2015 03228 بتاريخ 21/12/2015

طالب التسجيل: ميجرييفورينيجني دانيش دايري بورد
العنوان: دامناركية / أجرو فود ابرك 13، 8200 آرهوس أن، الدامنارك
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العالمة: SuperCharge )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 181580
التاريخ: 2016/07/03 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

بطارايت السيارات والدراجات النارية.
طالب التسجيل: اورينتال آند موتوليت ماركيتينج كوربوريشن

العنوان: فيليبينية / 82-80 رامكار سنرت، روسيس افينيو، ديلمان، 
كوزون سيت، الفيليبني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   IPSOS العالمة: 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181938

التاريخ: 2016/07/20 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(
الصحف،  الكتب،  التوضيحية،  الرسوم  النصوص،  نشر  خدمات 
جبميع  واملنشورات  اجملالت  املطبوعة،  الدورية  النشرات  اجلرائد، 
احلاسوب،  أقراص  الورق،  وتتضمن  الوسائط،  مجيع  على  أنواعها 
األقراص املدجمة؛ خدمات نشر املعلومات اجملمعة حول آراء وسلوك 
خدمات  الدعائية؛  والدراسات  السوق  أحباث  بواسطة  املستهلكني 
الدراسية  احللقات  املؤمترات،  الندوات،  االجتماعات،  وتنظيم  ترتيب 
االفالم؛  انتاج  خدمات  التعليمية؛  أو  الثقافية  للغاايت  والندوات 
الثقافية، اخلدمات الرتفيهية، واستجمام، األلعاب الرايضية، املعلومات 
والدراسات التعليمية؛ تنظيم املنافسات، محالت األلعاب واملعلومات 

والفعاليات املهنية وغري املهنية للغاايت الثقافية أو التعليمية.  
طالب التسجيل: إبسوس

العنوان: فرنسية / 35 ريو دو فال دي مارين، 75013 ابريس، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 182155

التاريخ: 2016/07/25 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

عوامل  املعوية؛  املعدية  املستحضرات  الصيدالنية؛  املستحضرات 
التنظيف املعدية املعوية؛ أدوية ملعاجلة األمراض املعدّية املعوّية؛ منتجات 

مستحضرات األمعاء على شكل مطهرات لألمعاء.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

التبغ ؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن، الشواحن ، 
الطفاايت واإلكسسوارات، القطع واملستلزمات املستخدمة فيما يتعّلق 

ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة تسخني التبغ.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 73651  بتاريخ 30/12/2015
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم لطائر ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181451

التاريخ: 2016/06/29 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(

املبخرات االلكرتونية؛ املبخرات اخلاصة ابلسجائر االلكرتونية؛ أجهزة 
التبغ؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد  التبغ ومنتجات  تسخني 

البخار واملبخرات السلكية.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

كزاخستان حتت الرقم 73651 بتاريخ 30/12/2015
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم لطائر ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 181452

التاريخ: 2016/06/29 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ املسّخنة، األجهزة اإللكرتونية  التبغ، منتجات  أعواد  السجائر، 
اليت تسخن السجائر؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ 
السجائر  اإللكرتونية،  للسجائر  السوائل  اإللكرتونية،  السجائر  علب 
استنشاق  أجهزة  التقليدية؛  للسجائر  املستخدمة كبدائل  اإللكرتونية 
وبدائل  التبغ  منتجات  للتبغ،  التبخري  أجهزة  اإللكرتونية؛  النيكوتني 
أعواد  مطافئ  اإللكرتونية؛  للسجائر  املدخنني  مستلزمات  التبغ؛ 
التبغ املسّخن؛ القطع واملستلزمات املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر 

اإللكرتونية أو أجهزة تسخني التبغ.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 73651  بتاريخ 30/12/2015
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
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التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 167582، 

182258 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(

املالبس ، القمصان ذات األكمام القصرية، البالئز ذات الرقبة العالية 
الضيقة، السرت، القمصان، البالئز، القمصان الفضفاضة ، السرت بدون 
أكمام، السرت الصوفية احملبوكة، البنطلوانت اليت لتحت الركبة، املالبس 
اليت تغطي كامل اجلسم الطويلة والقصرية، السراويل التحتية وسراويل 
من  املكونة  املالبس  املسائية،  الفساتني   ، التنانري  القصرية،  السباحة 
أكثر من قطعة )مالبس(، مالبس السباحة، السرت )مالبس(، املالبس 
الداخلية، املالبس  الداخلية ، السراويل  القمصان  التحتية )القصرية، 
 ، اجلوارب  الشباشب،  حتتية(،  )مالبس  النسائية  القصرية  الداخلي 
املالبس الضيقة ، املالبس الداخلية النسائية، ثياب النوم، اثواب النوم 
النسائية، لفافات االستحمام، مريالت لألطفال، املريالت غري الورقية، 
اجلزمات،  رايضية،  أحذية  اجللدية،  واألحذية  القماشية  القدم  ألبسة 
اجلزمات الواقية من املطر، الصنادل، ألبسة القدم ذات النعال املرنة 
والنعال أللبسة القدم املعدة للمشي، األحزمة )مالبس( وأغطية الرأس، 

أغطية األذنني )مالبس(، األوشحة، القبعات )ألبسة رأس(.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

فرنسا  حتت الرقم 164247802  بتاريخ 09/02/2016
طالب التسجيل: جروب زانيري

العنوان: فرنسية / 6 بيس، ريو جابريل لومني، 75010 ابريس، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Kidiliz Group Kidswear Fashion العالمة: 
)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182264
التاريخ: 2016/07/31 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 182260 

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

خدمات الشؤون املالية، تقدمي خدمات الشركات، صناديق االستثمار، 
االستحواذ واملسامهة املالية.

ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
فرنسا حتت الرقم 164247802  بتاريخ 09/02/2016

طالب التسجيل: جروب زانيري

سويسرا حتت الرقم 56206/2016 بتاريخ 23/05/2016
طالب التسجيل: فيلينور ايه جي

العنوان: سويسرية / عن طريق دكتور آي يو آر. أدراين فون سيجيسري، 
كابيلبالتز 1، 6004 لوزيرن، سويسرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 K Kidiliz Group Kidswear Fashion العالمة: 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  رسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية( 

املرفق(
رقم اإليداع: 182258

التاريخ: 2016/07/31 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 167582، 
182262 وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
املالبس ، القمصان ذات األكمام القصرية، البالئز ذات الرقبة العالية 
الضيقة، السرت، القمصان، البالئز، القمصان الفضفاضة ، السرت بدون 
أكمام، السرت الصوفية احملبوكة، البنطلوانت اليت لتحت الركبة، املالبس 
اليت تغطي كامل اجلسم الطويلة والقصرية، السراويل التحتية وسراويل 
من  املكونة  املالبس  املسائية،  الفساتني   ، التنانري  القصرية،  السباحة 
أكثر من قطعة )مالبس(، مالبس السباحة، السرت )مالبس(، املالبس 
الداخلية، املالبس  الداخلية ، السراويل  القمصان  التحتية )القصرية، 
 ، اجلوارب  الشباشب،  حتتية(،  )مالبس  النسائية  القصرية  الداخلي 
املالبس الضيقة ، املالبس الداخلية النسائية، ثياب النوم، اثواب النوم 
النسائية، لفافات االستحمام، مريالت لألطفال، املريالت غري الورقية، 
اجلزمات،  رايضية،  أحذية  اجللدية،  واألحذية  القماشية  القدم  ألبسة 
اجلزمات الواقية من املطر، الصنادل، ألبسة القدم ذات النعال املرنة 
والنعال أللبسة القدم املعدة للمشي، األحزمة )مالبس( وأغطية الرأس، 

أغطية األذنني )مالبس(، األوشحة، القبعات )ألبسة رأس(.  
إدعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

فرنسا  حتت الرقم 164247801  بتاريخ 09/02/2016
طالب التسجيل: جروب زانيري

العنوان: فرنسية / 6 بيس، ريو جابريل لومني، 75010 ابريس، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Kidiliz Group Kidswear Fashion  : العالمة 
)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182262
التاريخ: 2016/07/31 

الشروط: 
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الطعام.  السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر.  الشاي، الشاي 
املثلج.  احللوايت، الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت 
الكعك،  الصغرية،  الفواكه  كعكة  الشوكوال ابحلليب،  والرقيق،  اهلش 
الشوكوال واحللوايت مع الكراميل.  العلكة.  البوظة، املثلجات القابلة 
البوشار،  احلبوب،  أساسها  اليت  اخلفيفة  الوجبات  امللح.   لألكل.  
املعاجل  القمح  اإلفطار،  حبوب  الذره،  رقائق  املطحون،  الشوفان 
الشوفان  البشري،  املطحون لالستهالك  الشعري  البشري،  لالستهالك 
املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل لالستهالك البشري، األرز.  

دبس للطعام.  
انونيم  تيكاريت  يف  سااني  جيدا  سيكوالته  سولن  التسجيل:  طالب 

سريكييت
العنوان: تركية / 4. أورغانيز ساانيي بولغيزي 83412 نولو كاديه. 

رقم 4سحيتكاميل / غازاينتيب، تركيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  IQOS )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان  العالمة: 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182483
التاريخ: 2016/08/08 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
150909، 150912، 182480 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )11(
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني 

السوائل؛ أجهزة توليد البخار.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 74134  بتاريخ 12/02/2016
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  IQOS )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان  العالمة: 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182484
التاريخ: 2016/08/08 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
150910، 150913، 182481 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني االلكرتوين؛ 
السيجار،  ذلك  يف  مبا  التبغ؛  منتجات  املصّنع؛  أو  اخلام  التبغ، 
السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، 

العنوان: فرنسية / 6 بيس، ريو جابريل لومني، 75010 ابريس، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ابإلجنليزية(   BRONCHICUM ELIXIR S العالمة: 
كتبت بشكل خاص مع رسم لزهرةابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182295
التاريخ: 2016/08/01 

الشروط: 
التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 164512 
وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
منتجات صيدالنية.

طالب التسجيل: ايه انترمان اند ساي. جي ام يب اتش
العنوان: املانية / انترماآنيل 1، دي - 50829 كولني، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت  )ابإلجنليزية(   LUPPO DREAM BAR العالمة: 

بشكل خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 182473

التاريخ: 2016/08/08 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 130443 
وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(
الكاكاو،  أو  القهوة  أساسها  اليت  املشروابت  الكاكاو؛  القهوة، 
احملشوة،  الفطائر  املعكرونة،  الشوكوالتة.   أساسها  اليت  املشروابت 
معكرونة النودلز.  املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها الطحني؛ 
احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ اخلبز، سيميت )معجنات 
خبز  تركية،  معجنات  ابلسمسم(،  مغطاة  حلقات  شكل  على  تركية 
الفطائر،  الرقائق احملشية )معجنات تركية(،  البيتا، الشطائر، حلوايت 
ابلشراب  املغّطى  العجني  أساسها  نركية  )حلوى  البقالوة  الكعك، 
اليت  احللوايت  العجني(؛  أساسها  تركية  )حلوايت  كنافة  املركز(، 
حلو  الكاسرتد،  البودينغ،  حلوى  ابلقطر؛  املغطاة  العجني  أساسها 
حلوى  ابألرز،  البودينغ  حلوى  الرتكي(،  )البودينغ  ابلكراميل  احلليب 
لالستهالك  النحل  غراء  العسل،  الرتكي(.   )البودينغ  ابللوز  البودينغ 
الغذائية،  للمواد  هبارات  غذائية.   ألغراض  النحل  مشع  البشري، 
البندورة.   الفانيال )املنكهات(، البهارات، الصلصات)توابل(، صلصة 
لتحسني  الطبيعية  املستحضرات  اخلبيز،  ، مسحوق  مسحوق اخلمرية 
نشا  السميد،  الدقيق،  وحفظها.   الطحني،  منتجات  ولون  شكل 
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02139، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   myvyo العالمة: 
ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182650
التاريخ: 2016/08/11 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
182646 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
املنشورات واملطبوعات املنشورة املتعلقة ابلعناية ابلصحة؛ امللصقات، 
الكتيبات التعريفية، نشرات إعالمية، األدلة املطبوعة اليت حتتوي على 
معلومات حول لتهاب القولون التقرحي ومرض كرون االلتهايب املزمن، 

صحة املرضى أو التزام املرضى.
طالب التسجيل: ميلليننيوم فارماسوتيكلز، انك.

العنوان: أمريكية / 40 الندسداون سرتيت، كامربيدج، ماساتشوستس 
02139، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   myvyo العالمة: 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 182651

التاريخ: 2016/08/11 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

182647 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )41(

التعليم والتدريب املتعلق ابلعناية ابلصحة؛ توفري التدريب واملعلومات 
يف جمال التهاب القولون التقرحي ومرض كرون االلتهايب املزمن، صحة 

املرضى أو التزام املرضى.
طالب التسجيل: ميلليننيوم فارماسوتيكلز، انك.

العنوان: أمريكية / 40 الندسداون سرتيت، كامربيدج، ماساتشوستس 
02139، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   myvyo العالمة: 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 182652

التاريخ: 2016/08/11 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ 
املدخنني،  الطبية(؛ مستلزمات  )لغري األغراض  التبغ  بدائل  السعوط؛ 
التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ، السجائر  وأانبيب  ورق  ذلك  يف  مبا 
السجائر،  للف  اجليب  أدوات  الغاليني،  السجائر،  ومنافض  علب 
القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ لغاية التسخني 
التبغ من أجل  أو  السجائر  لغاية تسخني  إلكرتونية وقطعها  ، أجهزة 
النيكوتني  حماليل  ؛  النيكوتني  على  احملتوي  االستنشاق  خباخ  إطالق 
التدخني  أجهزة  االلكرتونية؛  السجائر  يف  املستخدمة  السائل 
عن  االلكرتونية كبدائل  السجائر  اإللكرتونية؛  السجائر  اإللكرتوين؛ 
اليت  الرذاذات  الستنشاق  االلكرتونية  األجهزة  التقليدية؛  السجائر 
لالستخدام  الفم  طريق  عن  التبخري  أجهزة  ؛  النيكوتني  على  حتتوي 
من قبل املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، 
عيدان  وكذلك  الساخنة  والسيجار  السجائر  طفاايت  34؛  الفئة  يف 

التبغ ساخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 74134  بتاريخ 12/02/2016
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم  مع  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   myvyo العالمة: 
ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 182649
التاريخ: 2016/08/11 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
182645 وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
املتنقلة،  اهلواتف  ألجهزة  الربجميات  وتطبيقات  احلاسوب  برجميات 
إرسال،  لتويف،  ابللمس  العاملة  اللوحية  واحلواسيب  الذكية  واهلواتف 
وإمكانية الوصول، وحترير، وإدارة ومشاركة البياانت واحملتوايت الرقمية 
مسبقا  املسجلة  الرقمية  الوسائط  الصحية؛  والرعاية  ابلعافية  املتعلقة 
اليت تتضمن معلومات للمرضى ومقدمي الرعاية حول التهاب القولون 
التقرحي ومرض كرون االلتهايب املزمن، صحة املرضى أو التزام املرضى.

طالب التسجيل: ميلليننيوم فارماسوتيكلز، انك.
العنوان: أمريكية / 40 الندسداون سرتيت، كامربيدج، ماساتشوستس 
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العنوان: إماراتية / مستودع رقم 1، 2، 3، 4، 5، جممع ديب لالستثمار، 
جبل علي،  اإلمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : OILSERV )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183146

التاريخ: 2016/08/29 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )37(
إنشاء املباين، التصليح، خدمات الرتكيب. )فئة 37(

طالب التسجيل: أويلسريف أويلفيلد سريفيسيس )يب يف آي( ليمتد
بوكس  أو.  يب.  هال،  بورين  وود   / الربيطانية  العذراء  اجلزر  العنوان: 

3162، رود اتون، تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كما  ابأللوان  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   T2  : العالمة 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 183439
التاريخ :2016/09/07 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
خدمات منح االمتياز، حتديدا خدمات تقدمي االستشارات واملساعدة 
وجمموعات  الشراء  )جمموعات  والرتويج  التنظيم  األعمال،  إدارة  يف 
الفئة  هذه  يف  املتضمنة  النصائح  تقدمي  خدمات  واإلعالن(؛  الدعاية 
تقدمي  مقاهي  الشاي،  وابجلملة،  ابلتجزئة  البيع  بعمليات  املتعلقة 
ومرافق  ومنشآت  واملطاعم  احلاانت  الشاي،  شرب  الشاي، صاالت 
األعمال  إدارة  خدمات  ؛  والشراب  الطعام  توفري  يف  مشاركة  أخرى 
؛ خدمات تقدمي االستشارات املتعلقة إبدارة األعمال؛ خدمات تويل 
وتسيري شؤون األعمال؛ خدمات تقدمي االستشارات يف جمال األعمال 
خدمات  حتديدا  االمتياز،  منح  خدمات  األعمال؛  تقييم  خدمات  ؛ 
والرتويج؛  التنظيم  األعمال،  إدارة  يف  واملساعدة  االستشارات  تقدمي 
تقدمي  األعمال؛  دعم  وخدمات  االمتياز  استشارات  تقدمي  خدمات 
املساعدات الفنية يف إنشاء وتشغيل منافذ البيع ابلتجزئة، مقاهي تقدمي 
لتقدمي  واحلاانت  املطاعم  خدمات  الشاي،  شرب  صاالت  الشاي، 
الطعام والشراب الغري كحويل، اخلدمات املتضمنة يف هذه الفئة اليت 
تتعلق ابلتأسيس، إدارة وتشغيل منافذ البيع ابلتجزئة، صاالت الشاي 
وأعمال أخرى متعلقة ابلطعام والشراب ، مبا يف ذلك خدمات الدعاية 

182648 وذلك الرتباطهما.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )44(

توفري املعلومات الطبية عن األمراض وإدارة األمراض يف جمال القولون 
التقرحي ومرض الكرون االلتهايب املزمن؛ برامج دعم املرضى وااللتزام 
صحة  األمراض،  إدارة  حول  معلومات  توفري  شكل  على  الصيدالين 
املرضى ومساعدة املرضى يف االمتثال ابلتعليمات والتوجيهات ألخذ 
األدوية ملعاجلة التهاب القولون التقرحي ومرض كرون االلتهايب املزمن.

طالب التسجيل: ميلليننيوم فارماسوتيكلز، انك.
العنوان: أمريكية / 40 الندسداون سرتيت، كامربيدج، ماساتشوستس 

02139، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: DXL MENS APPAREL )ابإلجنليزية( كتبت 
بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق9(

رقم اإليداع: 182658
التاريخ: 2016/08/11 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمتني رقمي 
130108، 180740 وذلك الرتباطهما.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
البيع ابلتجزئة اليت تعرض عموم  خدمات املتاجر اإللكرتونية ومتاجر 
واإلكسسوارات  واأللبسة  العاّمة،  االستهالكية  البضائع  البضائع، 

املستخدمة من قبل الرجال ضخام احلجم و/أو الطوال.  
طالب التسجيل: ديستينيشن إكس إل جروب، إنك.

ماساشوسيتس  كانتون،  سرتيت،  ترينبايك   555  / أمريكية  العنوان: 
02021، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : ROMANA )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 182819
التاريخ:2016/08/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

مياه معدنية وغازية؛ مشروابت الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب املركز 
وغريه من املستحضرات لصناعة املشروابت.  

طالب التسجيل: روماان لصناعة املياه ش.ذ.م.م
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النارية؛ احملامل للدراجات النارية؛ خمففات الصدمات، عناصر اآلالت 
امليكانيكية  املكوانت  الصدمات؛  ملمتصات  احملامل  الربية؛  للمركبات 
للمركبات الربية؛ السيارات وقطعها ولوازمها؛ املركبات اآللية اليت تسري 
على عجلتني، الدراجات اهلوائية وقطعها ولوازمها؛ األجزاء والرتكيبات 
اآلالت  عناصر  النوابض،  الربية(؛  )للمركبات  الصدمات  ملمتصات 

للمركبات الربية.  
طالب التسجيل: كيه واي يب كوربوريشن

4 1-، هاماماتسو -  بلدينغ.،  ترايد سنرت  / وورلد  العنوان: ايابنية 
تشو، 2 - تشوم، ميناتو - كو، طوكيو، الياابن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 MARLBORO DOUBLE FUSION  : العالمة 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  رسم  مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت 

املرفق(
رقم اإليداع: 183459

التاريخ:2016/09/07 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،76804  ،76395  ،76394  ،72908  ،29499  ،190
 ،94866 ،94698 ،92533 ،88754 ،83840 ،82225
 ،96655 ،96500 ،96380 ،95967 ،94987 ،94986
 ،97557 ،97273 ،97272 ،97000 ،96996 ،96924
 ،101134  ،101073  ،100560  ،99928  ،97887
 ،102895  ،101868  ،101867  ،101866  ،101719
 ،104030  ،103931  ،103406  ،103401  ،102896
 ،107561  ،107560  ،107336  ،106499  ،104047
 ،107980  ،107979  ،107978  ،107977  ،107562
 ،108074  ،107985  ،107984  ،107982  ،107981
 ،109189  ،109188  ،109187  ،108078  ،108075
 ،111829  ،111670  ،110822  ،110198  ،110098
 ،113132  ،113126  ،113125  ،113035  ،112130
 ،114227  ،114226  ،113997  ،113246  ،113242
 ،116098  ،116097  ،116096  ،115586  ،115409
 ،116103  ،116102  ،116101  ،116100  ،116099
 ،120329  ،120303  ،120254  ،119722  ،116381
 ،125544  ،124714  ،122158  ،122157  ،122156
 ،128326  ،128325  ،128324  ،128323  ،127791
 ،129729  ،129409  ،129315  ،129313  ،128327

ابجلملة  أو  ابلتجزئة  الشاي  بيع  خدمات  البضائع؛  توزيع  واإلعالن؛ 
مبا يف ذلك املبيعات ابلتجزئة أو ابجلملة عرب اإلنرتنت؛ خدمات بيع 
املنتجات اليت أساسها الشاي ابجلملة وابلتجزئة ، مستلزمات وأجهزة 
صناعة الشاي مبا يف ذلك أجهزة الفلرتة، نقع وختمري الشاي، آالت 
الشاي،  لنقع  املسخنة كهرابئيا  األجهزة  الكهرابئية،  الشاي  إعداد 
أابريق الشاي، فناجني ومصايف الشاي، مناديل للشاي، أقمشة تقدمي 
الشاي، املستلزمات واألوعية واملعدات املنزلية وللمطبخ، مجيع ما سبق 
تقدمي نصائح  املبيعات ابلتجزئة على اإلنرتنت؛ خدمات  مبا يف ذلك 
عن األعمال املتعلق بتجهيز وإدارة صاالت الشاي، احلاانت واملطاعم 
ومنشآت ومرافق أخرى مشاركة يف توفري الطعام والشراب ؛ خدمات 
منح االمتياز، حتديدا خدمات تقدمي االستشارات واملساعدة يف إدارة 
األعمال، التنظيم والرتويج املتعلق مبتاجر الشاي، واملقاهي، خدمات 
املطاعم واحلاانت لتقدمي الطعام والشراب الغري كحويل؛ خدمات البيع 
ابلتجزئة لبيع الشاي، املنتجات اليت أساسها الشاي وأدوات صناعة 
اخلدمات  الشاي؛  ومصايف  الشاي  فناجني  الشاي،  الشاي كأابريق 

املتعلقة ابلوالء.  
طالب التسجيل: يونيليفر يب ال سي

اجنالند سي  مريسيسايد،  ويرال،  بورت سناليت،   / اجنليزية  العنوان: 
أتش 62  4 زد دي، اململكة املتحدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : SKORCHED4›s )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183442
التاريخ:2016/09/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

أنظمة التعليق للمركبات؛ ممتّصات الصدمات للمركبات؛ نوابض التعليق 
امتصاص  نوابض  للمركبات؛  التعليق  صدمات  ممتصات  للمركبات؛ 
الصدمات للمركبات؛ حمامل للمركبات؛ أنظمة التعليق للمركبات الربية؛ 
خمدات صدمات لتوقف املركبات الربية؛ ممتصات الصدمات للتعليق 
امتصاص  نوابض  الربية؛  للمركبات  التعليق  نوابض  الربية؛  للمركبات 
التعليق  أنظمة  الربية؛  املركبات  حمامل  الربية؛  للمركبات  الصدمات 
للسيارات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ ممتصات الصدمات للتعليق 
الصدمات  امتصاص  نوابض  للسيارات؛  التعليق  نوابض  للسيارات؛ 
للسيارات؛ احملامل الكروية للسيارات؛ ممتصات الصدمات للدراجات 
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الستعمال الصباغة ؛ لوحات ؛ شريط الصق لإلخفاء ؛ مواد الصقة 
املطبوعة  املنشورات  ؛  مطبوعة  مواد  ؛  قرطاسية  ؛  املنزلية  لألغراض 

مجيعها متعلقة بصبغ وزخرفة وأتثيث املباين.
طالب التسجيل: أكزو نوبل كوتينجز انرتانشوانل يب.يف.

العنوان: هولندية / فيلبريويج 76  6824 يب ام ارهنم، هولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : MOUNTAIN DEW )ابإلجنليزية( كتبت بشكل 
خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 183609
التاريخ: 2016/09/18

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،72333 ،58451 ،58450 ،58449 ،54386 ،31971
 ،129935  ،101071  ،101070  ،98321  ،78820
 169829  ،139980  ،134630  ،134458  ،129936

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى غري الكحولية، مشروابت 
الفواكه وعصري الفواكه، الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت 

تستعمل لصنع املشروابت. )فئة 32(
طالب التسجيل: بيبسيكو، إنك. / أسست يف نورث كارولينا

نيويورك  بريشيز،  رود،  هيل  اندرسون   700  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 183611
التاريخ:2016/09/18

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
التجميل؛  مستحضرات  العطرية؛  الزيوت  العطرية؛  املواد  الصابون؛ 
الكريهة  الروائح  إزالة  مستحضرات  اللوشن؛  اجلل،  الكرميات، 
التنظيف  مناديل  الشعر؛  ولوشن  الشامبو  الشخصي؛  لالستخدام 
املبللة؛ مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة؛ مستحضرات التجميل 
لتنظيف البشرة؛ مستحضرات جتميل لغاايت التخسيس؛ مستحضرات 
التجميل لتسمري البشرة والوقاية من الشمس؛ منتجات إزالة الشعر؛ 
خالاي  تنمية  تعزز  اليت  )مستحضرات(  احليوية  البيئية  املعيشية  البيئة 

اجللد )لالستخدام التجميلي(

 ،130995  ،130994  ،130993  ،130992  ،130308
 ،132094  ،130999  ،130998  ،130997  ،130996
 ،138178  ،138177  ،137103  ،133060  ،132095
 ،144863  ،144862  ،142993  ،142321  ،141347
 ،148457  ،146252  ،146251  ،146250  ،146043
 ،161189  ،161188  ،161182  ،152975  ،149227
 ،161201  ،161200  ،161197  ،161196  ،161195
 ،175100  ،172206  ،161204  ،161203  ،161202
175549، 175551، 179815، 183457 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ 
أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.

ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 
جنوب أفريقيا  حتت الرقم 17855/2016  بتاريخ 2016/06/29

طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.
العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ابإلجنليزية(   DULUX COLOUR PLAY  : العالمة 

كتبت بشكل خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183603

التاريخ: 2016/09/18 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

129891، 129899، 129906 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(

أدوات الصباغ اليدوية ؛ أجهزة الصباغة ؛ الفراشي واخلدمات املشاهبة 
املوجودة يف هذه  التسكري والزيوت  الغراء ومواد   ، الصبغ  هلا لوضع 
الفئة ؛ فراشي الصباغ ؛ روالت الصباغة ؛ اسفنجات تستخدم يف وضع 
اإلستنسل  ؛  الصباغة  رولر  أكمام  ؛  الصباغة  رولر  ؛ صواين  الصباغ 
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
يف  اخلدمات  .ومجيع  املؤقتة  اإلقامة  والشراب  الطعام  تقدمي  خدمات 

الفئة 43 فيما عدا خدمات البار
طالب التسجيل: أدكار أفيديس طوبرقجي

 1/80 الدار  رقم  شارع كوالكيان،  يريفان،  مدينة   / ارمنية  العنوان: 
)مثانون على واحد(، ارمينيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابأللوان  خاص  بشكل  كتبت  )ابإلجنليزية(   FEDEX  : العالمة 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183965

التاريخ: 2016/10/04
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
 ،122700  ،101139  ،74961  ،58693  ،50743 أرقام 

178920 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )39(

وختزين  إرسال  نقل،  مجع،   ، حتديدا:  والتوصيل،  الشحن  خدمات 
الواثئق، التغليف والشحن الربي واجلوي.  

طالب التسجيل: فيدرال اكسربس كوربوريشن
العنوان: أمريكية / 3620 هاكس كروس رود بيلدينغ يب، 3 يت اتش 

فلور، ممفيس، تينيسي 38125، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183969
التاريخ:2016/10/04

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )16(
قرطاسية وأدوات كتابة و ابلتحديد أقالم حرب وأقالم حرب جافة وأقالم 
وأقالم حرب ذات خط  برؤوس كروية  ارق  حرب جافة مستخدمة حرب 
رفيع واألقالم العالمة واملعلمات )أقالم التوضيح( وأقالم حرب سائلة 
قابلة للسحب  ميكانيكية وأقالم رصاص وأقالم رصاص  وأقالم حرب 
وأقالم رصاص ميكانيكية وأقالم رصاص ملونة وأقالم حرب ومعلمات 
حتتوي  ومعلمات  حرب  وأقالم  ذايت  حرب  على  حتتوي  توضيح(  )أقالم 
على حرب مستمد من اللبادات وأقالم تلوين وأقالم تلوين من الشمع 
وألوان البستيل الزيتية وعبوات ألقالم احلرب اجلافة مستخدمة حرب ارق 
الرصاص وعبوات ألقالم حرب جافة مستخدمة حرب  ورصاص ألقالم 
ومساحات  التوضيح(  )أقالم  واملعلمات  وعبوات  برؤوس كروية  ارق 

طالب التسجيل: انوس اليتهاوس
العنوان: فرنسية / 355 ريو بريي- سيمون البليس، 13290 أيكس 

إي أن بروفينس، فرنسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتبت  )ابإلجنليزية(   NIVEA ESSENTIALS  : العالمة 
بشكل مميز مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 183873
التاريخ: 2016/09/28

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،45359 ،45358 ،45357 ،44748 ،38130 ،35519
 ،99164 ،92502 ،92020 ،61435 ،61434 ،47242
 ،161216  ،161179  ،142027  ،130791  ،125186
161217، 166535، 171774، 175631 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
التجميل،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطرية،  املواد  الصابون؛ 
التجميل  مستحضرات  ابلبشرة؛  للعناية  التجميلية  املستحضرات 

لتنظيف البشرة؛ املناديل املشبعة بلوشن التجميل.  
طالب التسجيل: بريسدورف ايه جي

العنوان: املانية / أوانشرتاسيه 48، 20253 هامبورج، املانيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابأللوان  بشكل خاص  كتبت  )ابإلجنليزية(   VIRGIN  : العالمة 
)كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 183957
التاريخ: 2016/10/04 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
54016، 54017، 183959 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
املالبس، ألبسة القدم، أغطية الرأس . وكل ما هو وارد يف الفئة 25(

طالب التسجيل: فريجني إنرتبرايزيس ليمتد
لندن  رود،  هارو   179 بيلدينج،  ابتليشيب  ذي   / اجنليزية  العنوان: 

دبليو 2  6 أن يب، اململكة املتحدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ANTEB ARMENIAN TRADITION- العالمة:
مع  خاص  بشكل  كتبت  والعربية(  )ابإلجنليزية   AL CUSINE

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 183961

التاريخ 2016/10/04: 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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العالمة : AU NOM DE LA ROSE )ابلالتينية( كتبت 
بشكل خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184222
التاريخ: 2016/10/13 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )31(

الواردات.  األزهار الطبيعية، األزهار املقطوفـــة، ابقات الزهور النضرة، 
يف  املزروعة  النبااتت  ابلزهور،  الشبيهة  النبااتت  الورقية،  النبااتت 
شجريات،  للتزيني،  اجملففة  الزهور  طبيعية،  زهور  من  أكاليل  قواوير، 

أشجار، النبااتت اجملففة للزينة.  
طالب التسجيل: دي آر  أس أيه أس

العنوان: فرنسية / 235-233 أفينيو لو جور سى ليف 92100 
بولوجين-بيلالنكورت، فرنسا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : AU NOM DE LA ROSE )ابلالتينية( كتبت 

بشكل خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184223
التاريخ:2016/10/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

من  جمموعة  النقل(  )ابستثناء  لآلخرين  والتوفري  التجميع  خدمات 
الزابئن  لتمكني  والزهور،  البستنة  جماالت  يف  االستهالكية  البضائع 
البيع  حمال  من  املناسب  ابلشكل  البضائع  هذه  وشراء  مشاهدة  من 
ابلتجزئة ومن احملال الكبرية متعددة األقسام، من كتالوجات أو املواقع 
اإللكرتونية العاّمة للبيع ، أو عرب التلفاز أو أي نوع آخر من وسائل 
االتصاالت اإللكرتونية؛ بيع الزهور ابلتجزئة، األزهار الطبيعية، األزهار 
الشبيهة  النبااتت  الورقية،  النبااتت  النضرة،  الزهور  املقطوفـــة، ابقات 
ابلزهور، النبااتت املزروعة يف قواوير، أكاليل من زهور طبيعية، الزهور 
للزينة.  خدمات  اجملففة  النبااتت  أشجار،  للتزيني، شجريات،  اجملففة 
عرب  املنتجات  حول  املعلومات  توفري   ، حتديدا  اإللكرتونية،  التجارة 
شبكات االتصاالت لإلعالن واملبيعات يف جماالت البستنة والزهور.  

طالب التسجيل: دي آر  أس أيه أس
العنوان: فرنسية / 235-233 أفينيو لو جور سى ليف 92100 

بولوجين-بيلالنكورت، فرنسا 

وبراايت ومساطر )قرطاسية(، بوصالت للرسم وعلب للكتابة وصناديق 
ورقية  منتجات  مكتبية(،  منتجات   ( السائلة  واملزيالت  للقرطاسية 
وعلب  مالحظات  ودفاتر  للكتابة  ولبادات  الفئة  هذه  يف  واملتضمنة 
للمستندات  ملفات  املقوى والبالستيك و  الورق  كتابة مصنوعة من 

على شكل حمافظ وإعالانت كبرية )ملصقات(.
طالب التسجيل: شفان - ستابيلو شفاهنوزير جي ام يب اتش اند كو. 

كي جي
العنوان: املانية / شفانفيج -1 90562 هريولدسبريغ، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184143
التاريخ: 2016/10/10 

رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
135529 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
مستحضرات تبييض ، مواد أخري تستعمل لغسل املالبس ، والتنظيف 
والتلميع وإزالة األوساخ ومواد حاكة ، صابون ، عطور ، زيوت عطرية 
، مستحضرات جتميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ، منظفات أسنان .

طالب التسجيل: بريسدورف ايه جي
العنوان: املانية / أوانشرتاسيه 48، 20253 هامبورج، املانيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184144
التاريخ: 2016/10/10

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
58762، 91809، 135530 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ مستحضرات التنظيف لألغراض 
الطبية؛ مواد وأغذية محية معدة لالستعمال الطيب أو البيطري، أغذية 
لألطفال الرضع؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان واحليوان؛ لصقات 
اجلروح، مواد التضميد؛ مواد حشو األسنان، مشع األسنان؛ املطهرات؛ 
مستحضرات إابدة الطفيليات؛ مبيدات الفطرايت، مبيدات األعشاب 

الضارة.
طالب التسجيل: بريسدورف ايه جي

العنوان: املانية / أوانشرتاسيه 48، 20253 هامبورج، املانيا 
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لالستخدام  الفم  طريق  عن  التبخري  أجهزة  ؛  النيكوتني  على  حتتوي 
من قبل املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، 
عيدان  وكذلك  الساخنة  والسيجار  السجائر  طفاايت  34؛  الفئة  يف 

التبغ ساخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 74926  بتاريخ 13/04/2016
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Katara Hospitality )ابإلجنليزية( كتبت بشكل   : العالمة 
خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184229
التاريخ 2016/10/13: 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

اإلعالن، إدارة األعمال، ضبط األعمال، أعمال املكاتب، وكل ما هو 
وارد ابلفئة  35..

طالب التسجيل: كتارا للضيافة
العنوان: قطرية / ص.ب.2977، مبىن كتارا للضيافة، منطقة املارينا، 

مدينة لوسيل، قطر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Katara Hospitality )ابإلجنليزية( كتبت بشكل   : العالمة 
خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184230
التاريخ2016/10/13: 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

العقارية.  الشؤون  النقدية،  الشؤون  املالية،  الشؤون  التأمني،  خدمات 
وكل ما هو وارد يف  الفئة 36(
طالب التسجيل: كتارا للضيافة

العنوان: قطرية / ص.ب.2977، مبىن كتارا للضيافة، منطقة املارينا، 
مدينة لوسيل، قطر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Katara Hospitality )ابإلجنليزية( كتبت بشكل   : العالمة 

خاص مع رسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184231

التاريخ 2016/10/13: 
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

العالمة : رسم مميز لطائر ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184227

التاريخ 2016/10/13: 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

181450 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

اإللكرتونية  األجهزة  بطارايت  اإللكرتونية؛  للسجائر  البطارايت 
اإللكرتونية  لألجهزة  الشحن  أجهزة  التبغ،  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية  لألجهزة  يب  اس  يو  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
اإللكرتونية؛  للسجائر  السيارات  شواحن  التبغ؛  لتسخني  املستخدمة 
شواحن  ؛  التبغ  لتسخني  املستخدمة  لألجهزة  السيارات  شواحن 

بطارايت السجائر اإللكرتونية.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 

كزاخستان  حتت الرقم 74926  بتاريخ 13/04/2016
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز لطائر ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184228

التاريخ 2016/10/13: 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

181452 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

املبخرات السلكية للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السيجار،  ذلك  يف  مبا  التبغ؛  منتجات  املصّنع؛  أو  اخلام  التبغ، 
السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، 
تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ 
املدخنني،  الطبية(؛ مستلزمات  )لغري األغراض  التبغ  بدائل  السعوط؛ 
التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ، السجائر  وأانبيب  ورق  ذلك  يف  مبا 
السجائر،  للف  اجليب  أدوات  الغاليني،  السجائر،  ومنافض  علب 
القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ لغاية التسخني 
التبغ من أجل  أو  السجائر  لغاية تسخني  إلكرتونية وقطعها  ، أجهزة 
النيكوتني  حماليل  ؛  النيكوتني  على  احملتوي  االستنشاق  خباخ  إطالق 
التدخني  أجهزة  اإللكرتونية؛  السجائر  يف  املستخدمة  السائل 
عن  اإللكرتونية كبدائل  السجائر  اإللكرتونية؛  السجائر  اإللكرتوين؛ 
اليت  الرذاذات  الستنشاق  اإللكرتونية  األجهزة  التقليدية؛  السجائر 
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األلبسة واألحذية ،أغطية رأس.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف ايطاليا  

حتت الرقم 302016000040580  بتاريخ 20/04/2016
طالب التسجيل: جوشيو جوتشي اس.يب.ايه.

العنوان: ايطالية / فيا تورانبوين 73 / آر، 50123 فرينزي، ايطاليا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184299

التاريخ: 2016/10/17 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

مستحضرات صيدالنية ومكوانهتا
طالب التسجيل: دايتشي سانكيو كومباين، ليمتد

العنوان: ايابنية / 1-5-3، نيهونباشي هونتشو، تشاو-كيو، طوكيو 
8426-103، الياابن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : TUC )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم ابأللوان 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184429

التاريخ: 2016/10/20 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

44634، 51922، 108420 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

أو  اجلافة  الفواكه  املطبوخة؛  أو   / و  احملفوظة  واخلضراوات  الفاكهة 
العطرة؛ الفواكه املطبوخة ابلسكر، اجللي واملربيات؛ بضائع اخللطات 
املنكهة؛  أو  العادية  البطاطس  من  املعدة  احللوة، خصوصا  أو  املاحلة 
الوجبات الغذائية اخلفيفة من اخللطات املصنوعة من اللحوم املطبوخة 

واملربدة.  
طالب التسجيل: كرافت فودز بيلجيام إنتلكيشوال بروبريييت )يب يف 

يب إيه(
 ،1500  - يب  هايل   ،450 بروسيلسستينويج   / بلجيكية  العنوان: 

بلجيكا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ASTER MIMS We›ll Treat You Well : العالمة
)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق( 

رقم اإليداع: 184562
التاريخ:25/10/2016

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(
يف  اخلدمات  .ومجيع  املؤقتة  اإلقامة  والشراب  الطعام  تقدمي  خدمات 

الفئة 43
طالب التسجيل: كتارا للضيافة

العنوان: قطرية / ص.ب.2977، مبىن كتارا للضيافة، منطقة املارينا، 
مدينة لوسيل، قطر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184297
التاريخ: 2016/10/17 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )18(
أو  اخلام  احليواانت  جلود  احليواانت،  جلود  املقّلدة،  واجللود  اجللود 
؛  واملظالت  والشماسي  السفر؛  وحقائب  الثياب  صناديق  املدبوغة؛ 
عصي املشي؛ السياط، أطقم احليواانت والسروج؛ احلقائب؛ احلقائب 
اليت تعلق على الكتف؛ حقائب اليد؛ احلقائب القماشية ذات املقابض؛ 
احلقائب املعلقة على اخلصر؛ احلقائب ذات األربطة حلمل األطفال؛ 
؛  احلمل  حقائب  ؛  الشكل  األسطوانية  احلقائب  التسوق؛  أكياس 
مقابض؛  بدون  الصغرية  النسائية  احلقائب  للسهرات؛  اليد  حقائب 
حمافظ النقود؛ اجلزادين؛ حافظات ومحاالت بطاقات االئتمان اجللدية؛ 
األحذية  حقائب  جلدية؛  سفر  حقائب  األعمال؛  بطاقات  حافظات 
للسفر؛ حقائب األوراق؛ حقائب األوراق والواثئق؛ األكياس اجللدية؛ 
حقائب احلمل املصنوعة من اجللد؛ احلقائب املدرسية وحقائب املدرسة؛ 
حقائب السفر املسطحة؛ حقائب الرايضة؛ احلقائب واحلقائب القماشية 
توضع  اليت  احلقائب  اجللدية؛  املفاتيح  حافظات  الرايضية؛  للمالبس 
الزينة  أدوات  حقائب  احلمل؛  حقائب  الظهر؛  حقائب  الظهر؛  على 
املباعة فارغة؛ حقائب ألدوات احلالقة تباع فارغة؛ حقائب الشاطئ.  

ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف إيطاليا  
حتت الرقم 302016000040580  بتاريخ 20/04/2016

طالب التسجيل: جوشيو جوتشي اس.يب.ايه.
العنوان: ايطالية / فيا تورانبوين 73 / آر، 50123 فرينزي، ايطاليا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184298

التاريخ: 2016/10/17
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )25(
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غذاء لألطفال الرّضع؛ مكمالت الغذائية للبشر واحليواانت؛ اللصق 
الطبية )بالسرت(، مواد التضميد، مواد حشو األسنان، الشمع املستخدم 
يف طب األسنان، املطهرات، مستحضرات القضاء على اهلوام، مبيدات 

الفطرايت، مبيدات األعشاب. ابلفئة 05.
طالب التسجيل: اسرت دي إم هيلث كري ش م ح

برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / اماراتية  العنوان: 
األسبكت، اخلليج التجارية، ديب، االمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : MED CARE  )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق
رقم اإليداع: 184566
التاريخ:2016/10/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

ابلفئة  املكاتب،  أعمال  األعمال،  ضبط  األعمال،  إدارة  اإلعالن، 
..35

طالب التسجيل: اسرت دي إم هيلث كري ش م ح
برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / إماراتية  العنوان: 

األسبكت، اخلليج التجارية، ديب، االمارات العربية املتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : LAY’s ليز)ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184571
التاريخ :2016/10/25

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،78463 ،61918 ،61916 ،54727 ،52964 ، 46468
 ،150479  ،127713  ،116823  ،115872  ،79249
 184569  ،180179  ،171593  ،168870  ،150480

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

 – الصيد  وطيور  وحيواانت  الداجنة  والطيور  واألمساك  اللحوم 
مستحضرات اللحوم ، الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطهية 
الزيوت  البيض واللنب وغريه من منتجات األلبان .  املربيات أبنواعها 

والشحوم املعدة للتغذية – األغذية احملفوظة واملخلالت .
طالب التسجيل: بيبسيكو، إنك. / أسست يف نورث كارولينا

نيويورك  بريشيز،  رود،  هيل  اندرسون   700  / أمريكية  العنوان: 

 179120  ،179117  ،179114  ،166507  ،111806
وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(
لألغراض  صحية  مستحضرات  ؛  وبيطرية  صيدالنية  مستحضرات 
أو  الطيب  لالستعمال  للحمية كيفت  مغذية  وحماليل  أغذية  ؛  الطبية 
البيطري، غذاء لألطفال الرّضع؛ مكمالت الغذائية للبشر واحليواانت؛ 
اللصق الطبية )بالسرت(، مواد التضميد، مواد حشو األسنان، الشمع 
على  القضاء  مستحضرات  املطهرات،  األسنان،  طب  يف  املستخدم 

اهلوام، مبيدات الفطرايت، مبيدات األعشاب. ابلفئة 05.
طالب التسجيل: اسرت دي إم هيلث كري ش م ح

برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / اماراتية  العنوان: 
األسبكت، اخلليج التجارية، ديب، االمارات العربية املتحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ASTER MIMS We›ll Treat You Well : العالمة

)ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق( 
رقم اإليداع: 184563

التاريخ: 2016/10/25 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 179121  ،179118  ،179115  ،166508  ،111807

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

الفئة  املكاتب. يف  أعمال  األعمال،  األعمال، ضبط  إدارة  اإلعالن، 
.35

طالب التسجيل: اسرت دي إم هيلث كري ش م ح
برج   ،3301 رقم:  مكتب   ،8703 ص.ب.   / إماراتية  العنوان: 

األسبكت، اخلليج التجارية، ديب، االمارات العربية املتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : MED CARE  )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق

رقم اإليداع: 184565
التاريخ: 2016/10/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

مستحضرات صيدالنية وبيطرية ؛ مستحضرات صحية لألغراض الطبية 
؛ أغذية وحماليل مغذية للحمية كيفت لالستعمال الطيب أو البيطري، 
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اللنب؛  مصل  مشروابت  العطرية(؛  الزيوت  )ابستثناء  الكحولية  غري 
الشعري؛  أساسها  اليت  املشروابت  الصواي؛  أساسها  اليت  املشروابت 

املشروابت التواترية.  
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتبت  )ابإلجنليزية(   FIREFLY BURGER  : العالمة 
بشكل خاض مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184798
التاريخ :2016/11/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

الطعام والشراب؛ خدمات املطاعم، خدمات املطاعم  خدمات توفري 
مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  الذاتية،  اخلدمة  تقدم  اليت 

الوجبات السريعة ومجيع اخلدمات يف الفئة 43
طالب التسجيل: شركة مطعم الصافح

العنوان: اململكة األردنية اهلامشية / عمان، إسكان التلفزيون، ضاحية 
اليامسني، شارع قويدر خريسات، عمارة رقم 25«، ص.ب. 568، 

عمان 11941، األردن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

G )ابإلجنليزية( كتب بشكل خاص ابأللوان )كما  العالمة : حرف 
ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 185004
التاريخ :2016/11/07 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
177399، 185003 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(
أجهزة احلاسوب احملمولة ابليد، أجهزة احلاسوب القابلة للنقل، اهلواتف 
النقالة، األجهزة الطرفية احملمولة، أجهزة احلاسوب، أجهزة احلاسوب 
اللوحية، أجزاء احلاسوب التشغيلية، أجهزة احلاسوب الطرفية للدخول 
ونقل البياانت واحملتوى بني األجهزة اإللكرتونية االستهالكية وشاشات 
العرض، األجهزة الطرفية اخلاصة ابحلواسيب القابلة لالرتداء، أجهزة 
التشفري، كامريات،  فك  أجهزة  احملمولة،  احلاسوب  أجهزة  التلفاز، 
حوسبة  أجهزة  اإلنرتنت،  طرفية، كامريات  رقمية، كامريات  كامريات 
مضخمات  الوسائط،  تدفق  أجهزة  صوت،  مكربات  لالرتداء،  قابلة 

10577، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  FAIR & LOVELY )ابإلجنليزية( كتبت   : العالمة 
خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 184655
التاريخ: 2016/10/27

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،108960 ،76400 ،56632 ،56631 ،55237 ،32530

184654 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(

؛  والدوش  احلمام  مستحضرات  ؛  عطرية  أساسية  زيوت  ؛  صابون 
للجلد  وغسوالت  وكرميات  زيوت  ؛  ابجللد  للعناية  مستحضرات 
؛  احلالقة  وبعد  قبل  ملا  مستحضرات  ؛  احلالقة  مستحضرات  ؛ 
واحلماية  للتلوين ابلشمس  ؛ مستحضرات  الشعر  إزالة  مستحضرات 
من الشمس ؛ مواد جتميل ؛ مكياج ومستحضرات إزالة املكياج ؛ جيل 
نفطي ؛ مستحضرات للعناية ابلشفتني ؛ بودرة التالك ؛ قطن طيب ؛ 
عيدان القطن ؛ لبادات أو مناديل أو مساحات جتميل ؛ لبادات أو 
مناديل أو مساحات تنظيف مرطبو مسبقًا أو مشبعة ؛ أقنعة جتميل ، 

كمادات للوجه .
طالب التسجيل: يونيليفر يب ال سي

اجنالند سي  مريسيسايد،  ويرال،  بورت سناليت،   / اجنليزية  العنوان: 
أتش 62  4 زد دي، اململكة املتحدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : NESTEA )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 

ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 184658

التاريخ: 2016/10/27 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

26407، 72931، 79378 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

ماء  املعاجلة،  املياه  الغازية،  املياه  أو  الفوارة  املياه  الغازية،  غري  املياه 
الينابيع، املياه املعدنية، املياه املنّكهة؛ املشروابت بنكهة الفواكه واليت 
املركز،  الفاكهة  واخلضروات، عصري  الفواكه  الفواكه، عصري  أساسها 
الشراب  الكحولية؛  غري  املشروابت  من  وغريها  الصودا  الليموانضة، 
املشروابت  لصنع  األخرى  واملواد  واخلالصات  املستخلصات  املركز، 
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 ،97557 ،97273 ،97272 ،97000 ،96996 ،96924
 ،101134  ،101073  ،100560  ،99928  ،97887
 ،102895  ،101868  ،101867  ،101866  ،101719
 ،104030  ،103931  ،103406  ،103401  ،102896
 ،107561  ،107560  ،107336  ،106499  ،104047
 ،107980  ،107979  ،107978  ،107977  ،107562
 ،108074  ،107985  ،107984  ،107982  ،107981
 ،109189  ،109188  ،109187  ،108078  ،108075
 ،111829  ،111670  ،110822  ،110198  ،110098
 ،113132  ،113126  ،113125  ،113035  ،112130
 ،114227  ،114226  ،113997  ،113246  ،113242
 ،116098  ،116097  ،116096  ،115586  ،115409
 ،116103  ،116102  ،116101  ،116100  ،116099
 ،120329  ،120303  ،120254  ،119722  ،116381
 ،125544  ،124714  ،122158  ،122157  ،122156
 ،128326  ،128325  ،128324  ،128323  ،127791
 ،129729  ،129409  ،129315  ،129313  ،128327
 ،130995  ،130994  ،130993  ،130992  ،130308
 ،132094  ،130999  ،130998  ،130997  ،130996
 ،138178  ،138177  ،137103  ،133060  ،132095
 ،144863  ،144862  ،142993  ،142321  ،141347
 ،148457  ،146252  ،146251  ،146250  ،146043
 ،161189  ،161188  ،161182  ،152975  ،149227
 ،161201  ،161200  ،161197  ،161196  ،161195
 ،175549  ،172206  ،161204  ،161203  ،161202
 ،184437  ،183459  ،183457  ،179815  ،175551

185140 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ 

برامج  الالسلكية،  الشبكة  موجهات  االتصاالت،  حمطات  الصوت، 
حاسوب إلنشاء وتشغيل وإصالح األعطال وفحص شبكات احلاسوب 
واحملوالت،  الطاقة  وكابالت  احلاسوب  شبكة  كابالت  الالسلكية، 
البطارايت وشاحنات البطارايت، شاحنات السلكية، مكربات الصوت 
السمعية، مكربات صوت )جمهار(، مكربات صوت السلكية داخلية 
للتحكم،  الصوت  مكربات  الصوت،  مكربات  أنظمة  وخارجية، 
أجهزة  حممولة،  تطبيقات  بواسطة  هبا  التحكم  يتم  الصوت  مكربات 
وتشغيل  لتدفق  ذاهتا  حبد  قائمة  معلومات  أجهزة  منزلية،  آلية  حتكم 
احملتوايت السمعية والفيديو والوسائط املتعددة والتحكم أبجهزة التلفاز 
والشاشات وأنظمة األلعاب والوسائط املتعددة األخرى مثل مشغالت 
أقراص الفيديو الرقمية وأجهزة حمتوى التدفق األخرى، أجهزة معلومات 
قائمة حبد ذاهتا للولوج أو البحث يف قواعد البياانت على اخلط مباشرة 
أو املواقع اإللكرتونية أو اهلواتف النقالة أو أجهزة احلاسوب أو أجهزة 
للواثئق  األخرى  اإللكرتونية  االتصاالت  أجهزة  أو  اللوحية  احلاسوب 
وامللفات واملعلومات املخزنة بناًء على أمر، أجهزة معلومات قائمة حبد 
تبدأ ابألوامر  ذاهتا لتوفري خدمات احلراسة الشخصية لآلخرين واليت 
أجهزة  أو  احلاسوب  أجهزة  أو  النقالة  اهلواتف  طريق  عن  الصوتية 
اللوحية أو أجهزة االتصاالت اإللكرتونية األخرى وحتديدًا  احلاسوب 
الوقت  وأجهزة ضبط  اإلنذار  وأجهزة  التقومي  مواعيد  وولوج   إضافة 

وأجهزة التذكري، والقيام حبجوزات املطاعم والسفر والفنادق.
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 
تونغا  حتت الرقم TO/M/16/03234  بتاريخ 2016/05/20

طالب التسجيل: جوجل إنك.
فيو، كاليفورنيا  ماونتني  ابركواي،  1600امفيثيرت   / أمريكية  العنوان: 

94043، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 MARLBORO MEGA ICE BLAST  : العالمة 
8 )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 185006

التاريخ :2016/11/07 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،76804  ،76395  ،76394  ،72908  ،29499  ،190
 ،94866 ،94698 ،92533 ،88754 ،83840 ،82225
 ،96655 ،96500 ،96380 ،95967 ،94987 ،94986
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العالمة :    أرال Arla )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 
الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 185137
التاريخ :10/11/2016 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
50653، 97665 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(
اللحوم؛  مستخلصات  الطرائد؛  وحلوم  الدواجن  األمساك،  اللحوم، 
احملفوظة ، اجملّمدة، الفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية، 
امَلرىب، الفواكه املطبوخة ابلسكر؛ البيض، احلليب ومنتجات احلليب؛ 
الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الربوتينات للطعام لالستهالك البشري؛ 
الكازين والكازينات للطعام لالستهالك البشري؛ إنفحة )مخرية اللنب من 
معدة العجل(؛ بودرة اجلنب؛ بدائل احلليب والكرمية؛ احلليب والكرمي 

على شكل بودرة؛ حلوى القشدة اليت تتكون أساسا من احلليب.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  01548VA 2016  بتاريخ 2016/06/20

طالب التسجيل: آرال فودز امبا
العنوان: دامناركية / سونديرهوج 14، 8260 فييب جي، الدامنارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :    أرال Arla )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185138

التاريخ :2016/11/10 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

97666 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )30(

القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ 
و  املعجنات  اخلبز،  احلبوب؛  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق 
 ، اخلمرية  مسحوق  الدبس؛  العسل،  السكر،  املثلجات؛  احللوايت، 
مسحوق اخلبيز؛ امللح، اخلردل؛ اخلل، الصلصات)توابل(، البهارات؛ 
البيتزا؛  للدهن؛  القابل  واللحم  اللحم  فطائر  السلطة؛  توابل  الثلج؛ 
حلوى البودينغ؛ حلوى السوفليه؛ احللوى املوسيه )حلوايت(؛ حلوى 
الكابتشينو،  لصناعة  واملستحضرات  املساحيق  ابألرز؛  البودينغ 
أساسها  اليت  املشروابت  واملشروابت؛  القهوة  الشوكوال،  الكاكاو، 

أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(
سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 

للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز لقنينة ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185135

التاريخ: 2016/11/10 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

185235 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(

ملوانت الشعر وصبغات الشعر؛ مبيضات الشعر، مستحضرات الشد 
الشامبو  الشعر؛  ملوانت  معدالت  الشعر؛  أصباغ  مزيالت  والتفتيح؛ 

وامللطفات للشعر.  
طالب التسجيل: بروفيشينال بيويت سيستمز ليميتد

العنوان: اجنليزية / 3 نيومينز أفينيو، إنشيننان بيزنيز ابرك، رينفريو، يب 
إيه 4  9  آر آر، اململكة املتحدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :    أرال Arla )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185136

التاريخ: 2016/11/10 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

46212، 97664 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

أغذية  الطيب؛  لالستخدام  املخصصة  الغذائية  احلمية  وأطعمة  مواد 
الطبية  الدقيقة لألغراض  الكائنات احلية  الرضع؛ مستنبتات  لألطفال 
والبيطرية؛ بدائل عن حليب األم؛ مواد احلمية على شكل فيتامينات 
ومعادن؛ مواد محية غذائية ومشروابت لألغراض الطبية؛ سكر احلليب 

]الالكتوز[.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  VA 2016 01548  بتاريخ 2016/06/20

طالب التسجيل: آرال فودز امبا
العنوان: دامناركية / سونديرهوج 14، 8260 فييب جي، الدامنارك
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املعادن؛  أو   / و  الفيتامينات  أو   / و  ابلربوتينات،  الغنية  املشروابت 
شراب  املركزات؛  تتضمن  اليت  الطاقة  ومشروابت  الربوتني  مشروابت 
والطاقة  الرايضية  مشروابت  إلعداد  املساحيق  أو  املركزات  مركز، 
واملشروابت بنكهة الفاكهة؛ شراب مركز، املركزات أو املساحيق إلعداد 
الفاكهة  بنكهة  واملشروابت  الطاقة  ومشروابت  الرايضية  املشروابت 
املشروابت  املعادن؛  أو   / و  الفيتامينات  أو   / و  ابلربوتينات،  الغنية 
التواترية؛ املساحيق إلعداد املشروابت الرايضية التواترية واملشروابت 
الفواكه  عصائر  الرايضية؛  املشروابت  إلعداد  اخللطات  الرايضية؛ 
الفيتامينات و  الغنية ابلربوتينات، و / أو  املركزة؛ املشروابت املثلجة 
اليت  املشروابت  املثلجة؛  املشروابت  اخللطات إلعداد  املعادن؛  أو   /
املشروابت  األلبان؛  من  اخلالية  املشروابت  املثلجة؛  الفاكهة  أساسها 

الغازية املنكهة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق االولوية استنادا اىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  01548VA 2016  بتاريخ 2016/06/20

طالب التسجيل: آرال فودز امبا
العنوان: دامناركية / سونديرهوج 14، 8260 فييب جي، الدامنارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 MARLBORO MEGA ICE BLAST  : العالمة 
8 )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع الرسم ابأللوان )كما ابلشكل 

املرفق(
رقم اإليداع: 185140

التاريخ: 2016/11/10 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،76804  ،76395  ،76394  ،72908  ،29499  ،190
 ،94866 ،94698 ،92533 ،88754 ،83840 ،82225
 ،96655 ،96500 ،96380 ،95967 ،94987 ،94986
 ،97557 ،97273 ،97272 ،97000 ،96996 ،96924
 ،101134  ،101073  ،100560  ،99928  ،97887
 ،102895  ،101868  ،101867  ،101866  ،101719
 ،104030  ،103931  ،103406  ،103401  ،102896
 ،107561  ،107560  ،107336  ،106499  ،104047
 ،107980  ،107979  ،107978  ،107977  ،107562
 ،108074  ،107985  ،107984  ،107982  ،107981
 ،109189  ،109188  ،109187  ،108078  ،108075
 ،111829  ،111670  ،110822  ،110198  ،110098

الشوكوال، الكاكاو والقهوة.  
ادعاء األولوية: مع حفظ حق األولوية استنادا إىل الطلب املودع يف 
الدمنارك  حتت الرقم  01548VA 2016  بتاريخ 2016/06/20

طالب التسجيل: آرال فودز امبا
العنوان: دامناركية / سونديرهوج 14، 8260 فييب جي، الدامنارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :    أرال Arla )ابلعربية واإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع 

الرسم ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185139

التاريخ: 2016/11/10 
رقم  العالمة  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 

97667 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(

املياه  الكحولية؛  غري  املشروابت  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 
الغنية  األخرى  الكحولية  غري  واملشروابت  ابهلواء  واملشبعة  املعدنية 
غري  املشروابت  املعادن؛  أو   / و  الفيتامينات  أو   / و  ابلربوتينات، 
الكحولية  غري  املشروابت  فاكهة؛  عصائر  تتضمن  اليت  الكحولية 
مشروابت  خضراوات؛  عصائر  أو   / و  فاكهة  عصائر  تتضمن  اليت 
الغنية  الفاكهة  وعصائر  الفاكهة  مشروابت  الفواكه؛  وعصائر  الفواكه 
الفاكهة  املعادن؛ مشروابت  أو   / الفيتامينات و  أو   / ابلربوتينات، و 
على شكل عصائر ثلجية؛ مشروابت الفاكهة على شكل عصائر ثلجية 
مشروابت  املعادن؛  أو   / و  الفيتامينات  أو   / و  ابلربوتينات،  الغنية 
عصائر اخلضراوات غري الكحولية؛ مشروابت عصائر اخلضراوات غري 
املعادن؛  أو   / و  الفيتامينات  أو   / و  ابلربوتينات،  الغنية  الكحولية 
الشراب املركز وغريه من املستحضرات لصناعة املشروابت؛ املركزات 
 / و  ابلربوتينات،  الغنية  املشروابت  إلعداد  األخرى  واملستحضرات 
أو الفيتامينات و / أو املعادن؛ املشروابت اليت أساسها مصل اللنب، 
مصل  أساسها  اليت  املشروابت  الطاقة؛  ومشروابت  الربوتني  وتتضمن 
اللنب الغنية ابلربوتينات، و / أو الفيتامينات و / أو املعادن؛ مشروابت 
االنتعاش  مشروابت  األداء،  حتسني  مشروابت  حتديدا:  رايضية، 
حتسني  مشروابت  حتديدا:  رايضية،  مشروابت  الطاقة؛  ومشروابت 
الغنية ابلربوتينات، و  الطاقة  االنتعاش ومشروابت  األداء، مشروابت 
/ أو الفيتامينات و / أو املعادن؛ املستخلصات إلعداد املشروابت؛ 
املستخلصات إلعداد املشروابت الغنية ابلربوتينات، و / أو الفيتامينات 
إلعداد  اخلالصات  املشروابت؛  لتحضري  املركزات  املعادن؛  أو   / و 
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التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ 
أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتبت  اإلجنليزية(  و  )ابلعربية   PIEDAYS ابيدايز     : العالمة 
بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 185264
التاريخ :2016/11/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )43(

خدمات التزويد ابلطعام والشراب، خدمات اإليواء املؤقت.
طالب التسجيل: أمباسادور فود سريفيزز إل يت دي.

ريفوليوشن  إيستيت،  أنسواي   ،9 سويت   / السيشال  جزر  العنوان: 
أفينيو، فيكتوراي، جزر السيشال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : FIAT PROFESSIONAL )ابإلجنليزية( كتبت 

بشكل خاص ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185284

التاريخ: 2016/11/17 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 

560، 134772 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(

املركبات اآللية الربية؛ هياكل جسم املركبات؛ املكابح للمركبات؛ أغطية 
خزاانت الوقود للمركبات الربية؛ شباك األمتعة للمركبات؛ أغطية املقاعد 
للمركبات؛ ممتصات  الصدمات  امتصاص  نوابض  للمركبات؛  املالئمة 
للمركبات؛  مقاعد  املركبات؛  هياكل  للمركبات؛  التعليق  صدمات 

 ،113132  ،113126  ،113125  ،113035  ،112130
 ،114227  ،114226  ،113997  ،113246  ،113242
 ،116098  ،116097  ،116096  ،115586  ،115409
 ،116103  ،116102  ،116101  ،116100  ،116099
 ،120329  ،120303  ،120254  ،119722  ،116381
 ،125544  ،124714  ،122158  ،122157  ،122156
 ،128326  ،128325  ،128324  ،128323  ،127791
 ،129729  ،129409  ،129315  ،129313  ،128327
 ،130995  ،130994  ،130993  ،130992  ،130308
 ،132094  ،130999  ،130998  ،130997  ،130996
 ،138178  ،138177  ،137103  ،133060  ،132095
 ،144863  ،144862  ،142993  ،142321  ،141347
 ،148457  ،146252  ،146251  ،146250  ،146043
 ،161189  ،161188  ،161182  ،152975  ،149227
 ،161201  ،161200  ،161197  ،161196  ،161195
 ،175549  ،172206  ،161204  ،161203  ،161202
 ،184437  ،183459  ،183457  ،179815  ،175551

185006 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، السيجار 
تبغ  املضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع، 
السعوط؛  والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط، 
منتجات  اإللكرتونية؛  السجائر  الطبية(؛  األغراض  )لغري  التبغ  بدائل 
التبغ لغاية التسخني ؛ أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر 
؛  النيكوتني  على  احملتوي  االستنشاق  إطالق خباخ  أجل  من  التبغ  أو 
حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ أدوات 
املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، 
السجائر،  للف  اجليب  أدوات  الغاليني،  املنافض،  السجائر،  علب 

القداحات، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس براندز  أس إيه آر أل.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم مميز لثالثة أوراق ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185233

التاريخ: 2016/11/14 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(
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لتسهيل  للتحميل(  القابلة  أو   / و  املسجلة  احلاسوب  والربجميات 
بطاقات  االئتمان،  بطاقات   ، املصرفية  العمليات  الدفع،  وإدارة 
التحويل املايل، بطاقات الدفع، آالت الصراف اآليل، القيمة املخزنة، 
املعاجلة  اإللكرتونية،  الدفعات  الكرتونيا،  األموال  حتويل  خدمات 
واإلرسال اإللكرتوين لبياانت دفع الفواتري، الصرف النقدي، التحقق 
والتسوية، كشف ومراقبة  التفويض  التوجيه، خدمات  الصفقات،  من 
عمليات االحتيال، خدمات االسرتجاع بعد حدوث الكوارث والرتميز؛ 
 ، حتديدا:  املدى،  بعيدة  لالتصاالت  الكهرابئية  واألدوات  األجهزة 
أجهزة تسجيل، إرسال ونسخ البياانت مبا يف ذلك األصوات والصور؛ 
عرب  املالية  احلساابت  وحتليل  وتتبع  التعقب،  أجهزة  حاسبة؛  آالت 
 ، حتديدا:  احلاسوب،  وبرجميات  قطع  العاملية؛  احلاسوب  شبكات 
احمللية وواسعة  احلاسوب  واستخدام شبكات  تطوير، صيانة  أجل  من 
النطاق؛ األنظمة لقراءة بطاقات الذاكرة واألنظمة لقراءة البياانت يف 
الذاكرات، حتديدا: ، ذاكرات الدارات املتكاملة وذاكرات البطاقات 
املصرفية؛ املنشورات اإللكرتونية القابلة للتحميل؛ أجهزة الطباعة اليت 
تتضمن أجهزة طباعة أنظمة معاجلة البياانت وأنظمة التعامالت املالية؛ 
أجهزة التشفري وفك التشفري؛ أجهزة املودم؛ أجهزة وبرجميات احلاسوب 
الشبكات  عرب  اإللكرتونية  الوسائل  بواسطة  الدفع  عمليات  لتسهيل 
الالسلكية، شبكات احلاسوب العاملية و\أو أجهزة االتصاالت بعيدة 
الرتميز،  مفاتيح  التشفري،  وبرجميات  احلاسوب  قطع  النقالة؛  املدى 
البياانت  ختزين  أتمني  برجميات  الرقمية،  التواقيع  الرقمية،  الشهادات 
واسرتجاع وإرسال معلومات العمالء السرية اليت يستخدمها األفراد. 
، املؤسسات املصرفية واملالية؛ برجميات وأجهزة احلاسوب اليت تسهل 
التعرف على والتحقق من أجهزة االتصال القريبة )ان اف سي( وأجهزة 
وبرجميات  أجهزة  دي(؛  آي  اف  )ار  املذايع  ترددات  على  التعرف 
معلومات حساب  اليت ختزن  رقمية  حمافظ  من  تتكون  اليت  احلاسوب 
العميل لقسائم الوصول، القسائم، رموز وخصومات القسائم يف متاجر 
البيع ابلتجزئة واحلصول على الوالء أو اجلوائز املالية اليت من املمكن 
ترصيدها على حساابهتم ؛ برامج احلاسوب القابلة للتحميل وبرجميات 
التطبيقات للهواتف النقالة واألجهزة الرقمية األخرى اليت تتكون من 
حمفظة رقمية اليت تسمح للمستخدمني ابلوصول إىل معلومات مقارنة 
لآلخرين،  ابلتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج،  مرجعات  األسعار، 
ومعلومات اخلصم؛ تطبيقات الربجميات لالستخدام مع حمطات الدفع 
بدون اللمس من أجل السماح للتجار بقبول التعامالت التجارية النقالة 
بدون اللمس، العرض بدون اللمس لشهادات الوالء، واالسرتداد بدون 

االنزالق  منع  أجهزة  اهلوائية؛  اإلطارات  أغطية  اهلوائية؛  اإلطارات 
إلطارات املركبات، حتديدا السالسل املانعة لالنزالق، املسامري املانعة 
لالنزالق لعجالت املركبات؛ الرقع املطاطية الالصقة لتصليح اإلطارات 
إصالح  رقع   ، حتديدا:  الداخلية،  اإلطارات  إصالح  عدد  الداخلية؛ 
اإلطارات؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ الصمامات إلطارات 
املركبات؛ أكياس اهلواء على هيئة جتهيزات محاية للمركبات؛ والعات 
للسيارات؛  السرقة  منع  أجهزة  الربية؛  للمركبات  الكهرابئية  السجائر 
أجهزة اإلنذار املضادة للسرقات للمركبات؛ أبواق للسيارات؛ مقاعد 
إشارات  للمركبات؛  الطني  من  الواقيات  للمركبات؛  لألطفال  األمان 
اخللفية؛  الرؤية  مرااي  للمركبات؛  األمتعة  حامالت  للمركبات؛  االجتاه 

حمركات املركبات الربية؛ احملركات الكهرابئية للمركبات الربية.  
طالب التسجيل: إف سي إيه جروب ماركيتينج  أس.يب.إيه.
العنوان: ايطالية / فيا نيزا 250، 10126 تورينو، ايطاليا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Mastercard )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

لدائرتني داخل بعضهما ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185393

التاريخ :2016/11/21 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،82182 ،82178 ،57461 ،57459 ،57457 ،56673
 ،90764 ،90762 ،87795 ،85127 ،85125 ،85123
 185403  ،185398  ،165303  ،139798  ،125545

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

 ، الفوتوغرايف  وللتصوير   ، املساحية   ، واملالحية  العلمية،  األجهزة 
والسينمائي ، والبصرية، والوزن، القياس، إرسال اإلشارات، واملراقبة 
ومعّدات  أجهزة  ؛  والتعليم  اإلنقاذ  وأدوات  وأجهزة  )اإلشراف(، 
التوصيل ، التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم يف الطاقة 
أو  لألصوات  النسخ  أو  اإلرسال  أو  التسجيل،  أجهزة  الكهرابئية؛ 
األقراص  التسجيل؛  أقراص  املغناطيسية،  البياانت  حامالت  الصور؛ 
املضغوطة، أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ 
تسجيل  آالت  النقدية؛  القطع  طريق  عن  تدار  اليت  األجهزة  آليات 
احلاسوب؛  أجهزة  البياانت،  معاجلة  معدات  احلاسبة،  اآلالت  النقد، 
برجميات   / للتحميل  )القابلة  احلاسوب  وبرامج  احلاسوب  برجميات 
أجهزة  املسجلة؛  احلاسوب،  تشغيل  برامج  املسجلة(؛  احلاسوب 



268                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

الرأس  مساعات  النقالة،  اهلواتف  اجليب،  يف  املوضوعة  التخطيط 
للهواتف النقالة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، القارائت الرقمية 
واملساعدات الشخصية الرقمية )بيه دي ايه( وأجهزة اإلنذار؛ لبادات 
الفأرة؛ أجهزة إطفاء احلرائق؛ قطع ومستلزمات مجيع البضائع املذكورة 

أعاله.  
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Mastercard )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

لدائرتني داخل بعضهما ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185399

التاريخ: 2016/11/21
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،87796 ،82183 ،82179 ،74936 ،74932 ،55434
 185404  ،185394  ،165305  ،156706  ،139800

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

تويل  ؛ خدمات  األعمال  إدارة  واإلعالن؛ خدمات  الدعاية  خدمات 
الوظائف املكتبية ؛ خدمات تقدمي  وتسيري شؤون األعمال؛ خدمات 
املعلومات  األعمال؛ وكاالت  تقصي حقائق  ؛  األعمال  النصائح عن 
البيع  لغاايت  االتصال  وسائط  على  البضائع  عرض  التجارية؛ 
للغاايت  املعارض  تنظيم  األسعار؛ خدمات  مقارنة  ابلتجزئة؛ خدمات 
التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات استشارات التسويق؛ خدمات أحباث 
الشرائي  السلوك  عن  واإلبالغ  التنبؤ   ، والتحليل  تتبع،  األسواق؛ 
حلاملي البطاقات؛ الرتويج لبيع السلع واخلدمات لآلخرين عن طريق 
بطاقات  ابستخدام  يتصل  فيما  إنشاؤها  مت  اليت  واحلوافز  املكافآت 
شؤون  تسيري  الدفع؛  وبطاقات  اآلجل  الدفع  وبطاقات  االئتمان، 
واملساعدة  الصناعية  التجارية،  واملكافئات؛  الوالء  لربامج  األعمال 
إلدارة  النصائح  تقدمي  خدمات  األعمال؛  تقييم  ؛  األعمال  إدارة  يف 
جتارية(؛  )أعمال  اإلحصائية  املعلومات  التسويق؛  دراسات  األعمال؛ 
األعمال  حبوث  الدفاتر؛  مسك  خدمات  احلساابت؛  إعداد كشوف 
إصدار  الدعاية؛  نصوص  نشر  العامة؛  العالقات  خدمات  التجارية؛ 
من  تقدم  اليت  ابلتجزئة  البيع  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  منشورات 
خالل وسائل االتصاالت بعيدة املدى عرب اهلواتف النقالة فيما يتصل 

اللمس للقسائم، احلسومات، اخلصومات، القسائم والعروض اخلاصة؛ 
تطبيقات الربجميات اليت تسمح للتجار بتوصيل القسائم، احلسومات، 
االتثاالت  أجهزة  إىل  مباشرة  اخلاصة  والعروض  القسائم  اخلصومات، 
بعيدة املدة النقالة للعمالء املسلمة بواسطة اتصاالت ار اف آي دي 
أو ان اف سي بدون اللمس؛ تطبيقات الربجميات اليت تسمح للتجار 
مواقع  يف  ابجلملة  والبيع  ابلتجزئة  البيع  يف  الذكية  امللصقات  بنشر 
املتاجر اليت يستطيع الزابئن الضغط عليها أبجهزهتم النقالة لالتصاالت 
بعيدة املدى للوصول إىل القسائم، احلسومات، اخلصومات، القسائم 
أو  دي  آي  اف  ر  ا  اتصاالت  بواسطة  املسلمة  اخلاصة  والعروض 
لالستخدام  املتكاملة  الدارات  رقاقات  اللمس؛  بدون  سي  اف  ان 
البطاقات  النقالة وأجهزة ان اف سي وآر اف آي دي؛  يف اهلواتف 
املرمزة مغناطيسيا والبطاقات اليت حتتوي على رقاقات درات متكاملة 
)بطاقات ذكية(؛ بطاقات األمن املرمزة؛ البطاقات املشفرة مبزااي أمنية 
ألغراض التحقق؛ بطاقات مشفرة مبيزات األمان ألغراض حتديد اهلوية؛ 
الدفع،  بطاقات  ؛  )املرمزة(  األبعاد  ثالثية  الصور  ذات  البطاقات 
البطاقات املصرفية، بطاقات االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، 
بطاقات الرقاقات، بطاقات القيمة املخزنة، بطاقات حامالت البياانت 
البطاقات  املشفرة؛  الدفع  وبطاقات  الدفع  بطاقات  اإللكرتونية، 
والبطاقات  مغناطيسيا  املميزة  املصرفية  البطاقات   ، املصرفية، حتديدا 
متكاملة؛  دارات  مغناطيسية وذاكرات  ذاكرات  تستعمل  اليت  البنكية 
قارائت بطاقات الدفع؛ قارائت البطاقات املمغنطة واملشفرة، قارائت 
البطاقات اإللكرتونية احلاملة للبياانت ، وحدات التشفري اإللكرتونية، 
احلاسوب  برجميات  الطرفية،  احلاسوب  ملحقات   ، احلاسوب  أجهزة 
املستخدمة يف اخلدمات املالية، قطاعات املصارف واالتصاالت بعيدة 
من  الذكية  البطاقات  لتمكني  املصممة  احلاسوب  برجميات  املدى؛ 
التفاعل مع احملطات الطرفية وأجهزة القراءة؛ رقائق احلاسوب املدجمة يف 
اهلواتف وأجهزة االتصال األخرى؛ معدات االتصاالت بعيدة املدى؛ 
عرض   ، إلرسال  احلاسوب  وبرجميات  البيع  نقاط  معامالت  حمطات 
يف  الستخدامها  املالية  واملعلومات  اهلوية  حتديد  التعامالت،  وختزين 
اخلدمات املالية، قطاعات املصارف واالتصاالت بعيدة املدى؛ أجهزة 
التحقق  أجهزة  الراديو(؛  ترددات  )متلقيات  الراديو  ترددات  تعريف 
البطاقات املصرفية،  اإللكرتونية للتحقق من صحة بطاقات الشحن، 
صرف  آالت  ؛  الدفع  وبطاقات  اخلصم  بطاقات  االئتمان،  بطاقات 
 ، حتديدا:  اإللكرتونية،  والسلع  للحواسيب  الطرفية  األجهزة  النقد؛ 
اآلالت احلاسبة، املنظمات اإللكرتونية، املفكرات اإللكرتونية، أجهزة 
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األسعار،  مقارنة  معلومات  احلسومات،  القسائم،  رموز  القسائم، 
ومعلومات  لآلخرين،  ابلتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج،  مرجعات 
اخلصم؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث برامج احلاسوب وبرجميات 
لعروض  للوصول  املستخدمني  اليت متكن  للتحميل  القابلة  التطبيقات 
إىل  إضافتها  اليت ميكن  املالية  اجلوائز  املبيعات واحلصول على  ترويج 
حساابهتم عن طريق أنظمة اسرتداد النقود ؛ موفر برجميات التطبيقات 
القسائم، كوبوانت،  وعرض  إرسال  الستقبال،  برجميات  يقدم  الذي 
رموز القسائم، العروض اخلاصة، مراجعات، معلومات عن املنتجات، 
واستقبال  اإللكرتونية،  للمواقع  الروابط  األسعار،  مقارنة  معلومات 
وإرسال البياانت لشراء البضائع واخلدمات؛ توفري خدمات التطبيقات 
الذي يقدم برامج لتقدمي املعلومات املتعلقة ابخلصومات للمستهلكني، 
القسائم والعروض اخلاصة للبضائع واخلدمات لآلخرين؛ خدمات موفر 
االجتماعي؛  التواصل  شبكات  بربجميات  املتعلقة  التطبيقات  خدمات 
تصميم الرسومات من أجل جتميع صفحات الشبكة على اإلنرتنت ؛ 
املعلومات املتعلقة بقطع أو برجميات احلاسوب املقدمة عرب اإلنرتنت من 
شبكات حاسوب عاملية أو اإلنرتنت؛ إنشاء وصيانة مواقع اإلنرتنت؛ 
استضافة مواقع اإلنرتنت لآلخرين؛ إنشاء صفحات الشبكة؛ وتصميم، 
تصميم،  خدمات  اإلنرتنت؛  عرب  التجارة  مواقع  واستضافة  وإنشاء 
إنشاء واستضافة املواقع اإللكرتونية لدفع الفواتري؛ اخلدمات املتعلقة 
ابحلاسوب واإلنرتنت، حتديدا ، توفري قواعد البياانت اإللكرتونية على 
التحقق  جمال  يف  العاملية  احلاسوبية  شبكة  طريق  عن  اإلنرتنت  شبكة 
والتأكد من اهلوية الشخصية؛ تشفري وفك تشفري البياانت للمعلومات 
 ، اآلخرين  على  للمصادقة  الرقمي  التوقيع  مصادقة  خدمات  املالية؛ 
املشفرة  البياانت  توفري  البياانت؛  وتكامل  البياانت  تشفري   ، حتديدا: 
واملوقعة واملصدقة رقميا الستخدامها يف إصدار توفري البياانت املشفرة 
والتحقق  إصدار،  يف  الستخدامها  لآلخرين  رقميا  واملصدقة  واملوقعة 
التحقق  الواثئق؛ شهادة  الرقمية يف جمال توثيق  من صحة الشهادات 
الرقمي، وتوثيق، إصدار، التوزيع واإلدارة؛ خدمات االستشارات الفنية 
يف جمال برجمة احلاسوب، شبكات احلاسوب املالية،  معاجلة البياانت، 
خدمات االتصاالت اآلمنة، تشفري وفك تشفري البياانت وأمن شبكات 
املنطاق احمللية؛ نشر املعلومات عرب شبكة حاسوب عاملية يف جماالت 
املالية  احلاسوب  شبكات   ، احلاسوب  أجهزة  احلاسوب،  برجميات 
وشبكات املناطق احمللية؛ خدمات معاجلة البياانت وخدمات التحقق من 
البياانت؛ خدمات ختزين واسرتجاع البياانت؛ خدمات ختزين البياانت 
الدخول  أوقات  العمالء؛ خدمات أتجري  ملفات  معلومات  وخدمات 

بتوفري بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع اآلجل؛ خدمات البيع ابلتجزئة 
اليت تقدم إلكرتونيا عرب اإلنرتنت، من خالل الشبكات أو غريها من 
الوسائل اإللكرتونية اليت تستخدم املعلومات الرقمية إلكرتونيا متصاًل 
مع توفري بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع اآلجل؛ إدارة قواعد بياانت 
احلاسوب؛ الرتويج للحفالت املوسيقية والفعاليات الثقافية لآلخرين، 
تنظيم املعارض للغاايت التجارية أو الدعائية؛ خدمات اإلعالن للنقل، 
األلعاب  والوجبات،  األغذية  اإليواء،  وخدمات  الفنادق،  السفر، 
الرايضية، الرتفيه وزايرة معامل املدن؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بشراء 
من شبكات  وغريها  اإلنرتنت  شبكة  إلكرتونيا عرب  واخلدمات  السلع 
احلاسوب؛ خدمات إدارة السجالت املالية؛ خدمات تقدمي املعلومات، 
املذكورة  اخلدمات  جبميع  املتعلقة  واالستشارات  النصائح  خدمات 

سابقا.
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Mastercard )ابإلجنليزية( كتبت بشكل خاص مع رسم 

لدائرتني داخل بعضهما ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185402

التاريخ :2016/11/21 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
139804، 165310، 185397، 185407 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
هبا؛  املتعلقة  والتصاميم  األحباث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
خدمات التحاليل واألحباث الصناعية ؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع 
وبرجميات احلاسوب؛ حتويل البياانت أو الواثئق من وسائط مادية إىل 
احلاسوب؛  وبرجميات  بقطع  املتعلقة  االستشارات  خدمات  إلكرتونية؛ 
خدمات برجمة احلاسوب؛ خدمات اإلسناد واالستشارات املتعلقة إبدارة 
االستخدام  توفري  والطلبات؛  البيانية  والقواعد  احلاسوبية،  األنظمة 
املؤقت لربجميات وتطبيقات غري قابلة للتحميل إلدارة، حتديد املواقع، 
التواصل قريب  تقنية  الرقمي ألجهزة  تفعيل وإلغاء املصادقة واإلقرار 
املدى ؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث أجهزة احلاسوب وبرجميات 
التطبيقات لألجهزة النقالة الرقمية؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث 
برامج احلاسوب وبرجميات التطبيقات القابلة للتحميل للهواتف النقالة 
القسائم،  إىل  للوصول  املستخدمني  متكن  اليت  أخرى  رقمية  وأجهزة 
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عرب  املالية  احلساابت  وحتليل  وتتبع  التعقب،  أجهزة  حاسبة؛  آالت 
 ، حتديدا:  احلاسوب،  وبرجميات  قطع  العاملية؛  احلاسوب  شبكات 
احمللية وواسعة  احلاسوب  واستخدام شبكات  تطوير، صيانة  أجل  من 
النطاق؛ األنظمة لقراءة بطاقات الذاكرة واألنظمة لقراءة البياانت يف 
الذاكرات، حتديدا: ، ذاكرات الدارات املتكاملة وذاكرات البطاقات 
املصرفية؛ املنشورات اإللكرتونية القابلة للتحميل؛ أجهزة الطباعة اليت 
تتضمن أجهزة طباعة أنظمة معاجلة البياانت وأنظمة التعامالت املالية؛ 
أجهزة التشفري وفك التشفري؛ أجهزة املودم؛ أجهزة وبرجميات احلاسوب 
الشبكات  عرب  اإللكرتونية  الوسائل  بواسطة  الدفع  عمليات  لتسهيل 
الالسلكية، شبكات احلاسوب العاملية و\أو أجهزة االتصاالت بعيدة 
الرتميز،  مفاتيح  التشفري،  وبرجميات  احلاسوب  قطع  النقالة؛  املدى 
البياانت  ختزين  أتمني  برجميات  الرقمية،  التواقيع  الرقمية،  الشهادات 
واسرتجاع وإرسال معلومات العمالء السرية اليت يستخدمها األفراد. 
، املؤسسات املصرفية واملالية؛ برجميات وأجهزة احلاسوب اليت تسهل 
التعرف على والتحقق من أجهزة االتصال القريبة )ان اف سي( وأجهزة 
وبرجميات  أجهزة  دي(؛  آي  اف  )ار  املذايع  ترددات  على  التعرف 
معلومات حساب  اليت ختزن  رقمية  حمافظ  من  تتكون  اليت  احلاسوب 
العميل لقسائم الوصول، القسائم، رموز وخصومات القسائم يف متاجر 
البيع ابلتجزئة واحلصول على الوالء أو اجلوائز املالية اليت من املمكن 
ترصيدها على حساابهتم ؛ برامج احلاسوب القابلة للتحميل وبرجميات 
التطبيقات للهواتف النقالة واألجهزة الرقمية األخرى اليت تتكون من 
حمفظة رقمية اليت تسمح للمستخدمني ابلوصول إىل معلومات مقارنة 
لآلخرين،  ابلتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج،  مرجعات  األسعار، 
ومعلومات اخلصم؛ تطبيقات الربجميات لالستخدام مع حمطات الدفع 
بدون اللمس من أجل السماح للتجار بقبول التعامالت التجارية النقالة 
بدون اللمس، العرض بدون اللمس لشهادات الوالء، واالسرتداد بدون 
اللمس للقسائم، احلسومات، اخلصومات، القسائم والعروض اخلاصة؛ 
تطبيقات الربجميات اليت تسمح للتجار بتوصيل القسائم، احلسومات، 
االتثاالت  أجهزة  إىل  مباشرة  اخلاصة  والعروض  القسائم  اخلصومات، 
بعيدة املدة النقالة للعمالء املسلمة بواسطة اتصاالت ار اف آي دي أو 
ان اف سي بدون اللمس؛ تطبيقات الربجميات اليت تسمح للتجار بنشر 
امللصقات الذكية يف البيع ابلتجزئة والبيع ابجلملة يف مواقع املتاجر اليت 
يستطيع الزابئن الضغط عليها أبجهزهتم النقالة لالتصاالت بعيدة املدى 
والعروض  القسائم  اخلصومات،  احلسومات،  القسائم،  إىل  للوصول 
ا ر اف آي دي أو ان اف سي  اخلاصة املسلمة بواسطة اتصاالت 

النصائح  البياانت؛ خدمات تقدمي املعلومات، خدمات تقدمي  لقاعدة 
واالستشارات املتعلقة جبميع اخلدمات املذكورة.

طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد
نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 

10577، الوالايت املتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلشكل  )كما  ابأللوان  بعضهما  داخل  لدائرتني  مميز  رسم   : العالمة 
املرفق(

رقم اإليداع: 185403
التاريخ :2016/11/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،85123 ،82182 ،82178 ،57461 ،57459 ،56673
 ،139798  ،125545  ،90764  ،85127  ،85125

165303، 185393، 185398 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(

 ، الفوتوغرايف  وللتصوير   ، املساحية   ، واملالحية  العلمية،  األجهزة 
والسينمائي ، والبصرية، والوزن، القياس، إرسال اإلشارات، واملراقبة 
ومعّدات  أجهزة  ؛  والتعليم  اإلنقاذ  وأدوات  وأجهزة  )اإلشراف(، 
التوصيل ، التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم يف الطاقة 
أو  لألصوات  النسخ  أو  اإلرسال  أو  التسجيل،  أجهزة  الكهرابئية؛ 
األقراص  التسجيل؛  أقراص  املغناطيسية،  البياانت  حامالت  الصور؛ 
املضغوطة، أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ 
تسجيل  آالت  النقدية؛  القطع  طريق  عن  تدار  اليت  األجهزة  آليات 
احلاسوب؛  أجهزة  البياانت،  معاجلة  معدات  احلاسبة،  اآلالت  النقد، 
برجميات   / للتحميل  )القابلة  احلاسوب  وبرامج  احلاسوب  برجميات 
أجهزة  املسجلة؛  احلاسوب،  تشغيل  برامج  املسجلة(؛  احلاسوب 
لتسهيل  للتحميل(  القابلة  أو   / و  املسجلة  احلاسوب  والربجميات 
بطاقات  االئتمان،  بطاقات   ، املصرفية  العمليات  الدفع،  وإدارة 
التحويل املايل، بطاقات الدفع، آالت الصراف اآليل، القيمة املخزنة، 
املعاجلة  اإللكرتونية،  الدفعات  الكرتونيا،  األموال  حتويل  خدمات 
واإلرسال اإللكرتوين لبياانت دفع الفواتري، الصرف النقدي، التحقق 
والتسوية، كشف ومراقبة  التفويض  التوجيه، خدمات  الصفقات،  من 
عمليات االحتيال، خدمات االسرتجاع بعد حدوث الكوارث والرتميز؛ 
 ، حتديدا:  املدى،  بعيدة  لالتصاالت  الكهرابئية  واألدوات  األجهزة 
أجهزة تسجيل، إرسال ونسخ البياانت مبا يف ذلك األصوات والصور؛ 
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أرقام 82179، 82183، 139800، 156706، 165305، 
185394، 185399 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(
تويل  ؛ خدمات  األعمال  إدارة  واإلعالن؛ خدمات  الدعاية  خدمات 
الوظائف املكتبية ؛ خدمات تقدمي  وتسيري شؤون األعمال؛ خدمات 
املعلومات  األعمال؛ وكاالت  تقصي حقائق  ؛  األعمال  النصائح عن 
البيع  لغاايت  االتصال  وسائط  على  البضائع  عرض  التجارية؛ 
للغاايت  املعارض  تنظيم  األسعار؛ خدمات  مقارنة  ابلتجزئة؛ خدمات 
التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات استشارات التسويق؛ خدمات أحباث 
الشرائي  السلوك  عن  واإلبالغ  التنبؤ   ، والتحليل  تتبع،  األسواق؛ 
حلاملي البطاقات؛ الرتويج لبيع السلع واخلدمات لآلخرين عن طريق 
بطاقات  ابستخدام  يتصل  فيما  إنشاؤها  مت  اليت  واحلوافز  املكافآت 
شؤون  تسيري  الدفع؛  وبطاقات  اآلجل  الدفع  وبطاقات  االئتمان، 
واملساعدة  الصناعية  التجارية،  واملكافئات؛  الوالء  لربامج  األعمال 
إلدارة  النصائح  تقدمي  خدمات  األعمال؛  تقييم  ؛  األعمال  إدارة  يف 
جتارية(؛  )أعمال  اإلحصائية  املعلومات  التسويق؛  دراسات  األعمال؛ 
األعمال  حبوث  الدفاتر؛  مسك  خدمات  احلساابت؛  إعداد كشوف 
إصدار  الدعاية؛  نصوص  نشر  العامة؛  العالقات  خدمات  التجارية؛ 
من  تقدم  اليت  ابلتجزئة  البيع  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  منشورات 
خالل وسائل االتصاالت بعيدة املدى عرب اهلواتف النقالة فيما يتصل 
بتوفري بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع اآلجل؛ خدمات البيع ابلتجزئة 
اليت تقدم إلكرتونيا عرب اإلنرتنت، من خالل الشبكات أو غريها من 
الوسائل اإللكرتونية اليت تستخدم املعلومات الرقمية إلكرتونيا متصاًل 
مع توفري بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع اآلجل؛ إدارة قواعد بياانت 
احلاسوب؛ الرتويج للحفالت املوسيقية والفعاليات الثقافية لآلخرين، 
تنظيم املعارض للغاايت التجارية أو الدعائية؛ خدمات اإلعالن للنقل، 
األلعاب  والوجبات،  األغذية  اإليواء،  وخدمات  الفنادق،  السفر، 
الرايضية، الرتفيه وزايرة معامل املدن؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بشراء 
من شبكات  وغريها  اإلنرتنت  شبكة  إلكرتونيا عرب  واخلدمات  السلع 
احلاسوب؛ خدمات إدارة السجالت املالية؛ خدمات تقدمي املعلومات، 
املذكورة  اخلدمات  جبميع  املتعلقة  واالستشارات  النصائح  خدمات 

سابقا.
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
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بدون اللمس؛ رقاقات الدارات املتكاملة لالستخدام يف اهلواتف النقالة 
مغناطيسيا  املرمزة  البطاقات  ان اف سي وآر اف آي دي؛  وأجهزة 
والبطاقات اليت حتتوي على رقاقات درات متكاملة )بطاقات ذكية(؛ 
بطاقات األمن املرمزة؛ البطاقات املشفرة مبزااي أمنية ألغراض التحقق؛ 
بطاقات مشفرة مبيزات األمان ألغراض حتديد اهلوية؛ البطاقات ذات 
الصور ثالثية األبعاد )املرمزة( ؛ بطاقات الدفع، البطاقات املصرفية، 
بطاقات االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، بطاقات الرقاقات، 
اإللكرتونية،  البياانت  حامالت  بطاقات  املخزنة،  القيمة  بطاقات 
بطاقات الدفع وبطاقات الدفع املشفرة؛ البطاقات املصرفية، حتديدا: ، 
البطاقات املصرفية املرمزة مغناطيسيا والبطاقات البنكية اليت تستعمل 
ذاكرات مغناطيسية وذاكرات دارات متكاملة؛ قارائت بطاقات الدفع؛ 
اإللكرتونية  البطاقات  قارائت  واملشفرة،  املمغنطة  البطاقات  قارائت 
احلاسوب  أجهزة  اإللكرتونية،  التشفري  وحدات   ، للبياانت  احلاملة 
يف  املستخدمة  احلاسوب  برجميات  الطرفية،  احلاسوب  ملحقات   ،
اخلدمات املالية، قطاعات املصارف واالتصاالت بعيدة املدى؛ برجميات 
احلاسوب املصممة لتمكني البطاقات الذكية من التفاعل مع احملطات 
وأجهزة  اهلواتف  املدجمة يف  احلاسوب  رقائق  القراءة؛  وأجهزة  الطرفية 
االتصال األخرى؛ معدات االتصاالت بعيدة املدى؛ حمطات معامالت 
التعامالت،  وختزين  ، عرض  احلاسوب إلرسال  وبرجميات  البيع  نقاط 
املالية،  اخلدمات  يف  الستخدامها  املالية  واملعلومات  اهلوية  حتديد 
قطاعات املصارف واالتصاالت بعيدة املدى؛ أجهزة تعريف ترددات 
الراديو )متلقيات ترددات الراديو(؛ أجهزة التحقق اإللكرتونية للتحقق 
االئتمان،  بطاقات  املصرفية،  البطاقات  الشحن،  بطاقات  من صحة 
بطاقات اخلصم وبطاقات الدفع ؛ آالت صرف النقد؛ األجهزة الطرفية 
للحواسيب والسلع اإللكرتونية، حتديدا: ، اآلالت احلاسبة، املنظمات 
يف  املوضوعة  التخطيط  أجهزة  اإللكرتونية،  املفكرات  اإللكرتونية، 
احلواسيب  النقالة،  للهواتف  الرأس  النقالة، مساعات  اهلواتف  اجليب، 
الشخصية  واملساعدات  الرقمية  القارائت  ابللمس،  العاملة  اللوحية 
إطفاء  أجهزة  الفأرة؛  لبادات  اإلنذار؛  وأجهزة  ايه(  دي  )بيه  الرقمية 

احلرائق؛ قطع ومستلزمات مجيع البضائع املذكورة أعاله.
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلشكل  )كما  ابأللوان  بعضهما  داخل  لدائرتني  مميز  رسم   : العالمة 

املرفق(
رقم اإليداع: 185404

التاريخ: 2016/11/21
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد  الشروط: 
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خدمات  لدعم  املالية  اخلدمات  توفري  خدمات  الالسلكية؛  األجهزة 
البيع ابلتجزئة املتوفرة عرب اإلنرتنت، عن طريق الشبكات اإللكرتونية؛ 
التحليل واالستشارات املالية؛ اخلدمات املصرفية واالئتمانية؛ العمليات 
احلساب،  على  الشراء  املدين،  االئتمان،  املدفوعات،   ، املصرفية 
التحقق  املخزّنة؛  القيم  إيداع  إىل  الوصول  النقدي، خدمات  الصرف 
من الشيكات؛ خدمات معاجلة املعامالت املالية على شبكة اإلنرتنت 
عن طريق قاعدة بياانت احلاسوب و عرب االتصاالت بعيدة املدى ويف 
نقاط البيع ؛ خدمات معاجلة التعامالت املالية بواسطة محلة البطاقات 
الرصيد،  تفاصيل  توفري  خدمات  اآليل؛  الصراف  آالت  خالل  من 
آالت  عرب  البطاقات  حلاملي  املال  من  والسحب  اإليداع  عمليات 
يتعلق  فيما  املايل  التفويض  وخدمات  املالية  التسوية  اآليل؛  الصرف 
إبجراء معامالت الدفع املالية؛ خدمات أتمني السفر؛ إصدار واسرتداد 
الدافعني؛  من  التحقق  خدمات  سفر؛  وقسائم  السياحية  الشيكات 
املالية؛ خدمات  املالية؛ االحتفاظ ابلسجالت  التحقق من املعلومات 
املخزنة، خدمات  للقيمة  اإللكرتونية  احملفظة  بعد؛ خدمات  عن  الفع 
املدفوعات اإللكرتونية وخدمات التسوية وتفويض املعامالت ؛ توفري 
خدمات الدائن واملدين من خالل أجهزة حتديد الرتددات الالسلكية 
)أجهزة تلقي البث(؛ توفري خدمات اخلصم واالئتمان من خالل أجهزة 
لدعم  املالية  اخلدمات  توفري  املدى؛  بعيدة  واالتصاالت  االتصاالت 
خدمات البيع ابلتجزئة اليت تقدم من خالل وسائل االتصاالت بعيدة 
الالسلكية؛  األجهزة  طريق  عن  الدفع  ذلك خدمات  مبا يف   ، املدى 
بعيدة  واالتصاالت  اهلواتف  بربط  واملدينة  الدائنة  التعامالت  إجراء 
البيع ابلتجزئة  لدعم خدمات  املالية  اخلدمات  توفري  املدى؛ خدمات 
الوسائل  من  غريها  أو  الشبكات  خالل  من  اإلنرتنت،  عرب  املتوفرة 
تبادل  خدمات  إلكرتونيا؛  الرقمية  املعلومات  ابستخدام  اإللكرتونية 
اآليل،  الصراف  ذلك  مبا يف  للقيم،  اآلمن  التبادل   ، القيمة، حتديدا: 
عرب شبكات احلاسوب اليت ميكن الوصول إليها عن طريق البطاقات 
املقدمة من خالل املواقع اإللكرتونية؛  الفواتري  الذكية؛ خدمات دفع 
املصارف عرب اإلنرتنت؛ اخلدمات املالية املقدمة عرب اهلاتف وعن طريق 
شبكة احلاسوب العاملية أو شبكة اإلنرتنت؛ اخلدمات املالية، حتديدا: 
، توفري الدفوعات عرب األجهزة النقالة بدون اللمس بواسطة التجار يف 
مواقع البيع ابلتجزئة، أماكن البيع ابلتجزئة وابجلملة؛ اخلدمات املالية، 
حتديدا: ، توفري حمفظة مرتكزة على مصدر اإلنرتنت اليت ختزن معلومات 
العميل للوصول إىل، القسائم، ورموز القسائم واحلسومات يف أماكن 
املالية  املكافئات  أو  الوالء  مكافئات  على  وللحصول  ابلتجزئة  البيع 

ابلشكل  )كما  ابأللوان  بعضهما  داخل  لدائرتني  مميز  رسم   : العالمة 
املرفق(

رقم اإليداع: 185405
التاريخ: 2016/11/21 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،82180 ،57462 ،57460 ،56674 ،33322 ،32600
 ،113127 ،90765 ،85128 ،85126 ،85124 ،82184
 ،185395  ،170569  ،165306  ،139801  ،125546

185400 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )36(

النقدية؛  الشؤون  املالية؛ خدمات  الشؤون  التأمني؛ خدمات  خدمات 
املالية؛  االستشارات  تقدمي  خدمات  العقارية؛  الشؤون  خدمات 
املعلومات املالية؛ خدمات الكفاالت املالية؛ اخلدمات املالية، حتديدا: 
، العمليات املصرفية ، خدمات بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات 
اخلصم، خدمات بطاقات الدفع، خدمات البطاقات املدفوعة مسبقًا 
الدائن  تعامالت  املخزنة،  القيمة  ذات  البطاقات  خالل  من  املقدمة 
النقدي،  الفواتري، الصرف  واملدين اإللكرتونية، خدمات دفع وتقدمي 
التحقق من الشيكات، صرف الشيكات، خدمات التمكن من اإليداع 
وخدمات آالت الصراف اآليل، خدمات السماح ابلتعامالت والتسوية، 
تسوية املعامالت، إدارة النقد، تسوية الصناديق املالية املوحدة، خدمات 
معاجلة النزاعات املوّحدة، املعلومات املالية فيما يتعلق خبدمات حفظ 
البياانت ومعلومات العمالء الشخصية ، والتبديل ذو العالقة، مداخل، 
التسوية \ التوفيق، خدمات تداول األموال يف جمال بطاقات الدفع، 
خدمات معاجلة الدفع إلكرتونيا، خدمات التأكد والتحقق من معامالت 
الدفع، خدمات تبادل القيمة، حتديدا: ، املعامالت النقدية اإللكرتونية 
اآلمنة والتحويالت النقدية اإللكرتونية، من خالل الشبكات احلاسوبية 
املالية،  املعلومات  التجارة اإللكرتونية، خدمات توفري  لتسهيل  العامة 
التحويل  خدمات  والدين،  االئتمان  بطاقات  وتقارير  بياانت  حتديدا 
التقييم املايل وإدارة  العمالت ، خدمات  اإللكرتوين لألموال وصرف 
املعلومات  نشر  االستهالكي؛  االئتمان  جمال  يف  لآلخرين  املخاطر 
املقدمة  املالية  املعلومات  العاملية،  احلاسوب  شبكة  طريق  عن  املالية 
اآلمنة  املعلوماتية  احلاسوب  احلاسوب عن طريق شبكات  أجهزة  عرب 
توفري  السابقة؛  اخلدمات  جبميع  املتعلقة  النصائح  تقدمي  وخدمات 
خالل  من  تقدم  اليت  ابلتجزئة  البيع  خدمات  لدعم  املالية  اخلدمات 
وسائل االتصاالت بعيدة املدى ، حتديدا: ، خدمات الدفع عن طريق 
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الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
139804، 165310، 185397، 185402 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )42(
هبا؛  املتعلقة  والتصاميم  األحباث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
خدمات التحاليل واألحباث الصناعية ؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع 
وبرجميات احلاسوب؛ حتويل البياانت أو الواثئق من وسائط مادية إىل 
احلاسوب؛  وبرجميات  بقطع  املتعلقة  االستشارات  خدمات  إلكرتونية؛ 
خدمات برجمة احلاسوب؛ خدمات اإلسناد واالستشارات املتعلقة إبدارة 
االستخدام  توفري  والطلبات؛  البيانية  والقواعد  احلاسوبية،  األنظمة 
املؤقت لربجميات وتطبيقات غري قابلة للتحميل إلدارة، حتديد املواقع، 
التواصل قريب  تقنية  الرقمي ألجهزة  تفعيل وإلغاء املصادقة واإلقرار 
املدى ؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث أجهزة احلاسوب وبرجميات 
التطبيقات لألجهزة النقالة الرقمية؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث 
برامج احلاسوب وبرجميات التطبيقات القابلة للتحميل للهواتف النقالة 
القسائم،  إىل  للوصول  املستخدمني  متكن  اليت  أخرى  رقمية  وأجهزة 
األسعار،  مقارنة  معلومات  احلسومات،  القسائم،  رموز  القسائم، 
ومعلومات  لآلخرين،  ابلتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج،  مرجعات 
اخلصم؛ والتصميم، التطوير، صيانة وحتديث برامج احلاسوب وبرجميات 
لعروض  للوصول  املستخدمني  اليت متكن  للتحميل  القابلة  التطبيقات 
إىل  إضافتها  اليت ميكن  املالية  اجلوائز  املبيعات واحلصول على  ترويج 
حساابهتم عن طريق أنظمة اسرتداد النقود ؛ موفر برجميات التطبيقات 
القسائم، كوبوانت،  وعرض  إرسال  الستقبال،  برجميات  يقدم  الذي 
رموز القسائم، العروض اخلاصة، مراجعات، معلومات عن املنتجات، 
واستقبال  اإللكرتونية،  للمواقع  الروابط  األسعار،  مقارنة  معلومات 
وإرسال البياانت لشراء البضائع واخلدمات؛ توفري خدمات التطبيقات 
الذي يقدم برامج لتقدمي املعلومات املتعلقة ابخلصومات للمستهلكني، 
القسائم والعروض اخلاصة للبضائع واخلدمات لآلخرين؛ خدمات موفر 
االجتماعي؛  التواصل  شبكات  بربجميات  املتعلقة  التطبيقات  خدمات 
تصميم الرسومات من أجل جتميع صفحات الشبكة على األنرتنت ؛ 
املعلومات املتعلقة بقطع أو برجميات احلاسوب املقدمة عرب األنرتنت من 
شبكات حاسوب عاملية أو اإلنرتنت؛ إنشاء وصيانة مواقع اإلنرتنت؛ 
استضافة مواقع اإلنرتنت لآلخرين؛ إنشاء صفحات الشبكة؛ وتصميم، 
تصميم،  خدمات  اإلنرتنت؛  عرب  التجارة  مواقع  واستضافة  وإنشاء 
إنشاء واستضافة املواقع اإللكرتونية لدفع الفواتري؛ اخلدمات املتعلقة 
ابحلاسوب واإلنرتنت، حتديدا: ، توفري قواعد البياانت اإللكرتونية على 

اليت من املمكن ترصيدها إىل حساابهتم من خالل نظام اسرتجاع النقد؛ 
خدمات امللكية العقارية؛ التقييم العقاري؛ إدارة االستثمارات العقارية؛ 
خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات التأمني على العقارات؛ خدمات 
خدمات  ابمللكية؛  املتعلق  التأمني  خدمات  األمالك؛  أصحاب  أتمني 
متويل العقارات؛ خدمات وساطة العقارات ؛ خدمات ختمني العقارات؛ 
إدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقارات؛ خدمات  خدمات وكاالت 
املتعلقة ابلعقارات؛ خدمات  املالية  العقارات؛ خدمات إدارة الشؤون 
العقاري؛  ابلتطوير  املتعلقة  التمويل  خدمات  ؛  عقارية  قروض  توفري 
املتعلقة ابمللكية  املالية  للعقارات؛ اخلدمات  املالية  خدمات السمسرة 
اتفاقيات  ترتيب  العقارات؛  لشراء  املالية  اخلدمات  واملباين؛  العقارية 
القروض بضمان العقارات؛ خدمات ترتيب امللكية املشرتكة للعقارات؛ 
املساعدة  خدمات  العقارات؛  لشراء  التمويل  توفري  ترتيب  خدمات 
الرأمسالية يف  االستثمارات  ؛  العقارات  يف  واملصاحل  على  احلصول  يف 
العقارات؛ خدمات استثمار امللكية التجارية؛ اخلدمات املالية املتعلقة 
التقييم  امللكية؛  ببيع  املتعلقة  املالية  امللكية؛ اخلدمات  ابحلصول على 
املستأجرة؛ خدمات  للملكيات  املايل  التقييم  احلرة؛  للملكيات  املايل 
أتجري  خدمات  العقارات؛  إجيارات  ترتيب  العقارات؛  أتجري  ترتيب 
احلرّة؛  امللكيات  أتجري  العقارات؛  ملكية  أتجري  خدمات  امللكية؛ 
ابلعقارات؛  املتعلقة  ابإلجراءات  املتعلقة  العقارات  إدارة  خدمات 
إدارة  خدمات  املمتلكات؛  حمفظة  إدارة  امللكية؛  قيمة  خدمات 
املمتلكات؛ خدمات تقدمي النصائح املتعلقة مبلكية العقارات؛ خدمات 
تقدمي النصائح املتعلقة بتقييم العقارات؛ اخلدمات االستشارية لعقارات 
خدمات  ابلعقارات؛  املتعلقة  املؤمتتة  املعلومات  خدمات  الشركات؛ 
املعلومات  توفري  خدمات  ابلعقارات؛  املتعلقة  االستشارات  تقدمي 
بسوق  املتعلقة  املعلومات  توفري  خدمات  العقارات؛  مبلكية  املتعلقة 
العقارات؛ خدمات األحباث املتعلقة ابحلصول على العقارات؛ خدمات 
البحوث املتعلقة ابالختيار العقاري؛ خدمات متويل الرهوانت وضمان 
األصول؛ اخلدمات االستشارية بشأن حلول الدفع، العمليات املصرفية 
، بطاقات االئتمان، بطاقات اخلصم وبطاقات الدفع؛ خدمات تقدمي 
جبميع  املتعلقة  واالستشارات  النصائح  تقدمي  خدمات  املعلومات، 

اخلدمات املذكورة.  
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلشكل  )كما  ابأللوان  بعضهما  داخل  لدائرتني  مميز  رسم   : العالمة 

املرفق(
رقم اإليداع: 185407

التاريخ:2016/11/21 
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 ،145817  ،145608  ،144419  ،135901  ،132425
 ،175231  ،173369  ،173286  ،163819  ،155564
 ،185418  ،175909  ،175558  ،175234  ،175232

185513، 185514 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، سيجاريلو 
تبغ  الغليون،  تبغ  بك،  اخلاصة  السجائر  للف  تبغ  رفيع(،  سيجار   (
والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  املضغ، 
الطبية(؛ السجائر اإللكرتونية؛  التبغ )لغري األغراض  بدائل  السعوط؛ 
لغاية  غيارها  وقطع  إلكرتونية  أجهزة  ؛  التسخني  لغاية  التبغ  منتجات 
تدفئة السجائر أو التبغ من أجل إطالق خباخ االستنشاق احملتوي على 
النيكوتني ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ 
أدوات املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، مرشحات ) فالتر(

سجائر، علب التبغ، علب السجائر، املنافض، األانبيب، جهاز اجليب 
للف السجائر، قداحات )والعات(، أعواد الثقاب.
طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 L & M  FOUNDED BY LIGGETT : العالمة
)كما  ابأللوان  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   & MYERS

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185418

التاريخ: 21/11/2016
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،80010  ،77096  ،49549  ،48651  ،13772  ،1414
 ،108081  ،108080  ،108079  ،108076  ،92581
 ،109256  ،108085  ،108084  ،108083  ،108082
 ،118697  ،109296  ،109295  ،109258  ،109257
 ،129550  ،127043  ،123937  ،121444  ،120053
 ،129562  ،129561  ،129560  ،129559  ،129551
 ،131368  ،131367  ،131363  ،131361  ،131360
 ،132423  ،131669  ،131372  ،131371  ،131370
 ،145817  ،145608  ،144419  ،135901  ،132425
 ،175231  ،173369  ،173286  ،163819  ،155564
 ،185417  ،175909  ،175558  ،175234  ،175232

التحقق  جمال  يف  العاملية  احلاسوبية  شبكة  طريق  عن  اإلنرتنت  شبكة 
والتأكد من اهلوية الشخصية؛ تشفري وفك تشفري البياانت للمعلومات 
 ، اآلخرين  على  للمصادقة  الرقمي  التوقيع  مصادقة  خدمات  املالية؛ 
املشفرة  البياانت  توفري  البياانت؛  وتكامل  البياانت  تشفري   ، حتديدا: 
واملوقعة واملصدقة رقميا الستخدامها يف إصدار توفري البياانت املشفرة 
والتحقق  إصدار،  يف  الستخدامها  لآلخرين  رقميا  واملصدقة  واملوقعة 
التحقق  الواثئق؛ شهادة  الرقمية يف جمال توثيق  من صحة الشهادات 
الرقمي، وتوثيق، إصدار، التوزيع واإلدارة؛ خدمات االستشارات الفنية 
يف جمال برجمة احلاسوب، شبكات احلاسوب املالية،  معاجلة البياانت، 
خدمات االتصاالت اآلمنة، تشفري وفك تشفري البياانت وأمن شبكات 
املنطاق احمللية؛ نشر املعلومات عرب شبكة حاسوب عاملية يف جماالت 
املالية  احلاسوب  شبكات   ، احلاسوب  أجهزة  احلاسوب،  برجميات 
وشبكات املناطق احمللية؛ خدمات معاجلة البياانت وخدمات التحقق من 
البياانت؛ خدمات ختزين واسرتجاع البياانت؛ خدمات ختزين البياانت 
الدخول  أوقات  العمالء؛ خدمات أتجري  ملفات  معلومات  وخدمات 
النصائح  البياانت؛ خدمات تقدمي املعلومات، خدمات تقدمي  لقاعدة 

واالستشارات املتعلقة جبميع اخلدمات املذكورة.
طالب التسجيل: ماسرتكارد إنرتانشيوانل إنكوربوريتد

نيويورك  ابرتشيس،  سرتيت،  ابرتشيس   2000  / أمريكية  العنوان: 
10577، الوالايت املتحدة األمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 L & M  FOUNDED BY LIGGETT : العالمة
)كما  ابأللوان  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت   & MYERS

ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185417

التاريخ :2016/11/21 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 ،80010  ،77096  ،49549  ،48651  ،13772  ،1414
 ،108081  ،108080  ،108079  ،108076  ،92581
 ،109256  ،108085  ،108084  ،108083  ،108082
 ،118697  ،109296  ،109295  ،109258  ،109257
 ،129550  ،127043  ،123937  ،121444  ،120053
 ،129562  ،129561  ،129560  ،129559  ،129551
 ،131368  ،131367  ،131363  ،131361  ،131360
 ،132423  ،131669  ،131372  ،131371  ،131370



275                األحد 2 صـــــــــفر 1439 هـ- 2017/10/22مالكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون               

البرتول )الستخدامات  من  التنظيف  مواد  الطبية؛  وللغاايت  التصنيع 
اقمشه؛  الصحون؛ صابون مطهر؛  أوساخ  املنزيل(؛ مزيالت  التنظيف 
ملمع أاثث؛ منظفات الزجاج؛ منظفات يدين ]مستحضرات لتنظيف 
اليدين[؛ صابون الغسيل؛ زيت اخلزامى؛ غسوالت الفم غري العالجية؛ 
مستحضرات  األليفة؛  للحيواانت  شامبو  العطور؛  العطرية؛  املواد 
القشور  إلزالة  مستحضرات  الصدأ؛  إزالة  مستحضرات  التلميع؛ 
لألحذية؛  احلالقة؛ كرميات  الشامبو؛ مستحضرات  املنزلية؛  لألغراض 
البقع؛  مزيالت  املنزيل؛  لالستخدام  صابون  ابجلسم؛  للعناية  صابون 
املناديل املشربة بلوشن مستحضرات التجميل؛ سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات األمامي.
طالب التسجيل: بيجون كوربوريشني

سيئول، كوراي  جاجننام-جو،  نوهنيون-رو،   ،531  / العنوان: كورية 
اجلنوبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابأللوان  خاص  بشكل  )ابلكورية( كتبت   PIGEON  : العالمة 

)كما ابلشكل املرفق(
رقم اإليداع: 185510
التاريخ:2016/11/24

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
185508، 185509، 185511 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
ملطفات األقمشة الستخدام غسيل املالبس؛ مستحضرات للتنظيف؛ 
الصابون  الكشط؛  مواد  التجميل؛  مستحضرات  األسنان؛  منظفات 
منزلية؛  ألغراض  للشواش  املضادة  املستحضرات  للتعرق؛  املضاد 
ملمعات للسيارات؛ زيت لألطفال؛ مساحيق لألطفال؛ شامبو أطفال؛ 
االستحمام؛  صابون  الطبية؛  غري  احلمام  أمالح  االستحمام؛  رغوات 
مستحضرات التجميل اليت توضع عند االستحمام؛ مستحضرات تبييض 
لنصاعة  األنفاس؛ كيميائيات  رائحة  تلطيف  رذاذ  األقمشة )غسيل(؛ 
التنظيف  مستحضرات  املالبس(؛  )غسيل  منزلية  ألغراض  األلوان 
ألغراض منزلية؛ مستحضرات تنظيف أانبيب الصرف ؛ كرميات جتميلية 
للعناية ابجللد؛ مستحضرات التجميل للحيواانت؛ أعواد قطن لغاايت 
الروائح  إزالة  الروائح الكريهة؛ مستحضرات  التجميل؛ صابون إلزالة 
آالت  يف  تستخدم  أوساخ  مزيالت  الشخصي؛  لالستخدام  الكريهة 
غسل الصحون؛ مواد التنظيف عدا عن تلك املستخدمة يف عمليات 
البرتول )الستخدامات  من  التنظيف  مواد  الطبية؛  وللغاايت  التصنيع 

185513، 185514 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )34(

التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار، السجائر، السيجار 
تبغ  املضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع، 
السعوط؛  والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من  املصنوعة  السجائر  السعوط، 
منتجات  اإللكرتونية؛  السجائر  الطبية(؛  األغراض  )لغري  التبغ  بدائل 
التبغ لغاية التسخني ؛ أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر 
؛  النيكوتني  على  احملتوي  االستنشاق  إطالق خباخ  أجل  من  التبغ  أو 
حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر اإللكرتونية؛ أدوات 
املدخنني، ورق السجائر، أنبوب السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، 
السجائر،  للف  اجليب  أدوات  الغاليني،  املنافض،  السجائر،  علب 

القداحات، أعواد الثقاب.
 طالب التسجيل: فيليب موريس بروداكتس إس.ايه.

العنوان: سويسرية / كواي جينرينود 3، 2000 نيوشاتل، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : PIGEON )ابلكورية( كتبت بشكل خاص مع الرسم 
ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 185508
التاريخ: 2016/11/24 

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
185509، 185510، 185511، 185512 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
ملطفات األقمشة الستخدام غسيل املالبس؛ مستحضرات للتنظيف؛ 
الصابون  الكشط؛  مواد  التجميل؛  مستحضرات  األسنان؛  منظفات 
منزلية؛  ألغراض  للشواش  املضادة  املستحضرات  للتعرق؛  املضاد 
ملمعات للسيارات؛ زيت لألطفال؛ مساحيق لألطفال؛ شامبو أطفال؛ 
االستحمام؛  صابون  الطبية؛  غري  احلمام  أمالح  االستحمام؛  رغوات 
مستحضرات التجميل اليت توضع عند االستحمام؛ مستحضرات تبييض 
لنصاعة  األنفاس؛ كيميائيات  رائحة  تلطيف  رذاذ  األقمشة )غسيل(؛ 
التنظيف  مستحضرات  املالبس(؛  )غسيل  منزلية  ألغراض  األلوان 
ألغراض منزلية؛ مستحضرات تنظيف أانبيب الصرف ؛ كرميات جتميلية 
للعناية ابجللد؛ مستحضرات التجميل للحيواانت؛ أعواد قطن لغاايت 
الروائح  إزالة  الروائح الكريهة؛ مستحضرات  التجميل؛ صابون إلزالة 
آالت  يف  تستخدم  أوساخ  مزيالت  الشخصي؛  لالستخدام  الكريهة 
غسل الصحون؛ مواد التنظيف عدا عن تلك املستخدمة يف عمليات 
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اليدين[؛ صابون الغسيل؛ زيت اخلزامى؛ غسوالت الفم غري العالجية؛ 
مستحضرات  األليفة؛  للحيواانت  شامبو  العطور؛  العطرية؛  املواد 
القشور  إلزالة  مستحضرات  الصدأ؛  إزالة  مستحضرات  التلميع؛ 
لألحذية؛  احلالقة؛ كرميات  الشامبو؛ مستحضرات  املنزلية؛  لألغراض 
البقع؛  مزيالت  املنزيل؛  لالستخدام  صابون  ابجلسم؛  للعناية  صابون 
املناديل املشربة بلوشن مستحضرات التجميل؛ سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات األمامي.
طالب التسجيل: بيجون كوربوريشني

سيئول، كوراي  جاجننام-جو،  نوهنيون-رو،   ،531  / العنوان: كورية 
اجلنوبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 NESTLÉ HEALTH SCIENCE:العالمة
ابلشكل  )كما  ابأللوان  رسم  مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت 

املرفق(
رقم اإليداع: 185522

التاريخ: 24/11/2016 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
 172982 ،147278 ،34936 ،34934 ،12814 ،8349

وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )05(

املستحضرات  البيطرية؛  املستحضرات  الصيدالنية؛  املستحضرات 
الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية وأشربة احلمية املعّدة لالستخدامات 
الطبية والسريرية؛ مواد احلمية املعّدة لالستخدامات الطبية والسريرية؛ 
أغذية لألطفال الرضع؛ حليب البودرة لألطفال؛ حليب األطفال حديثي 
الوالدة؛ مواد الطعام لألطفال املعّدة لالستخدام الطيب؛ مواد الطعام 
لألطفال الرّضع املعّدة لالستخدام الطيب؛ مواد الطعام للعاجزين املعّدة 
الفيتامينات؛  مستحضرات  الغذائية؛  املكمالت  الطيب؛  لالستخدام 
الغذائية  احلمية  مكمالت  معادن؛  على  احملتوية  الغذائية  املكمالت 
الطبية؛  لالستخدامات  املغذايت  مع  املدّعمة  املشروابت  الربوتينية؛ 
حلوايت احلمية لالستخدامات الطبية.  أغذية احلمية لالستخدام الطيب 
بدائل   ، اهلضمي  اجلهاز  يف  إضراابت  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
املدعمات  األيض،  اضطراابت  إلدارة  الطيب  لالستخدام  الوجبات 

لالستخدامات الطبية إلدارة مشاكل سوء التغذية.  
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 

اقمشه؛  الصحون؛ صابون مطهر؛  أوساخ  املنزيل(؛ مزيالت  التنظيف 
ملمع أاثث؛ منظفات الزجاج؛ منظفات يدين ]مستحضرات لتنظيف 
اليدين[؛ صابون الغسيل؛ زيت اخلزامى؛ غسوالت الفم غري العالجية؛ 
مستحضرات  األليفة؛  للحيواانت  شامبو  العطور؛  العطرية؛  املواد 
القشور  إلزالة  مستحضرات  الصدأ؛  إزالة  مستحضرات  التلميع؛ 
لألحذية؛  احلالقة؛ كرميات  الشامبو؛ مستحضرات  املنزلية؛  لألغراض 
البقع؛  مزيالت  املنزيل؛  لالستخدام  صابون  ابجلسم؛  للعناية  صابون 
املناديل املشربة بلوشن مستحضرات التجميل؛ سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات األمامي.
طالب التسجيل: بيجون كوربوريشني

سيئول، كوراي  جاجننام-جو،  نوهنيون-رو،   ،531  / العنوان: كورية 
اجلنوبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم مميز حلمامة ابأللوان )كما ابلشكل املرفق(

رقم اإليداع: 185512
التاريخ: 2016/11/24

الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
185508، 185509 وذلك الرتباطهم.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )03(
ملطفات األقمشة الستخدام غسيل املالبس؛ مستحضرات للتنظيف؛ 
الصابون  الكشط؛  مواد  التجميل؛  مستحضرات  األسنان؛  منظفات 
منزلية؛  ألغراض  للشواش  املضادة  املستحضرات  للتعرق؛  املضاد 
ملمعات للسيارات؛ زيت لألطفال؛ مساحيق لألطفال؛ شامبو أطفال؛ 
االستحمام؛  صابون  الطبية؛  غري  احلمام  أمالح  االستحمام؛  رغوات 
مستحضرات التجميل اليت توضع عند االستحمام؛ مستحضرات تبييض 
لنصاعة  األنفاس؛ كيميائيات  رائحة  تلطيف  رذاذ  األقمشة )غسيل(؛ 
التنظيف  مستحضرات  املالبس(؛  )غسيل  منزلية  ألغراض  األلوان 
ألغراض منزلية؛ مستحضرات تنظيف أانبيب الصرف ؛ كرميات جتميلية 
للعناية ابجللد؛ مستحضرات التجميل للحيواانت؛ أعواد قطن لغاايت 
الروائح  إزالة  الروائح الكريهة؛ مستحضرات  التجميل؛ صابون إلزالة 
آالت  يف  تستخدم  أوساخ  مزيالت  الشخصي؛  لالستخدام  الكريهة 
غسل الصحون؛ مواد التنظيف عدا عن تلك املستخدمة يف عمليات 
البرتول )الستخدامات  من  التنظيف  مواد  الطبية؛  وللغاايت  التصنيع 
اقمشه؛  الصحون؛ صابون مطهر؛  أوساخ  املنزيل(؛ مزيالت  التنظيف 
ملمع أاثث؛ منظفات الزجاج؛ منظفات يدين ]مستحضرات لتنظيف 
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الكحولية؛  غري  الفاكهة  مشروابت عصري  الكحولية؛  غري  املشروابت 
مستخلصات الفاكهة غري الكحولية؛ املشروابت املصنعة من اخلمائر 
احلليب؛  بدائل  عن  عدا  الصواي،  أساسها  اليت  املشروابت  اللبنية؛ 
املشروابت  لصنع  األخرى  واملستحضرات  واملركزات  املستخلصات 
اليت  املشروابت  املخمرة؛  الالكتيك  الكحولية؛ مشروابت محض  غري 
اليت  املشروابت  الكحولية؛  غري  الشعري  مشروابت  الصواي؛  أساسها 
عصائر  الطاقة؛  مشروابت  التواترية؛  املشروابت  الشعري؛  أساسها 
غري  املشروابت  اللنب؛  مصل  مشروابت  ]مشروابت[؛  اخلضراوات 
الكحولية )اليت حتتوي على الفيتامينات(؛ املشروابت الرايضية املعززة 
الدقيقة  الغذائية و/أو املغذايت  ابلربوتني؛ املشروابت املدعمة ابملواد 

و/أو املغذايتت الرئيسية .  
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجيع  hoppipola كتبت  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة 
مميز  بشكل  متباينة  وأحجام  صغرية  أبحرف  العالمة  احرف كلمات 
وابأللوان التالية: ابللون األزرق السماوي: حرف h  وحرف P الثاين 
الثالث و   p و  األول   o الوردي: حرف  ابللون  األخري   a و حرف 
حرف L ابللون الربتقايل: حرف P األول و I يف الوسط فوقها رمسة 
الكأس رمسة نصف  الربتقايل  وفوق  على شكل كأس عصري ابللون  
الكلمات  حتتها  و  الربتقايل  ابللون  الثاين كذلك   O و حرف  برتقالة 
بوهنومي   اند  أول داي ابر   All day bar & bonhomie
أتيت يف اليمني حتت كلمة hoppipola ابللون األبيض و العالمة 
مبجملها أتيت على خلفية سوداء مستطيلة الشكل و الكلمة الالتينية 
hoppipola«ليس هلا معىن يف املعجم العريب والالتيين   ،والعالمة 
تتضمن عبارة All day bar & bonhomie   اول داي ابر 
اند بوهنومي   تعين مطعم ورقة طول اليوم وهي غري مشمولة احلماية 

إذا وردت وحدها
رقم اإليداع  : 165775  

اتريخ اإليداع : 16/ 3  /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)43(
توفري األطعمة واملشروابت؛  للمقاهي ؛  الكافيرتاي ؛ الفنادق؛ املطاعم 

و مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 

 NESTLÉ HEALTH SCIENCE  : العالمة 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  رسم  مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت 

املرفق(
رقم اإليداع: 185523

التاريخ 2016/11/24: 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام 
وذلك   170564  ،159375  ،147281  ،12815  ،8350

الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(

املطبوخة(،  أو  اجملففة  اجملّمدة،  )احملفوظة،  والبطاطس  اخلضراوات 
)احملفوظ،  الفطر  املطبوخة(،  أو  اجملففة  اجملّمدة،  )احملفوظة،  الفاكهة 
اجملففة أو املطبوخة(، اللحوم، الدواجن، حلوم الصيد، منتجات األمساك 
مستخلصات،  شكل  على  املنتجات  هذه  البحري، كافة  والطعام 
 ، املعلبة  املنتجات  للدهن،  القابلة  املواد  اهلالمية،  املواد  الشورابت، 
 ، الزبدة  القشدة،  احلليب،  اجملففة؛  أو  اجملمدة  الوجبات  املطبوخة، 
اجلبنة ومنتجات احلليب األخرى؛ بدائل احلليب؛ املشروابت املصنوعة 
من احلليب؛ احللوايت املصنوعة من احلليب واحللوايت املصنوعة من 
القشدة؛ اللنب؛ حليب الصواي )بديل للحليب(؛ مستحضرات الربوتني 
لالستهالك البشري؛ الشورابت، احلساء املركز، احلساء املخّثر، مكعبات 
املرق، املرق، املرق؛ األطعمة واملشروابت اليت أساسها األلبان املدّعمة 
ابملغذايت و/أو مكوانت احلمية؛ األغذية ومستحضرات األغذية اليت 
أساسها اخلضراوات و/أو اللحوم و/أو األمساك املدّعمة ابملغذايت و/

أو مكوانت احلمية.  
طالب التسجيل: سوسيييت ديه بروديوتس نستلة اس. ايه.

العنوان: سويسرية / 1800 فيفي، سويسرا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 NESTLÉ HEALTH SCIENCE العالمة: 
ابلشكل  )كما  ابأللوان  رسم  مع  خاص  بشكل  )ابإلجنليزية( كتبت 

املرفق(
رقم اإليداع: 185525

التاريخ: 2016/11/24 
الشروط: التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام 
 ،147283 ،78024 ،54119 ،48089 ،12817 ،8353

159377 وذلك الرتباطهم.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(
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مؤطرة خبط أمحر و عن ميينها رمسة لشعلة انرية  داخل مستطيل دو 
  TVS ROCKZ NEW  خلفية سوداء و الكلمة الالتينية
ال معىن هلا ال يف القاموس اإلجنليزي أو العريب. و العالمة يف جمملها  ال 
تتضمن أية دالالت أو إحياءات ابلنسبة للمنتجات املودعة هلذه العالمة 
وال تشري السم شخص أو مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل 

الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 172247

اتريخ اإليداع :  13 / 9 /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
العرابت ذات احملركات، مركبات ذاتية احلركة مزودة بعجلتني و خباصة  
الدراجات النارية ، دراجات مبحرك صغري،  دراجات انرية، دراجات 
انرية  خفيفة حجم حمركها أقل من 100 سنتيمرت مكعب،  األجزاء 

والتجهيزات املتعلقة ابملنتجات املذكورة.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  ساندارام – كالينت ليمتد/ شركة هندية حمدودة/ 
غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان : جاايالكشمي إستيتس«، منرب29 )أولد منرب8 (، هادوز روود، 
شيناي 006 600 ، اهلند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبحرف  PECTIV«كتبت  لالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة 
التينية مميزة ابللون األمحر مع رسم مميز خلطوط متوازية ابللون األمحر 

والرمادي وليس هلا معين ابللغة العربية
رقم اإليداع  : 174837

اتريخ اإليداع : 24 / 11 /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجلزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)5(
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، مستحضرات صحية لغاايت طبية ، مواد 
محية معدة لالستعمال الطيب وأغذية للرضع واألطفال، لصقات ومواد 
ضماد، مواد حشو األسنان ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات 
إلابدة احلشرات واحليواانت الضارة ، مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب

لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص.ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :   لينيزر ) ذ .م ، م (

فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  سبيشليت ريستورانتس ليمتد / شركة هندية حمدودة 
/ غرضها: خدمات توفري األطعمة واألشربة

اندسرتايل  فريا  يب/25   ، فلور   4  ،1  – الندمارك  موراي    : العنوان 
 053 أندهريي وست،  مومباي –  لينك رود،  نيو  ايستيت،  أوف 

400،  ماهاراشرتا، اهلند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية TVS NEO XR يت يف إس 
نييو أكس أر كتبت حبروف التينية بشكل كبريو مميز ابللون األبيض  و 
كتب XR  ابللون األمحر داخل مستطيل دو خلفية سوداء و الكلمة 
الالتينية TVS NEO XR ال معىن هلا ال يف القاموس اإلجنليزي 
أية دالالت أو إحياءات  العالمة يف جمملها  ال تتضمن  العريب. و  أو 
أو  السم شخص  تشري  وال  العالمة  هلذه  املودعة  للمنتجات  ابلنسبة 
مركب من أي نوع، وإمنا هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل 

الستخدامها كعالمة جتارية.
رقم اإليداع  : 172246

اتريخ اإليداع :  13 / 9 /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )12(
العرابت ذات احملركات، مركبات ذاتية احلركة مزودة بعجلتني و خباصة  
الدراجات النارية ، دراجات مبحرك صغري،  دراجات انرية، دراجات 
انرية  خفيفة حجم حمركها أقل من 100 سنتيمرت مكعب،  األجزاء 

والتجهيزات املتعلقة ابملنتجات املذكورة.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :  ساندارام – كالينت ليمتد/ شركة هندية حمدودة/ 
غرضها: الصناعة والتجارة

العنوان : جاايالكشمي إستيتس«، منرب29 )أولد منرب8 (، هادوز روود، 
شيناي 006 600 ، اهلند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TVS ROCKZ NEW العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية
ابللون  مميز   بشكل كبريو  التينية  نيو كتبت حبروف  إس روكز  يت يف 
 ROCKZ الكلمة  و كتبت   TVS للكلمة  ابلنسبة  األبيض 
ابألبيض ومؤطرة خبط أمحر و كتبت الكلمة NEW ابللون األصفر 
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العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية STDY مكتوبة أبحرف التينية 
عادية ابللون األسود علي خلفية صفراء يعلوها رسم مميز لصقر ابأللوان

رقم اإليداع  : 176495
اتريخ اإليداع : 31 / 12 /2015

الشروط : التعهد بعدم استعمال اجلزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(

واألجهزة  األراضي  مبسح  واخلاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة 
والعدد  األجهزة  وكذلك  الالسلكية(  ذلك  يف  )مبا  الكهرابئية  والعدد 
النظارات  بصناعة  اخلاصة  واألجهزة  توغرافية  والسينما  الفوتوغرافية 
وعمليات الوزن والقياس وإعطاء اإلشارات والضبط )املراقبة( واإلنقاذ 
والتعليم، واألجهزة األتوماتيكية اليت تعمل بوضع قطعة من النقود أو 
احلاسبة،  اآلالت  للنقود،  الراصدة  اخلزائن  املتكملة،  اآلالت  غريها، 

أجهزة إطفاء احلريق البطارايت
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :   شركة / انيتوالس انرتانشيوانل كاميان ذ.م.م   

العنوان :  جزر الكاميان – بريطانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية STDY مكتوبة أبحرف التينية 
عادية ابللون األسود على خلفية صفراء يعلوها رسم مميز لصقر ابأللوان

رقم اإليداع  : 176496
اتريخ اإليداع : 31 / 12 /2015

الشروط : التعهد بعدم استعمال اجلزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)25(

املالبس مبا يف ذلك األحذية جبميع أنواعها والشباشب 
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :   شركة / انيتوالس انرتانشيوانل كاميان ذ.م.م 
العنوان :  جزر الكاميان – بريطانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رسم  مميز ابأللوان كما هو ابلشكل املرفق       

رقم اإليداع  : 181848
اتريخ اإليداع : 17 / 7 /2016

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)35(

العنوان :  مكتب تنفيذي رقم )7( الطابق االرضي – املبين 3 – مدينة 
ديب االكادميية العاملية – ديب – االمارات العربية املتحدة        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتينية  عربية  أبحرف  )ميين كرك كافية( كتبت  عن  عبارة   : العالمة 
مميزة وابأللوان مع رسم مميز من جهة اليسار لرجل خليجي علي هيئة 

جارسون
رقم اإليداع  : 175696

اتريخ اإليداع : 16 / 12 /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجلزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)43(
خدمات توفري األطعمة واملشروابت  واإلقامة املؤقتة

وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :   شركة / ميين كرك        
العنوان :  ديب - ص ب : 89836 اإلمارات العربية املتحدة         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

NTLS كتبت بشكل كبري  الالتينية  : عبارة عن األحرف  العالمة 
هو  األزرق كما  ابللون  ورمح  عصاة  ميسك  لرجل  مميز  رسم  يعلوها 

ابلشكل املرفق
رقم اإليداع  : 176493

اتريخ اإليداع : 31 / 12 /2015
الشروط : التعهد بعدم استعمال اجلزاء العالمة منفردة

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)9(
واألجهزة  األراضي  مبسح  واخلاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة 
والعدد  األجهزة  وكذلك  الالسلكية(  ذلك  يف  )مبا  الكهرابئية  والعدد 
النظارات  بصناعة  اخلاصة  واألجهزة  توغرافية  والسينما  الفوتوغرافية 
وعمليات الوزن والقياس وإعطاء اإلشارات والضبط )املراقبة( واإلنقاذ 
والتعليم، واألجهزة األتوماتيكية اليت تعمل بوضع قطعة من النقود أو 
احلاسبة،  اآلالت  للنقود،  الراصدة  اخلزائن  املتكملة،  اآلالت  غريها، 

أجهزة إطفاء احلريق البطارايت.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :   شركة / انيتوالس انرتانشيوانل كاميان ذ.م.م
العنوان :  جزر الكاميان – بريطانيا
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التسويق  الرتوجيية؛  الرعاية  الرتوجيية؛  واخلدمات  والتسويق  اإلعالن 
الرتوجيي؛ تطوير احلمالت الرتوجيية للشركات؛ إدارة األعمال للمواقع 
]لآلخرين[؛  الرايضية  ابملرافق  األعمال  إدارة  ]لآلخرين[؛  الرايضية 
الرعاية  ملقدمي  الرتتيب  طريق  عن  لآلخرين  واخلدمات  السلع  ترويج 
اإلعالانت  نشر  الرايضية؛  املسابقات  مع  وخدماهتم  سلعهم  لدمج 
واملواد الرتوجيية؛ خدمات التجزئة املتعلقة ابملالبس؛ خدمات التجزئة 
الرايضية؛  ابملعدات  املتعلقة  التجزئة  خدمات  ابألحذية؛  املتعلقة 
والء  برامج  وإدارة  تنظيم  الرايضية؛  ابملواد  املتعلقة  التجزئة  خدمات 
البياانت؛  قاعدة  إدارة  خدمات  التسويق؛  حبوث  خدمات  العمالء؛ 
جتميع اإلحصاءات؛ خدمات استشارات األعمال؛ وكاالت التوظيف؛ 

خدمات توظيف املوظفني؛ استشارات إدارة األعمال والتنظيم.
وكيل التسجيل: مكتب احملامي الدكتور/ خالد الياقوت لالستشارات 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
 71658 ر.ب:  الشامية،   12724 ب:  ص.   ،22400433

الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

طالب التسجيل :   اللجنة العليا للـمشاريع واإلرث        
العنوان :  برج البدع، الكورنيش، الدوحة، قطر.        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رسم  مميز ابأللوان كما هو ابلشكل املرفق       

رقم اإليداع  : 181849
اتريخ اإليداع : 17 / 7 /2016

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة)41(
التعليم؛ التدريب؛ تقدمي الدورات التدريبية؛ التسلية؛ تنظيم املسابقات 
الرايضية؛ تنظيم األحداث الرايضية؛ االستشارات التعليمية؛ اخلدمات 
توفري  والثقافية؛  والتدريب  الرايضية  بنشاطات  املتعلقة  االستشارية 
اللغوية؛  الرتمجة  خدمات  ترفيهية؛  مرافق  توفري  الرايضية؛  املرافق 
التعليمية؛  لألغراض  والندوات  املؤمترات  املؤمترات؛  وتنظيم  ترتيب 
ترتيب وتنظيم املسابقات ]التعليم أو الرتفيه[؛ الرتتيب حلجز التذاكر 
للعروض، واألحداث الرتفيهية والرايضية األخرى؛ ترتيب املسابقات؛ 
الرايضية؛  للعروض والفعاليات  الكتاب واملراجعة؛ حجز مقاعد  نشر 
جمال كرة  يف  الرايضية  األحداث  تنظيم  والثقافية؛  الرايضية  األنشطة 
ابإلعالن  املتعلق  االسرتاتيجي  التخطيط  يف  تدريبية  دورات  القدم؛ 

والرتويج والتسويق واألعمال التجارية.
لالستشارات  الياقوت  خالد  الدكتور/  احملامي  مكتب  التسجيل:  وكيل 
فاكس   ،  2/1/22400430 تلفون  احملاماة،  وأعمال  القانونية 
22400433، ص. ب: 12724 الشامية، ر.ب: 71658 الكويت

Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل :   اللجنة العليا للـمشاريع واإلرث     

العنوان :  برج البدع، الكورنيش، الدوحة، قطر. 


