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 جملس الوزراء

  2017لسنة   227مرسوم رقم  

 بتعيني سفري غري مقيم 

 بعد االطالع على الدستور،   -

بنظام الســـلكني الدبلوماســـ   1962لســـنة  21وعلى القانون رقم  -

 والقنصل  والقوانني املعدلة له ،

 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية، -

 فقة جملس الوزراء، وبعد موا -

 رمسنا ابآليت 

 مادة أوىل

وريـة سفري دولة الكويت لدى مجه  -يُعني / فيصل سليمان املسيليم 

 وغو.سفرياً لدولة الكويت لدى مجهورية ت -ابإلضافة إىل عمله  -بنني 

 مادة اثنية

على النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزيـــر اخلارجية تنفيــذ 

ويعمل به من اتريخ صدوره ، وينشر يف اجلريدة  هذا املرسوم ،

 الرمسية .

       

 انئب أمري الكويت                                 

                                   نواف األمحد اجلابر الصباح                 

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

 حممد خالد احلمد الصباح

 ابلنيابة   وزير اخلارجية     

 حممد عبد هللا املبارك الصباح

 هـ  1438ذي احلجة     28صدر بقصر السيف يف : 

 م   2017ســـبتمرب     19املوافق :                   

 2017لسنة  228مرسوم رقم 

 بتجديد تعيني وكيل وزارة مساعد

 بوزارة األشغال العامة
 بعد االطالع على الدستور ، -

يف شــــــــ ن اخلدمة  1979لســــــــنة  15ابلقانون رقم  وعلى املرســــــــوم -

 املدنية والقوانني املعدلة له ،

ـــــنة  7وعلى املرسوم الصادر يف  - ــــــ ـــــادى األوىل سـ ــــــ هـ 1399من مجـ

ـــــــــــــق  ــــــــــــــ م يف شــ ن نظام اخلدمة املدنية 1979من إبريل ســنة  4املوافـ

 واملراسيم املعدلة له ،

وزارة  بتعيني وكيل  2013لسنة  284وعلى املرسوم رقم  -

 مساعدين بوزارة األشغال العامة ،

 وبناًء على عرض وزير األشغال العامة ، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

درجة وكيل ب  -ُُيدد تعيني / عبد احملســـــن خالد عبد احملســـــن العن ي  

اً وزارة مســاعد بوزارة األشــغال العامة ، وذلة ملدة أربو ســنواا اعتبار 

 . 24/9/2017من 

 مادة اثنية

علـــــــى وزيـــــــر األشـــــــغال العامـــــــة تنفيـــــــذ هـــــــذا املرســـــــوم ، وينشـــــــر يف 

 اجلريدة الرمسية .

 انئب أمري الكويت

 نواف األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة

 حممد خالد احلمد الصباح

 وزير األشغال العامة ابلنيابة    

 د. حممد عبد اللطيف حممد الفارس
 هـ  1438ذي احلجة  28صدر بقصر السيف يف : 

 م  2017ســـبتمرب  19املوافق :       
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 اهليئة العامة للصناعة
 2017( لسـنة  74قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 

 بتوقيو ج اء إداري
 وزير التجارة والصناعة

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة

 د االطالع على :بع
يف شــــــــ ن إصــــــــدار قــــــــانون  1996( لســــــــنة 56القــــــــانون رقــــــــم ) -

 الصناعة والئحته التنفيذية.
يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -

 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 29/11/2016( احملرر بتاريخ 1612حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 -املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:
 عدم وجود ترخيص جتاري. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 لمصلحة العامة.وحتقيقا ل
 قرر

 )مادة أوىل(
 انذار السادة / شركة اجملموعة االهلية للمقاوالا

( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت 426املخصص هلا القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة 

 إزالة أعاله خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم
املخالفة فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف 

 هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 تجارة والصناعةوزير ال                                            

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                  
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                               

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                          
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 

 م . 2017سبتمرب  19فق : املوا
 
 

 

 2017( لسـنة  75قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

 ( لســـــــــنة 56القـــــــــانون رقـــــــــم )يف شـــــــــ ن إصـــــــــدار  1996
 حته التنفيذية.قانون الصناعة والئ

 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( احملرر بتاريخ 1614حمضر ضبط املخالفة رقم )30/11/2016 
 -املتضمن ارتكاب املنش ة ادانه املخالفاا االتية:

 .عدم وجود ترخيص جتاري 
 قسيمة مغلقة.ال 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 ابلتكليف.
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

 انذار السيد / ماجد عبيد محيدان الشمري
( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت إدارة 417ملخصص له القسيمة رقم )ا

شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله خالل 
مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ 

 ش ن .اهليئة إجراءاا اشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا ال
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 وزير التجارة والصناعة                                               

 ةلوكالووزير الدولة لشئون الشباب اب                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                  

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                         
     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017( لسـنة 76قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 اء إداريبتوقيو ج  

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

 ( لســـــــنة 56القـــــــانون رقـــــــم )يف شـــــــ ن إصـــــــدار قـــــــانون  1996
 الصناعة والئحته التنفيذية.

 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( احملرر بتاريخ 2152حمضر ضبط املخالفة رقم )6/11/2016 
 -املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 .عدم وجود ترخيص جتاري 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017تاريخ (  املنعقد ب22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 ابلتكليف.
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السيد / عدانن إبراهيم املطوع
( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت إدارة 469املخصص له القسيمة رقم )

ل رورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله خالشركة اجيلييت للمخازن العمومية بض
مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ 

 اهليئة إجراءاا اشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .
 مادة اثنية()

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.وعلى اجلهاا 

 وزير التجارة والصناعة                                       
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                 

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                    
     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :

 

 2017( لسـنة 77قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 ع على :بعد االطال
 ( لســـــــــنة 56القـــــــــانون رقـــــــــم )يف شـــــــــ ن إصـــــــــدار  1996

 قانون الصناعة والئحته التنفيذية.
 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009

 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 ( احملرر بتاريخ 1429حمضر ضبط املخالفة رقم )22/11/2016 

 -من ارتكاب املنش ة ادانه املخالفة االتية:املتض
 .عدم وجود ترخيص جتاري 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 ابلتكليف.
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

 انذار السادة / مؤسسة النورين الوطنية لألجه ة الكهرابئية وااللكرتونية
( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت إدارة 151املخصص هلا القسيمة رقم )

شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله خالل 
 عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذمدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة 

 اهليئة إجراءاا اشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                        
 زير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة      وو 

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة   
 خالد انصر عبدهللا الروضان                       

     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017( لسـنة  78قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 جارة والصناعةوزير الت
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

 ( لسنة 56القانون رقم )يف ش ن إصدار قانون  1996
 الصناعة والئحته التنفيذية.

 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009
 دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.الصناع  املوحد ل

 ( احملرر بتاريخ 1431حمضر ضبط املخالفة رقم )22/11/2016 
 -املتضمن ارتكاب املنش ة ادانه املخالفة االتية:

 .عدم وجود ترخيص جتاري 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 ابلتكليف.
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

انذار السادة / شركة السقاالا العربية للتجارة العامة واملقاوالا املخصص هلا 
( مبنطقة سكراب امغرة اخلاضعة حتت إدارة شركة اجيلييت 139القسيمة رقم )

زن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله خالل مدة أقصاها للمخا
)شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا 

 اشد وفقًا للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

 ةيعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسي
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                 
 لروضانخالد انصر عبدهللا ا                                 

     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :

 

 2017( لسـنة 79قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 يف ش ن إغالق قسيمة

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على:

يف شــــــــ ن إصــــــــدار قــــــــانون  1996ســــــــنة ( ل56القــــــــانون رقــــــــم ) -
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1432حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املخالفاا اآلتية: املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه

 وجود ورشة صيانة وحليم للسقاالا.-
 عدم وجود ترخيص جتاري. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 لحة العامة.وحتقيقاً للمص
 قرر

 )مادة أوىل(
( الكائنة مبنطقة سكراب امغرة واملخصصة 138إغالق القسيمة رقم )

لشركة السقاالا العربية للتجارة العامة واملقاوالا حىت يتم إزالة 
 املخالفة واآلاثر املرتتبة عليها.

 علماً أن املنطقة خاضعة حتت إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية
 ية()مادة اثن

يف حالة عدم إزالة املخالفة بعد مض  شهر من اتريخ اإلغالق يتم توقيو 
 ج اء أشد.

 )مادة اثلثة(
ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدوره، وعلى 

 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 الصناعةوزير التجارة و                                            

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                 

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                      
 ه  1438ذي احلجة  28صدر يف:

 م  2017تمرب سب 19املوافق:  
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 2017( لسـنة 80قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 يف ش ن إغالق قسيمة

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على:

يف شــــــــ ن إصــــــــدار قــــــــانون  1996( لســــــــنة 56القــــــــانون رقــــــــم ) -
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 29/11/2016( احملرر بتاريخ 1611حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية: 

 .ه ة( بدون ترخيص صناع م اولة نشاط )عمل شاليهاا وبيوا جا -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
لكائنة مبنطقة سكراب امغره واملخصصة ( ا400إغالق القسيمة رقم )

للسيد/ محد عبد الكرمي م عل السعيد حىت يتم إزالة املخالفة واآلاثر 
 املرتتبة عليها. 

 علماً أن املنطقة خاضعة حتت إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية 
 )مادة اثنية(

يو قيف حالة عدم إزالة املخالفة بعد مض  شهر من اتريخ اإلغالق يتم تو 
 ج اء أشد.

 )مادة اثلثة(
ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدوره، وعلى 

 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 وزير التجارة والصناعة                                             

 شباب ابلوكالةووزير الدولة لشئون ال                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                  

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                        
 ه  1438ذي احلجة  28صدر يف:

 م  2017سبتمرب  19املوافق:  

 2017( لسـنة  81قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
  اء إداريبتوقيو ج

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

 ( لسنة 56القانون رقم )يف ش ن إصدار قانون  1996
 الصناعة والئحته التنفيذية.

 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم 2009 
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( احملرر بتاريخ 1410حمضر ضبط املخالفة رقم )18/10/2016 
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 .القسيمة مغلقة 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 ابلتكليف.
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة / جمموعة املقوار للمقاوالا والتجارة
( مبنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة 180املخصص هلا القسيمة رقم )

مدة أقصاها )شهر( من اترخيه ويف حالة املخالفة املوضحة أعاله خالل 
عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا اشد وفقًا للقواعد 

 املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                                 
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                  
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                

  الروضانخالد انصر عبدهللا                                          
     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017( لسـنة 82قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على:

يف ش ن إصدار قانون الصناعة  1996لسنة  (56القانون رقم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1430حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 ه املخالفة اآلتية:املتضمن ارتكاب املنش ة أدان

 القسيمة مغلقة. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 / فهد مانو العجم  إنذار السيد

( مبنطقة سكراب امغرة اخلاضعة حتت 141املخصص له القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة 
أعاله خالل مدة أقصاها )شهر( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة 

 ش ن.عمول هبا يف هذا الفسوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد امل
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارًا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 وزير التجارة والصناعة                                            

 لشئون الشباب ابلوكالة ووزير الدولة                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                  

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                      
 ه  1438ذي احلجة  28صدر يف:

 م  2017سبتمرب  19املوافق:  
 
 

 2017( لسـنة  83قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 -بعد االطالع على :

يف ش ن إصدار قانون الصناعة  1996( لسنة 56القانون رقم ) -
 والئحته التنفيذية.

يم قانون التنظ يف ش ن املوافقة على 2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 17/10/2016( احملرر بتاريخ 3183حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 القسيمة مغلقة. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 انذار السادة / شركة أبراج اببل ملقاوالا الطرق واجملاري واجلسور 

 ضعة حتت( مبنطقة سكراب أمغره اخلا119املخصص هلا القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة 
أعاله خالل مدة أقصاها )شهر( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة 
فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقًا للقواعد املعمول هبا يف هذا 

 الش ن .
 )مادة اثنية(

ية صدوره وينشر يف اجلريدة الرمس يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                         
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                               
 عامة للصناعةرئيس جملس إدارة اهليئة ال                             

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                        
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق : 
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 2017( لسـنة  84قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 يس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعةرئ
 بعد االطالع على :

 ( لسنة 56القانون رقم )يف ش ن إصدار قانون الصناعة  1996
 والئحته التنفيذية.

 ( لسنة 22القانون رقم )يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1438لفة رقم )حمضر ضبط املخا 
 املتضمن ارتكاب املنش ة ادانه املخالفة االتية:

 .القسيمة مغلقة 
  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
  وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة

 لتكليف.اب
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(

 انذار السادة / مؤسسة البلد األمني للتجارة العامة واملقاوالا
( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت إدارة 152املخصص هلا القسيمة رقم )

شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله خالل 
)شهر( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ اهليئة  مدة أقصاها

 إجراءاا اشد وفقًا للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                            
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                  

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                            
     ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م   2017سبتمرب  19املوافق :

 

 2017( لسـنة  85قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

يف شــــــــ ن إصــــــــدار قــــــــانون  1996( لســــــــنة 56القــــــــانون رقــــــــم ) -
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1435حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 الفة اآلتية:املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخ

 القسيمة مغلقة. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 للطيف محد النجارإنذار السيد / عبدا

( مبنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة 218املخصص له القسيمة رقم )
املخالفة املوضحة أعاله خالل مدة أقصاها )شهر( من اترخيه ويف حالة 
عدم إزالة املخالفة فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقًا للقواعد 

 املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

رار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية يعمل هبذا الق
 وعلى اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                         
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                       
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017( لسـنة 86قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ئون الشباب ابلوكالةووزير الدولة لش

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على: 

يف شـــــــ ن إصـــــــدار قانون الصـــــــناعة  1996( لســـــــنة 56القانون رقم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شـــــ ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لســـــنة 22القانون رقم ) -
 يج العربية.الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلل

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1436حمضــــــــر ضــــــــبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية: 

 القسيمة مغلقة.-
توصـــــــــــيــة اللجنــة الــدائمــة للمخــالفــاا الصـــــــــــنــاعيــة يف اجتمــاعهــا رقم  -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. وبناء على ما عرضه السيد / -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السيد / حممد ضاعن السمدان

( مبنطقة ســـكراب امغرة اخلاضـــعة حتت 192املخصـــص له القســـيمة رقم )
إدارة شــــــركة اجيلييت للمخازن العمومية بضــــــرورة إزالة املخالفة املوضــــــحة 

قصــــــاها )شــــــهر( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة أعاله خالل مدة أ
فســـــــــــوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشــــــــــــد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا 

 الش ن.
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتباراً من اتريخ صــدوره وينشــر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                             
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                       
 ه  1438ذي احلجة  28صدر يف:

 م  2017سبتمرب  19املوافق:  
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 2017( لسـنة  87قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 -بعد االطالع على :

ــــــــــم ) - ــــــــــانون  1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق يف شــــــــــ ن إصــــــــــدار ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 29/11/2016( احملرر بتاريخ 1613حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 -ة اآلتية:املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالف

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 / شركة أساساا الدولية للتجارة العامة واملقاوالاإنذار السادة 

( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت 416املخصص هلا القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله 
خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 

 ئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .تتخذ اهلي
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 وزير التجارة والصناعة                                         

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                             

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                     
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق : 
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 2017( لسـنة 88ع ص ) قرار وزاري رقم هـ
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على:

ــــــــــم ) - ــــــــــانون  1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق يف شــــــــــ ن إصــــــــــدار ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

 ش ن املوافقة على قانون التنظيم يف 2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1428حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
 اجتماعها رقم توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السادة / شركة اجملموعة األهلية للمقاوالا

غرة اخلاضعة حتت ( مبنطقة سكراب ام193املخصص هلا القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله 
خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 

 تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن.
 )مادة اثنية(

من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى  يعمل هبذا القرار اعتبارا
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                           
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                   
 لس إدارة اهليئة العامة للصناعةرئيس جم                                 

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                      
 ه  1438ذي احلجة  28صدر يف:

 م  2017سبتمرب  19املوافق:  
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 2017( لسـنة 89قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ابلوكالة ووزير الدولة لشئون الشباب

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

 ( لســنة 56القانون رقم )يف شــ ن إصــدار قانون الصــناعة والئحته  1996
 التنفيذية.

 ( لســــــنة 22القانون رقم )يف شــــــ ن املوافقة على قانون التنظيم الصــــــناع   2009
 املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 املتضــــــــمن  25/10/2016( احملرر بتاريخ 1415ضــــــــر ضــــــــبط املخالفة رقم )حم
 -ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 .عدم وجود ترخيص جتاري 
  توصـــــــــــيـــة اللجنـــة الـــدائمـــة للمخـــالفـــاا الصـــــــــــنـــاعيـــة يف اجتمـــاعهـــا رقم

 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 يئة العامة للصناعة ابلتكليف.وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهل 
 .وحتقيقا للمصلحة العامة 

 قرر
 )مادة أوىل(
 إنذار السيد / مجال عيسى حسني بلوش  

( مبنطقة ســـكراب أمغره اخلاضـــعة حتت 176املخصـــص له القســـيمة رقم )
إدارة شــــــركة اجيلييت للمخازن العمومية بضــــــرورة إزالة املخالفة املوضــــــحة 

ين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة أعاله خالل مدة أقصـاها )شـهر 
فسوف تتخذ اهليئة إجراءاا اشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن 

. 
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صــدوره وينشــر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                           
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                               

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                         
     ه 1438ذي احلجة  28يف: صدر 

 م   2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017( لسـنة  90قرار وزاري رقم هـ ع ص ) 
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

ــــــــــم ) - ــــــــــانون يف 1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق  شــــــــــ ن إصــــــــــدار ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 23/11/2016( احملرر بتاريخ 3110حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 اآلتية:املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة 

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 ضحة عبدهللا علوش العن يإنذار السيدة / و 

( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت إدارة 83املخصص هلا القسيمة رقم )
شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله 
خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 

 اعد املعمول هبا يف هذا الش ن .تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقو 
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                            
 الدولة لشئون الشباب ابلوكالة ووزير                                   
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                  

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                         
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق :
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 2017سـنة ( ل91قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

ــــــــــم ) - ــــــــــانون  1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق يف شــــــــــ ن إصــــــــــدار ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

افقة على قانون التنظيم يف ش ن املو  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 23/10/2016( احملرر بتاريخ 3368حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
رقم  توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السادة / شركة ال امل الدولية العقارية

ت ( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حت115املخصص هلا القسيمة رقم )
إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله 
خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 

 تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .
 )مادة اثنية(

لى وره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعيعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صد
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                          
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 العامة للصناعةرئيس جملس إدارة اهليئة                                

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                       
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق : 
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 2017( لسـنة 92قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 س جملس إدارة اهليئة العامة للصناعةرئي
 بعد االطالع على:

يف شـــــــ ن إصـــــــدار قانون الصـــــــناعة  1996( لســـــــنة 56القانون رقم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شـــــ ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لســـــنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 26/10/2016( احملرر بتاريخ 1664ملخالفة رقم )حمضــــــــر ضــــــــبط ا -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
توصـــــــــــيــة اللجنــة الــدائمــة للمخــالفــاا الصـــــــــــنــاعيــة يف اجتمــاعهــا رقم -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 لعامة للصناعة ابلتكليف.وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة ا -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السيد / سعد حممد عبد هللا ال امل

( مبنطقة ســـكراب امغرة اخلاضـــعة حتت 116املخصـــص له القســـيمة رقم )
إدارة شــــــركة اجيلييت للمخازن العمومية بضــــــرورة إزالة املخالفة املوضــــــحة 

ن( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة أعاله خالل مدة أقصـاها )شـهري
فســـــــــــوف تتخذ اهليئة إجراءاا أشــــــــــــد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا 

 الش ن.
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتباراً من اتريخ صــدوره وينشــر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                           
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                  
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                        
 ه  1438ي احلجة ذ 28صدر يف:

 م  2017سبتمرب  19املوافق:  
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 2017( لسـنة 93قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

ــــــــــم ) - ــــــــــانون يف شــــــــــ ن إصــــــــــدار  1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 17/10/2016( احملرر بتاريخ 3184حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 م وجود ترخيص جتاري.عد -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف. -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 سحاق خلف املعتوقإنذار السادة/ ورثة املرحوم إ
( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت 120املخصص هلم القسيمة رقم )

إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله 
خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 

 عمول هبا يف هذا الش ن .تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد امل
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى 
 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.

 وزير التجارة والصناعة                                             
 لشئون الشباب ابلوكالة ووزير الدولة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                                

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                         
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق 
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 2017( لسـنة 94قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة
 بعد االطالع على :

ــــــــــم ) - ــــــــــانون  1996( لســــــــــنة 56القــــــــــانون رق يف شــــــــــ ن إصــــــــــدار ق
 الصناعة والئحته التنفيذية.

انون التنظيم يف ش ن املوافقة على ق 2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 22/11/2016( احملرر بتاريخ 1433حمضر ضبط املخالفة رقم ) -
 املتضمن ارتكاب املنش ة أدانه املخالفة اآلتية:

 انتهاء سراين الرتخيص التجاري. -
قم توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها ر  -
 .10/7/2017(  املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 .وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف -

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السيد / جاسم عبدالكرمي السعيدي

( مبنطقة سكراب أمغره اخلاضعة حتت 135املخصص له القسيمة رقم )
ركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة املخالفة املوضحة أعاله إدارة ش

خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 
 تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن .

 )مادة اثنية(
وعلى  يف اجلريدة الرمسيةيعمل هبذا القرار اعتبارا من اتريخ صدوره وينشر 

 اجلهاا املعنية تنفيذه كل فيما خيصه.
 وزير التجارة والصناعة                                           

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                   
 ة للصناعةرئيس جملس إدارة اهليئة العام                                 

 خالد انصر عبدهللا الروضان                                        
 ه . 1438ذي احلجة  28صدر يف : 
 م . 2017سبتمرب  19املوافق : 
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 2017( لسـنة 95قرار وزاري رقم هـ ع ص )
 بتوقيو ج اء إداري

 وزير التجارة والصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 لس إدارة اهليئة العامة للصناعةرئيس جم
 بعد االطالع على:

يف شـــــــــــ ن إصـــــــــــدار قـــــــــــانون  1996( لســـــــــــنة 56القـــــــــــانون رقـــــــــــم )-
 الصناعة والئحته التنفيذية.

يف ش ن املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22القانون رقم ) -
 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 17/10/2016( احملرر بتاريخ 1651ة رقم )حمضر ضبط املخالف-
 دانه املخالفاا اآلتية:أاملتضمن ارتكاب املنش ة 

 عدم وجود ترخيص جتاري. -
 خت ين معداا كهرابئية وكابالا. -
توصية اللجنة الدائمة للمخالفاا الصناعية يف اجتماعها رقم  -
 .10/7/2017( املنعقد بتاريخ 22/2017/359)
 ضه السيد / مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف.وبناء على ما عر  -

 وحتقيقاً للمصلحة العامة.
 قرر

 )مادة أوىل(
 إنذار السادة / شركة أوالد عبد الع ي  عبد احملسن الراشد

( مبنطقة سكراب امغرة اخلاضعة حتت 496املخصص هلا القسيمة رقم )
اله املخالفة املوضحة أع إدارة شركة اجيلييت للمخازن العمومية بضرورة إزالة

خالل مدة أقصاها )شهرين( من اترخيه ويف حالة عدم إزالة املخالفة فسوف 
 تتخذ اهليئة إجراءاا أشد وفقاً للقواعد املعمول هبا يف هذا الش ن.

 )مادة اثنية(
يعمل هبذا القرار اعتبارًا من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى 

 فيذه كل فيما خيصه.اجلهاا املعنية تن
 وزير التجارة والصناعة                                         

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة                                 
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة                               

 خالد انصر عبد هللا الروضان                                      
 ه 1438ذي احلجة  28صدر يف: 
 م 2017سبتمرب  19املوافق: 
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 بنة الـكويت املرك ي

 2017ر /  -117/  1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

( لســـــــنة 32( مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم )21بعـــــــد االطـــــــالع علـــــــى املـــــــادة )

ــــــــت املركــــــــ ي وتنظــــــــيم املهنــــــــ 1968 ــــــــد وبنــــــــة الكوي ة يف شــــــــ ن النق

 وتعديالته.  املصرفية،

يف شــــــــــــ ن  1984لســـــــــــنة ( من القرار الوزاري 10(، )7وعلى املادتني )

 إخضاع شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي. 

ـــــاب   ،24/5/2017شركة برستيج الكويت للصرافة املؤرخ وبناًء على كتـ

بشــ ن طلب تعديل بياانا يف ســجل شــركاا الصــرافة لدى بنة الكويت 

 ك ي.املر 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشــــــر يف ســــــجل شــــــركاا الصــــــرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل 

 شركة برستيج الكويت للصرافة:التايل على بياانا 

ــــــــني مركــــــــ  الكــــــــوا لتــــــــدقيق احلســــــــاابا للشــــــــركة بــــــــداًل مــــــــن  - تعي

مكتــــــــب اجل يــــــــرة لتــــــــدقيق احلســــــــاابا وذلــــــــة عــــــــن البيــــــــاانا املاليــــــــة 

 .31/12/2017املنتهية يف 

 مـادة اثنيـة

يعمـــــل بـــــه اعتبـــــاراً مـــــن اتريـــــخ ينشــــر هـــــذا القـــــرار يف اجلريـــــدة الرمسيـــــة، و 

 صدوره.

 املــحـــافـــــظ                                                   

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه.1438ذي احلجة  19صدر يف: 

 م.2017 سبتمرب 10 ق:ــاملوافـ
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 2017ر/ -1/161قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

( لسنة 32من القانون رقم )( 21بعد االطالع على املادة ) -

يف ش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة  1968

 ، والقوانني املعدلة له . املصرفية 

يف ش ن  1984( من القرار الوزاري لسنة 10( ، )7وعلى املادتني ) -

 إخضاع شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي . 

، بش ن  29/7/2017الوطنية املؤرخ شركة الصرافة وبناًء على كتــاب  -

 .الصرافة لدى بنة الكويت املرك ي طلب تعديل بياانا يف سجل شركاا

 قـــرر

 مــــادة أولـــى

يؤشر يف سجل شركاا الصرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديالا 

 التالية على بياانا شركة الصرافة الوطنية :

 228.188دينار كوييت إىل  221.978زايدة االحتياط  القانوين من  -

 دينار كوييت .

دينار كوييت إىل  221.978زايدة االحتياط  االختياري من  -

 دينار كوييت . 228.188

وذلة وفقًا للبياانا املالية اخلتامية للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 

31/12/2016. 

 مــــادة اثنيـــة

 . ، ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدورهينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية 

 املــحـافــظ                                                  

 د. حممد يوسف اهلاشل

   . 1438ذي احلجة  19صدر يف :  

 . 2017سبـــتــمبـــر  10املوافــــــق : 
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 2017ر/ - 162/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

ـــــــى بعـــــــد االطـــــــال - ــــــــم  (61( و)21) املـــــــادتنيع عل ــــــــون رق ـــــــن القان م

ــــــــت املركــــــــ ي  1968( لســــــــنة 32) ــــــــة الكوي ــــــــد وبن ـــــــــ  شــــــــ ن النق ف

 .وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته

( 40( مــــــــن القــــــــرار الــــــــوزاري رقــــــــم )7(، )5(، )4وعلــــــــى املــــــــواد ) -

بشــــــ ن الئحــــــة بنظــــــام ســــــجل البنــــــوك اإلســــــالمية لــــــدى  2003لســــــنة 

 بنة الكويت املرك ي.

ــــــؤرخ و  - ــــــل الكــــــوييت امل ــــــت التموي ــــــاب بي ــــــى كت ــــــاًء عل  7/8/2017بن

بشـــــــ ن طلــــــــب تعــــــــديل بيــــــــاانا يف ســـــــجل البنــــــــوك اإلســــــــالمية لــــــــدى 

 بنة الكويت املرك ي.

 قـــــــرر

 مــــادة أولـــى

لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل  البنوك اإلسالميةيؤشر يف سجل 

 التايل على بياانا بيت التمويل الكوييت: 

ملة بيت التمويل  –ق فرع البنة الكائن يف منطقة القبلة إغال -

+  18حمل ) -السرداب  –( 1مبىن رقم ) –( 10قطعة ) –الكوييت 

19  +20.) 

 مــــادة اثنيـــة

ينشــــر هـــــذا القـــــرار يف اجلريـــــدة الرمسيـــــة، ويعمـــــل بـــــه اعتبـــــاراً مـــــن اتريـــــخ 

 صدوره.

 احملافظ                                        

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه. 1438ة ذي احلج 19صــدر يف: 

 م. 2017سبــتمــبـــر  10املوافــــــق: 
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 2017ر/ - 171/  1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

فـــ  ش ن  1968( لسنة 32( من القانـــون رقـــم )21) املادةبعد االطالع على  -

 النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته .

بشــــــ ن  1984(  من القرار الوزاري لســــــنة 10( ، )7على املادتني  )و  -

 إخضاع شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي .

بش ن  14/8/2017املؤرخ الشركة األهلية للصريفة وبناًء على كتاب  -

 يلدى بنة الكويت املرك   الصرافة طلب تعديل بياانا يف سجل شركاا

 قـــرر 

 مـادة أولـى 

شــــــر يف ســــــجل شــــــركاا الصــــــرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل يؤ 

 : الشركة األهلية للصريفة التايل على بيـاانا 

 63.977دينـــار كوييت إىل  60.921زايدة االحتيـــاط  القـــانوين من  -

 دينار كوييت .

 63.977دينار كوييت إىل  60.921زايدة االحتياط  االختياري من  -

 دينار كوييت .

 31/12/2016فقاً للبياانا املالية للشركة عن السنة املنتهية يف وذلة و 

. 

 مـادة اثنيـة

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

 املــحـــافـــــظ                                                     

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه. 1438حلجة  ذي ا 19صدر يف :  

 م . 2017سبتمرب   10  ق :ــاملوافـ
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 2017ر/ -172/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

يف  1968( لسنة 32( من القانون رقم )21بعد االطالع على املادة ) -

 الته.، وتعديش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة املصرفية 

يف ش ن  1984لسنة ( من القرار الوزاري 10( ، )7ملادتني )وعلى ا -

 إخضاع شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي. 

،  14/8/2017شركة الصفا العاملية للصرافة املؤرخ وبناًء على كتــاب  -

بش ن طلب تعديل بياانا يف سجل شركاا الصرافة لدى بنة الكويت 

 املرك ي .

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشــــــر يف ســــــجل شــــــركاا الصــــــرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل 

 شركة الصفا العاملية للصرافة:التايل على بياانا 

تعيني مرك  الكوا لتدقيق احلســاابا للشــركة بدالً من مكتب احملاسـب  -

الكوييت لتــــدقيق احلســــــــــــــاابا وذلــــة عن البيــــاانا املــــاليــــة املنتهيــــة يف 

31/12/2017  . 

 مـادة اثنيـة

 . يعمل به اعتباراً من اتريخ صدورهينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ، و 

 املــحـــافـــــظ                                                       

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه1438ذي احلجة   19صدر يف :  

 م 2017سبتمرب   10  ق :ــاملوافـ
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 2017ر/  –173/ 1  قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

( لسنة 32( من القانـون رقـم )61( و)21بعد االطالع على املادتني )

فـ  ش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة املصرفية  1968

 وتعديالته.

 2003( لسنة 39( من القرار الوزاري رقم )7( و)5( و)4وعلى املواد )

 ام سجل البنوك لدى بنة الكويت املرك ي.بش ن الئحة بنظ

بش ن طلب  13/8/2017وبناًء على كتاب بنة الكويت الوطين املؤرخ 

 تعديل بياانا يف سجل البنوك لدى بنة الكويت املرك ي. 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشر يف سجل البنوك لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل على بياانا 

 بنة الكويت الوطين:

فرع البنة يف اململكة األردنية اهلامشية الكائن يف منطقة الصويفية نقل  -

(، إىل مقره اجلديد الكائن يف 70شارع احلاج حممد عبد الرحيم بناية رقم )

 أم أذينة اجلنويب.  20حوض  1938شارع مكة قطعة أرض رقم 

 مـادة اثنيـة

 دوره.اتريخ صينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراً من 

 املــحـــافـــــظ                                                   

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه1438ذي احلجة  19 صدر يف:

 م2017سبتـمبـــر  10املوافــق: 
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 2017ر /  - 178/ 1قرار رقم 
 حمافظ بنة الكويت املرك ي
فـ   1968( لسنة 32( من القانـون رقـم )21بعد االطالع على املادة )

 ش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته.
يف  2011( لسنة 38( من القرار الوزاري رقم )11(، )9وعلى املادتني )

 ش ن تنظيم رقابة بنة الكويت املرك ي على شركاا التمويل.
خ العادية ملسامه  الشركة املنعقدة بتاريواستناداً إىل قراراا اجلمعية العامة 

2/8/2017. 
بش ن  20/8/2017وبناءً على كتاب شركــــة املــال العاملية للتمويـــل املؤرخ 

طلـــب تعديـــل بيانـاا يف سجل شركاا التمويل لدى بنة الكويت 
 املرك ي.

 قـــرر
 مـادة أولـى

ا رك ي ابلتعدياليؤشر يف سجل شركاا التمويل لدى بنة الكويت امل
 التالية على بيـاانا شركة املال العاملية للتمويل:

دينار كوييت إىل  5.498.565(زايدة االحتياط  القانوين من 1
 دينار كوييت. 6.079.105

 .31/3/2017وذلة وفقاً للبياانا املالية عن السنة املنتهية يف 
العصيم  عيبان و (إعادة تعيني السيد وليد عبد هللا العصيم  من مكتب ال2

)إرنست ويونغ( مراقبًا حلساابا الشركة عن السنة املالية املنتهية يف 
31/3/2018. 
(إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية عن السنة املالية املنتهية يف 3

 على النحو التايل: 31/3/2018
 الدكتور عل  إبراهيم الراشد.-
 الدكتور عبد الع ي  خليفة القصار.-
 عيسى زك  أبو شقرة.الدكتور -
(انتهاء عضوية جملس اإلدارة للسيد فراس إلياس سعادة اعتبارًا من 4

16/7/2017. 
 مـادة اثنيـة

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

 سف اهلاشلد. حممد يو 
 ه1438ذي احلجــة  19صدر يف: 
 م2017سبتمبـــــر  10املــــــوافــــق: 
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 2017ر/ - 179/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي
يف  1968( لسنة 32( من القانون رقم )21بعد االطالع على املادة ) -

 .ملصرفية وتعديالتهش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة ا
يف شـــــ ن  1984( من القرار الوزاري لســـــنة 10( ، )7وعلى املادتني ) -

 إخضاع شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي .
واســـــتناداً إىل قراراا اجلمعية العامة العادية لشـــــركاء شـــــركة االقتصـــــاد  -

 . 6/8/2017املتحدة للصرافة املنعقدة بتاريخ 
،  14املؤرخني  شـــــــــركة االقتصـــــــــاد املتحدة للصـــــــــرافة على كتايب وبناءً  -

 بشـــــ ن طلب تعديل بياانا يف ســـــجل شـــــركاا الصـــــرافة 20/8/2017
 لدى بنة الكويت املرك ي .

 قـــرر
 مـادة أولـى

يؤشـــر يف ســـجل شـــركاا الصـــرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديالا 
 : التالية على بياانا شركة االقتصاد املتحدة للصرافة 

ــوين مــن 1 ــقــــــان ــيــــــاطــ  ال ــنــــــار كــويــيت اىل  286.205( زايدة االحــت دي
 دينار كوييت . 293.021

عن الســـــــــــنـــــة املنتهيـــــة يف وذلـــــة وفقـــــًا للبيـــــاانا املـــــاليـــــة للشـــــــــــركـــــة 
31/12/2015. 
ــوين مــن 2 ــقــــــان ــيــــــاطــ  ال ــنــــــار كــويــيت اىل  293.021( زايدة االحــت دي

 دينار كوييت . 295.172
عن الســـــــــــنـــــة املنتهيـــــة يف  وذلـــــة وفقـــــًا للبيـــــاانا املـــــاليـــــة للشـــــــــــركـــــة

31/12/2016. 
( إعادة تعيني الســـــــــــيدة حصـــــــــــه إبراهيم رل بن عل  من مكتب اجل يرة 3

لتدقيق احلســـــــــاابا مراقباً حلســـــــــاابا الشـــــــــركة للســـــــــنة املالية املنتهية يف 
31/12/2017 . 

 مـادة اثنيـة
 .ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدوره 

 احملافــــــــــظ                                                     
 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه. 1438  ذي احلجة 19صدر يف :  
 م. 2017 سبتمبـــــــــــــر 10املــــــوافــــق :  
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 2017ر /   - 181/   1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

فـ   1968( لسنة 32( من القانـون رقـم )61( و)21طالع على املادتني )بعد اال

 ش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتنظيم املهنة املصرفية ، وتعديالته.

بش ن إخضاع  1984(  من القرار الوزاري لسنة 10( ، )7وعلى املادتني  )

 شركاا الصرافة لرقابة بنة الكويت املرك ي.

بش ن طلب تعديل  11/6/2017ركة عمان للصرافة املؤرخ وبناًء على كتاب ش

 بياانا يف سجل شركاا الصرافة لدى بنة الكويت املرك ي . 

 قـــرر

 مـادة أولـى

يؤشر يف سجل شركاا الصرافة لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل على 

 712.075بيـاانا شركة عمان للصرافة ب ايدة االحتياط  القانوين من 

 دينار كوييت . 789.674يت إىل دينار كوي

وذلة وفقًا للبياانا املالية اخلتامية للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 

31/12/2016 . 

 مـادة اثنيـة

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

 املــحـــافـــــظ                                        

 د. حممد يوسف اهلاشل

 .ه1438ذي احلجة   19صدر يف :  

 م 2017سبتمرب   10املوافـــق :  
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 2017ر/  -182/ 1قرار رقم 

 حمافظ بنة الكويت املرك ي

( لسنة 32( من القانـون رقـم )61( و)21بعد االطالع على املادتني )

ظيم املهنة املصرفية فـ  ش ن النقد وبنة الكويت املرك ي وتن 1968

 وتعديالته.

 2003( لسنة 40( من القرار الوزاري رقم )7( و )5( و )4وعلى املواد )

 بش ن الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية لدى بنة الكويت املرك ي.

بش ن طلب  27/8/2017وبناًء على كتاب بيت التمويل الكوييت املؤرخ 

 لدى بنة الكويت املرك ي.  تعديل بياانا يف سجل البنوك اإلسالمية

 قـــرر

 مادة أوىل

يؤشر يف سجل البنوك اإلسالمية لدى بنة الكويت املرك ي ابلتعديل التايل 

 على بيـاانا بيت التمويل الكوييت:

األمحد  شارع عبد هللا - 2قطعة  –إغالق فرع البنة الكائن يف منطقة شرق -

  ي  سعود البابطني ملة / )وقف( عبد الع – 2حمل رقم  – 26مبىن  –

 مـادة اثنيـة

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

 احملـــــــــــــافــــــظ                                                    

 د. حممد يوسف اهلاشل

 ه 1438احلجة  يذ 19صدر يف: 

 م2017سبتمرب  10املوافــــــــق :
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 الديوان األمريي
- 181م  –إعالن عن طرح  املمارسة رقم )د أ 

( بش ن توريد وتركيب منظومة مراقبة 2017/2018
للدورة  الثامنة  وتتبو املركباا وكامرياا متنقلة لألفراد

والثالثون  ملؤمتر القمة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 
 «2017ديسمرب  6 – 5»الكويت  -

 وان األمريي عن طرح ممــارســـــــــــــة عــامــة غري قــابلــة للتج ئــة رقم يعلن الــدي
( بني الشـــركاا املتخصـــصـــة لتوريد  2017/2018 -  181م  –)د أ 

وتركيــب منظومــة مراقبــة وتتبو املركبــاا وكــامرياا متنقلــة لألفراد للــدورة 
الثامنة والثالثون ملؤمتر القمة جمللس التعاون لدو ل اخلليج العربية وذلة 

واصــــفاا والشــــروط العامة الواردة يف واثئق املمارســــة واليت  كن طبقا للم
 7زون  –الدور األول  –قصـــــر بيان  –احلصـــــول عليها ابلديوان األمريي 

إدارة املناقصـــاا واملتابعة ، على أن يتم تقدمي العطاءاا ابألمانة العامة  –
( وذلة أثناء 4بوابة رقم ) –قصـــــــــــر الســـــــــــيف العامر  -جمللس الوزراء  

 واعيد العمل الرمسية.م

 الطرح
رخر يوم بيو 
 الكراساا

االجتماع 
 التمهيدي

 اإلقفال
 )تقدمي العطاءاا(

 السعر

 االثنني
25/9/2017 

 بقصر بيان

 اخلميس
5/10/2017 

 االثنني
9/10/2017 

 اخلميس
12/10/2017 

بقصر السيف 
 العامر

 د.ك 75
غري 
 مسرتجعة

 -صــــبحان   –س األمريي ســــيتم عقد االجتماع التمهيدي مبعســــكر احلر و 
صـــــــباحاً وألي اســـــــتفســـــــار االتصـــــــال على هاتف رقم  11:00الســـــــاعة 

( يوماً اعتبارا من اتريخ  90، وتســـــــــري العطاءاا ملدة )  99043499
من  قيمة العطاء   % 2فض املظاريف  هذا وتبلغ الكفالة األولية نســبة  

ديوان على أن تكون صـــــاحلة طوال مدة ســـــراين العطاء وصـــــادرة ابســـــم ال
 األمريي.

 يرجى اصطحاب املستنداا التالية للحصول على كراسة الشروط: 
ــــــــة 1 ــــــــدى اجلهــــــــاز املركــــــــ ي للمناقصــــــــاا العام .شــــــــهادة التســــــــجيل ل

 سارية املفعول . 
.شـــــــهادة التســـــــجيل لـــــــدى اجلهـــــــاز املركـــــــ ي لتكنولوجيـــــــا املعلومـــــــاا 2

 سارية املفعول .
 .الرقم املدين للشركة . 3
 ة العمالة الوطنية سارية املفعول . .شهادة استيفاء نسب4
 .كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء الكراسة 5

لالستفسار يرجى االتصال مبراقبة العقود واملناقصاا :بدالة 
 3177 - 2846داخل    - 1800008

 22221361وترسل االستفساراا على فاكس : 
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( بش ن 2018/  2017- 188م  –أ  ة رقم )داملمارسإعالن عن طرح  

توفري معداا مطبخ للدورة الثامنة والثالثون ملؤمتر القمة جمللس التعاون 

 « 2017ديسمرب  6 – 5»الكويت  -لدول اخلليج العربية 

ـــــم )د أ  ـــــة رق ـــــة للتج ئ ـــــديوان األمـــــريي عـــــن طـــــرح ممارســـــة عامـــــة غـــــري قابل ـــــن ال يعل

ـــــــــوفري معـــــــــداا ( بـــــــــني 2017/2018 - 188م  –  الشـــــــــركاا املتخصصـــــــــة لت

ــــــون ملــــــؤمتر القمــــــة جمللــــــس التعــــــاون لــــــدول اخللــــــيج  مطــــــبخ للــــــدورة الثامنــــــة والثالث

ـــــق املمارســـــة  ـــــواردة يف واثئ ـــــة طبقـــــا للمواصـــــفاا والشـــــروط العامـــــة ال ـــــة وذل العربي

الــــــدور األول  –قصــــــر بيــــــان  –والــــــيت  كــــــن احلصــــــول عليهــــــا ابلــــــديوان األمــــــريي 

اقصــــــــــاا واملتابعــــــــــة ، علــــــــــى أن يــــــــــتم تقــــــــــدمي العطــــــــــاءاا إدارة املن – 7زون  –

( 4بوابـــــــة رقـــــــم ) –قصـــــــر الســـــــيف العـــــــامر  -ابألمانـــــــة العامـــــــة جمللـــــــس الـــــــوزراء  

 وذلة أثناء مواعيد العمل الرمسية.

 الطرح
رخر يوم بيو 

 الكراساا

 اإلقفال

 )تقدمي العطاءاا(
 السعر

 االثنني

25/9/2017 

 بقصر بيان

 األحد

8/10/2017 

 الثالاثء

10/10/2017 

 بقصر السيف العامر

 د.ك 75

 غري مسرتجعة

 

ــــــدة )   ــــــخ فــــــض املظــــــاريف  90وتســــــري العطــــــاءاا مل ــــــن اتري ــــــارا م ( يومــــــاً اعتب

ـــــة بنســـــبة  ـــــة األولي ـــــغ الكفال ـــــى أن تكـــــون  % 2هـــــذا وتبل مـــــن قيمـــــة العطـــــاء عل

 صاحلة طوال مدة سراين العطاء وصادرة ابسم الديوان األمريي.

 لية للحصول على كراسة الشروط :رجى اصطحاب املستنداا التاي

 . شهادة التسجيل لدى اجلهاز املرك ي للمناقصاا العامة سارية املفعول . 1

 . الرقم املدين للشركة . 2

 . شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول . 3

 . كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء الكراسة . 4

 - 1800008فســـــــار يرجى االتصـــــــال مبراقبة العقود واملناقصـــــــاا :بدالة لالســـــــت

 3207 - 2846داخل  

 22221361وترسل االستفساراا على فاكس : 
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 وزارة الصحة

 استدراك

 48/2017وقو خط  مادي من قبل اجلهة الطالبة عند نشر جلسة الصحة يف اللجنة 

 1358رة يف العــدد واملنشـــــــــــو  31/7/2017املنعقــدة بتــاريخ  3503رقم الطلــب 

حيث ذكر االســــــــم / مهيبة غايب ياء العتيح والصــــــــحي  هو  17/9/2017بتاريخ 

 مهية غايب ياء العتيح .لذا ل م االستدراك .

 

 بلدية الكويت

 استدراك

 (388/2017م )ـرار إداري رققـ

 بش ن قيد مكتب هندس  ابسم مكتب/ مــدن لالستشاراا اهلندسية

د حامد عبد الع ي  الشلفان واملهندس/ غامن جرب عمران ه املهندس/  حممبيلصاح

 البنوان

 مدير عام البلدية:

 بلديـة الكـويت.بش ن 2016ة ـلسن 33ون رقم ـعلى القانبعـد االطالع  -

إبصــــــــــــدار الئحة م اولة املهنة للمكاتب  193/2007القرار الوزاري رقم وعلى  -

 وتعديالته اهلندسية والدور االستشارية 

بشــــــــــــ ن تنظيم اجلهــاز التنفيــذي للبلــديــة  363/2009القرار الوزاري رقم ى وعل -

 وفروعها ابحملافظاا.

بش ن تنظيم أعمال البناء واجلداول  2009لسنة  206وعلى القرار الوزاري رقم   -

 وتعديالته. 30/4/2009امللحقة به بتاريخ 

بش ن إعادة  6/6/2016املؤرخ يف  2016لسنة  452وعلى القرار الوزاري رقم  -

 تشكيل جلنة تنظيم م اولة املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية.
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( 1209وعلى كتاب جلنة م اولة املهنة للمكاتب اهلندســـــية والدور االســـــتشـــــارية رقم ) -

 بش ن فت  املكتب اهلندس . 9/8/2017بتاريخ 

 3/8/2017 ( املنعقدة بتاريخ16/2017وعلى توصـــــــية اللجنة ابجتماعها رقم ) -

 بش ن فت  املكتب اهلندس .

  قــــــــــــــــــــــــرر

 مادة أوىل

ابملوافقة  3/8/2017( بتاريخ  16/2017تعتمد توصـــــــــية اللجنة ابجتماعها رقم ) 

ــــــــــــدن لالســتشــاراا اهلندســية   لصــاحبيه  ـــــــــــــ على قيد مكتب هندســ  ابســم مكتب/مـ

/ غامن جرب عمران البنوان ] املهندس/  حممد حامد عبدالع ي  الشـــــــــــلفان واملهندس

 قطعة رقم –منطقة املرقاب   – مدين   [ ، الواقو يف حمافظة العاصـــــــمة  –ختصـــــــص 

على أن  –( B 3مكتـب رقم )  –(  16( الـدور رقم ) 3قســـــــــــيمـة رقم )  -( 3)

شــريطة  -ينته  الرتخيص للمكتب اهلندســ  بعد ســنتني من اتريخ صــدور  هذا القرار 

اطاا الواردة ببنود الئحة م اولة املهنة  للمكاتب اهلندســـــــــية اســـــــــتيفاء مجيو االشـــــــــرت 

 .وتعديالته (  193/2007والدور االستشارية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ) 

 مادة اثنية

 على اجلهاا املختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 مدير عام البلدية

 ه1438 ذي احلجة 26صدر يف :

 م2017سبتمرب  17املوافق:                                     
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 وزارة اإلعالم
 إعـــــــالن

 - 534/2017تعلن وزارة اإلعالم عن طرح املمارسة رقم : وأ/
توريد قطع غيار كهرابئية لصيانة حمطات اإلرسال ، وذلك  2018

طبقًا للشروط واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة  واليت ميكن 
الدور  -مبىن املشرتايت –احلصول عليها من إدارة املشرتايت 

جممع اإلعالم يف مواعيد العمل الرمسية اعتبارًا من يوم -األرضي 
د.ك( فقط  20/ -مقابل رسم قدره ) 24/9/2017األحد املوافق 

 عشرون دينارا كويتيا ال غري، غري قابل للرد.
وتقدم العروض إىل نفس اجلهة اليت سحبت منها الواثئق داخل 

% من 2األويل وقدره ) مظاريف مغلقة  وتكون مصحوبة ابلتأمني 
قيمة العطاء( )ينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء( وأن 
يكون املظروف خمتوم ابلشمع األمحر ويكتب عليه من اخلارج رقم 
املمارسة على النحو املبني أعاله مع جتنب ذكر أسم املمارس أو أية 

احدة إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الو 
 5/10/2017ظهراً من يوم اخلميس املوافق 

للحصول على نسخة جيب على املمارسة تقدمي كتاب رمسي مرفقًا به صورة  -
 من إيصال التسجيل لدى غرفة جتارة وصناعة الكويت بذلك.

ويشرتط فيمن يتقدم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون  -
 اتجراً كويتياً شركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
  م2017/2018-32ن عن طرح املمارسة رقم إعال

 استئجار قاعات خيام إلدارة الثقافة اإلسالمية
-32تعلن وزارة األوقاف عن إعادة طرح املمارسة رقم 

 م التالية:2017/2018
 
 م

 
موضوع 
 املمارسة

 
اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

 
 موعد اإلغالق

 
موعد ومكان 
 فض العطاءات

1    
 

استئجار 
قاعات 
 خيام

إدارة 
الثقافة 
 اإلسالمية

 9/10/2017 م8/10/2017 د.ك 75
قاعات 

االجتماعات 
إبدارة الشئون 
املالية الدور 

 2( الساعة 14)
 ظهراً 

ميكن احلصول على املمارسة اعتبارًا من يوم األحد  -
م  واألايم التالية أثناء الـدوام الرمسـي وذلك )بقسـم 24/9/2017

( 16الدور  Bملناقصــات( مببىن الوزارة الكائن بربج التـوأم )برج ا
م الساعة 8/10/2017وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو األحد 

ظهرًا ولن يتم النظر يف العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد مع  1:00
 العلم أن الرسوم املذكورة غري قابلة للرد.

يف قسم املناقصات مع وتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات  -
%( من قيمة العطاء يف صورة شيك مصدق أول صورة 2تقدمي أتمني أويل )

خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك احمللية بدولة الكويت وينبغي أن يكون 
 يومًا(. 90ساري املفعول طوال مدة سراين العطـاء وهى )

يف يف مجيع الشركات املشاركة ابملمارسة مدعوة حلضور فض املظار  -
 املوعد واملكان احملدد ابجلدول أعاله.

 مالحظة:
سحب املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا اجملال شريطة أن تكون مسجلة 

صباحًا وحىت الساعة  8لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك من الساعة 
 م.2017ظهرًا مع إحضار كارت التسجيل لعام  1:00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تصميم  2017/2018 -63عن طرح املمارسة رقم 
وصف وإخراج وطباعة مناذج خمتلفة من املطبوعات 
 اخلاصة ابحلملة اإلعالمية إلدارة الدراسات اإلسالمية 

ـــــــــــــم  ـــــــــــــاف عـــــــــــــن طـــــــــــــرح املمارســـــــــــــة رق ـــــــــــــن وزارة األوق -63تعل
 م التالية:2017/2018

موضوع  م
 املمارسة

اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

موعد ومكان فض  موعد اإلغالق
 اتالعطاء

تصميم  1
وصف 
وإخراج 
وطباعة 

مناذج خمتلفة 
من 

املطبوعات 
اخلاصة 
ابحلملة 
اإلعالمية 
إلدارة 

الدراسات 
 اإلسالمية 

إدارة 
الدراسات 
 اإلسالمية 
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قاعة االجتماعات 
إبدارة الشئون 

( 14املالية الدور)
 2:00الساعة 

 ظهرا

م 24/9/2017اعتبارا من يوم األحـد  وميكن احلصول على املمارسة
واألايم التاليـــة أثنـــاء الـــدوام الرمســـي وذلـــك )بقســـم املناقصـــات( مببـــىن 

ــوأم )بــرج  وآخــر موعــد لتقــدمي  (16الــدور Bالــوزارة الكــائن بــربج الت
ظهراً ولن  1:00م الساعة 15/10/2017العطاءات هو يوم األحد 

عـد مـع العلـم أن الرسـوم يتم النظر يف العطاءات اليت ترد بعد هذا املو 
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 املذكورة غري قابلة للرد.
وتوضـــــع العطـــــاءات يف صـــــندوق العطـــــاءات بقســـــم املناقصـــــات مـــــع 

%( مــــــن القيمــــــة اإلمجاليــــــة يف 2تقــــــدمي أتمــــــني أويل مببلــــــ  وقــــــدره )
معتمــــد مــــن أحــــد البنــــوك  أو شــــيك مصــــدق صــــورة خطــــاب ضــــمان

احملليـــــة بدولــــــة الكويـــــت وينبغــــــي أن يكـــــون ســــــاري املفعـــــول طــــــوال 
 يوما(.  90مدة سراين العطاء وهي )

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

 مالحظة:
ســـحب املمارســـة للشـــركات املتخصصـــة يف هـــذا اجملـــال شـــريطة أن تكـــون 

 صـباحاً وحـىت 8مسجلة لدى قسم املناقصات ابلوزارة وذلك مـن السـاعة 
 م.2017ظهرًا مع إحضار كارت التسجيل لعام  1.00الساعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــــــــــــــــالن

 م2017/2018-64عن طرح ممارسة رقـــم 
 املكتبات( –توفري سجاد مللحقات املساجد )سكن العاملني 

 م التالية:2017/2018-64تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم 
موضوع  م

 املمارسة
اجلهة 
 الطالبة

سوم قيمة ر 
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

موعد ومكان فض  موعد اإلغالق
 العطاءات

 
1 
 

توفري  
كراسي 
مصاحف 
لقطاع 
 املساجد

قطاع 
 املساجد
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 م16/10/2017
قاعة االجتماعات 
إبدارة الشئون 

 (14املالية الدور )
 اظهر 2:00الساعة 

م 24/9/2017ألحـد وميكن احلصول على املمارسة اعتبارًا من يوم ا
واألايم التاليـــة أثنـــاء الـــدوام الرمســـي وذلـــك )بقســـم املناقصـــات( مببـــىن 

ــوأم )بــرج  وآخــر موعــد لتقــدمي  (16الــدور Bالــوزارة الكــائن بــربج الت
ظهراً ولن  1:00م الساعة 15/10/2017العطاءات هو يوم األحد 

رسـوم يتم النظر يف العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعـد مـع العلـم أن ال
 املذكورة غري قابلة للرد.

وتوضع العطاءات يف صـندوق العطـاءات بقسـم املناقصـات مـع تقـدمي 
%( مـن القيمـة اإلمجاليـة يف صـورة خطـاب 2أتمني أويل مببل  وقدره )

معتمد من أحد البنـوك احملليـة بدولـة الكويـت  أو شيك مصدق ضمان
 90وهـي )وينبغي أن يكون ساري املفعـول طـوال مـدة سـراين العطـاء 

 يومًا(. 
مجيــع الشــركات املتقدمــة ابملمارســة مــدعوة حلضــور فــض املظــاريف يف 

 املوعد واملكان احملدد ابجلدول أعاله. 
 مالحظة:

سحب املمارسة للشركات املتخصصة يف هذا اجملـال شـريطة أن تكـون 

صــباحاً  8مســجلة لــدى قســم املناقصــات ابلــوزارة وذلــك مــن الســاعة 
 م.2017رًا مع إحضار كارت التسجيل لعام ظه 1.00وحىت الساعة 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 تقدم :
 سعد دغيم سلمان املطريي
 فاتن مرزوق فاطم املطريي

 أصحاب شركة مطبعة برنت تك / تضامنية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 تعديل الكيان القانوين من تضامنيه اىل ذات مسؤولية حمدودة .
ممــن لــه اعــرتاض يتقــدم لــودارة املــذكورة خــالل ثالثــني يومــا مــن  يرجــى

اتريخ نشر االعـالن ابعـرتاض خطـي مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 
 يؤخذ بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــــــالن

 تقدم:
 انصر امساعيل دشيت -1
 ايهاب حممد توفيق -2

 أصحاب شركة املسرية املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت 
 ة الشركات هبذه الوزارة:بطلب إىل إدار 

دخول شركات وتعديل الكيان القانوين من تضامنية إىل ذات -
 مسئولية حمدودة.

يوما من  30يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال فلن 

 يؤخذ بعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعـــــــــــالن
 تقــــدم: 

 جمبل اخزمي دهلوس الفضلي /   1
 /  عبدالرمحن جمبل الفضلي    2

 ** اصحاب شركة سوبر ستار للتجارة العامة و املقاوالت 
 بطلب إلـى إدارة الشركـات هبذه الوزارة :

** بتحويل الكيـان القـانوين للـشركة من توصيـة بسيـطة إلـى ذات 
 مسؤولـيـة حمدودة .

يـومــا    60ـقـدم لودارة الـمـذكـورة خـــالل  يـرجـى مـمـن لـه اعـتـراض يت
مــن تـاريـخ نـشـر االعـالن بـاعتـراض خـطـي بـه ســنـد الـمـديونـيـة وإال 

 فـلـن يـؤخـذ بـعـيـن االعتبار.
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 إعــــــــالن
 تقدمتا : 

 دالل صاحل أمحد األنبعي -1
 لطيفة صاحل أمحد األنبعي  -2
 يل بوتيك لتجميل السيدات أصحاب شركة : صالون ذا ن -

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة : 
 تعديل الكيان القانوين للشركة من تضامنية إىل ذات مسئولية حمدودة 
يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لودارة املذكورة خالل ستني يومًا من 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية وإال فلن 

 بعني االعتبار .  يؤخذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 . طفله عوض املطريي1
 . هتاين سعد املطريي2
 . أفراح صاحل املاجدي3

 أصحاب شركة املثىن للخدمات األمنية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة 

بتعـديل الكيــان القـانوين للشــركة مـن تضــامنية إىل شـركة ذات مســئولية 
 حمدودة .

يوما من اتريخ  30املذكورة خالل  يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لودارة
نشر االعالن ابعـرتاض خطـي مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن يؤخـذ 

 بعني االعتبار .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 مهيمن علي البهبهاين -1
 ميثم مراد تقي –2 

 أصحاب شركة جرين هلز للتجارة العامة واملقاوالت
 يطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

در من وزارة التجارة ابسم/مهيمن علي ضم الرتخيص الفردي الصا -
حتت  1646/2009برقم  2/6/2009البهبهاين الصادر بتاريخ:

 االسم التجاري/مطعم ووك ان روول 
ضم الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة ابسم/مهيمن علي  -

حتت  2875/1999برقم  16/6/1999البهبهاين الصادر بتاريخ:
 روول  االسم التجاري/مطعم ووك ان

ضم الرتخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة ابسم/مهيمن علي  -
حتت  3546/2015برقم  17/8/2015البهبهاين الصادر بتاريخ:

 االسم التجاري/مطعم ووك ان روول 
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل مخسة عشر 

به سند املديونية يومًا من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا 
 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقــــدم :
 مشاعل قاسم عصاد الظفريي-1
 حممد حسن حممد القحطاين-2

 شركة اجملديل الدولية للتجارة العامة واملقاوالت تضامنية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 تعديل الكيان القانوين من تضامنية إىل ذات مسؤولية حمدودة
ن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل ستني يوما من يرجى مم

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال فلن 
 يؤخذ بعني االعتبار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم :
 عواطف محود عطشان صايل
 سعود امحد عطشان صايل 

 اصحاب شركة زنيت كالسيك ملقاوالت عامة للمباين -
 ذه الوزارة: بطلب إىل إدارة الشركات هب

 تعديل الكيان القانوين من تضامنية إىل ذات مسئولية حمدودة. -
يوما من  60يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل 

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال فلن 
 يؤخذ بعني االعتبار. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم:
 سيليمغدير حممد يوسف امل –نواف حممد حسن السامل 

 أصحاب شركة ديلكو للمطابخ واألبواب والشبابيك اجلاهزة
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 تعديل الكيان القانوين من تضامنية لتصبح ذات مسئولية حمدودة.
يوما من اتريخ  60يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لودارة املذكورة خالل 

ملديونيـة وإال فلـن يؤخـذ نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرفقـا بـه سـند ا
 بعني االعتبار.
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 إعــــــــالن
 تقدمت:

 السيدة/ رواح املندوب املرشد
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتاريخ  3608/2011حتويل الرتخيص الفردي الصادر برقم  -
حتت االسم التجاري مؤسسة املقام الدولية لنقل  29/9/2011

 البضائع إىل شركة ذ. م. م.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل مخسة عشر 
يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية 

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 السيد / خالد مهيل فيصل اخلالدي 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

بتاريخ  3703/2013برقم حتويل الرتخيص الفردي التجاري الصادر 
حتت االسم التجاري خياط عز الوطن للمالبس  12/9/2013

 العسكرية وحتولت إىل شركة مع طرف آخر. 
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل مخسة عشر 
يومًا من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية 

 بار.وإال فلن يؤخذ بعني االعت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 تقدم:

 السيد/ صباح حسني خليفة الشطي
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتــــــاريخ  2542/2017حتويــــــل الرتخــــــيص الفــــــردي الصــــــادر بــــــرقم 
حتت االسم التجاري مؤسسة اكوا ترند للتجارة العامة  13/6/2017

 إىل شركة ذ.م.م.
يرجــى ممــن لــه اعــرتاض أن يتقــدم لــودارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر 
يومـا مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن ابعــرتاض خطـي مرفقــا بـه ســند املديونيــة 

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 كل حيي افرند   –عبد اللطيف غلوم علي حممد 
 أصحاب شركة وردة اجلابرية لتجميل السيدات 

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :

 الشخص الواحد .تعديل الكيان القانوين من تضامنية لتصبح شركة 
يوما من اتريخ  60يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

نشر االعالن ابعـرتاض خطـي مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن يؤخـذ 
 بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــالن

 تقدم:
 السيد/ محود جعيالن مبارك الدغباسي  
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 صادر من وزارة التجارة والصناعة حتويل الرتخيص الفردي ال
ــــرقم  ــــاريخ  1816/2017ب حتــــت االســــم التجــــاري مؤسســــة  1/5/2017بت

 اداير اخلري للمواد االنشائية وحتولت إىل شركة ذ م م مع أطراف أخرى.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل مخسة عشر 

به سند املديونية يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا 
 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــــالن
 كل حيي افرند   –تقدم: عبد اللطيف غلوم علي حممد 
 أصحاب شركة عبق الكويت للعطور 
 بطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 تعديل الكيان القانوين للشركة من تضامنية لتصبح شركة الشخص الواحد.
يومًا من  60رة املذكورة خالل يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودا

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية وإال فلن 
 يؤخذ بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت: 
 السيدة/ حسنة جاسم أمحد الباليل

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
بتاريخ  3749/1987حتويل الرتخيص الفردي الصادر برقم 

جاري/ مؤسسة املربد للتجارة العامة حتت االسم الت 03/12/1987
 واملقاوالت وحتولت إىل شركة ذ.م.م مع أطراف أخرى.

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

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.
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 إعالن
 ية ضبع جيالتقدمت السيدة/ حور 

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
ـــــرقم/  ـــــل الرتخـــــيص الفـــــردي الصـــــادر ب ـــــاريخ /  568/2012حتوي بت

ـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  1167/2014و  14/2/2012 و  24/3/2014بت
حتــت االســم التجــاري / مطعـــم   9/2/2012بتــاريخ  523/2012

 ومقهى دانيل وحتولوا إىل شركة ش.م.م مع أطراف أخرى .
يوما من اتريخ  15اعرتاض يتقدم لودارة املذكورة خالل  يرجى ممن له

نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرفقـًا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن يؤخـذ 
 بعني االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت: 
 السيدة / شيماء رفيع شهاب الغنزي

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
( بتاريخ 2017/  2967حتويل الرتخيص الفردي الصادر برقم )

حتت االسم التجاري مؤسسة الوفاء واإلتقان للتجارة  24/7/2017
 العامة وحتولت إىل شركه ش .ش .و

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

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 .أنور أمحد البغدادي -
 جاسر مساعد النجدي  -

 أصحاب شركة التنمية املتحدة لالستشارات والتدريب
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 خروج الشريك أنور أمحد البغدادي 

 ** تعديل الكيان القانوين للشركة من تضامنية إىل شركة الشخص الواحد.
يوما من  30يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم لودارة املذكورة خالل 

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفق به سند املديونية وإال فلن 
 يؤخذ بعني االعتبار .

 

 الشركة الكويتية األردنية القابضة )ش.م.ك.م(
حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 

22/8/2017 
 عقدت اجلمعية العمومية ملسامهي الشركة الكويتية االردنية القابضة
ش.م.ك.م  )حتت التصفية ( بصفتها غري العادية يف متام الساعة الثانية 

يف مقر اهليئة  2017/ 22/8عشرة ظهرًا من يوم الثالاثء املوافق 
، وقد  ترأس 1القاعة الرئيسية  -جنوب السرة  –العامة للصناعة 

االجتماع السيد / عدانن مساعد اخلرايف  ، وحبضور ممثل وزارة 
 ناعة السيدة / دالل املسبحي  .التجارة والص

وبعد أن حتقق ممثل وزارة التجارة والصناعة من اكتمال النصاب 
سهم  30,000القانوين لصحة انعقاد اجلمعية العامة العادية حبضور

سهم وكالة من جمموع أسهم رأس املال 17,524,800أصالة و
%، رحب 83.59سهم أي بنسبة  21,000,000البال  عددها 

يس اجلمعية العمومية ابحلضور وبدأ االجتماع على النحو السيد رئ
 التايل:

 متت املوافقة على متديد فرتة التصفية ملدة سنة. -1
 متت املوافقة على إعادة تعيني جلنة التصفية لفرتة مماثلة كالتايل:-2
ممثل  -رئيس جلنة التصفية  -السيد / عدانن مساعد اخلرايف -

 انبيب واخلدمات النفطية.الشركة الكويتية لصناعة اال
ممثل الشركة  -عضو جلنة التصفية  -السيد / خالد حممود النوري -

 األهلية للتأمني. 
عضو جلنة التصفية وأمني   -السيد / وائل امحد حممد عبد العال -

 ممثل شركة االستثمارات الوطنية   -السر 
  رئيس جلنة التصفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الوطنية العقارية ش.م.ك )عامة(

 العاديةاملؤجلةغري امة اجلمعية العوقائع اجتماع 
 22/6/2017املنعقدة بتاريخ 

املؤجلـــة  العاديـــة غــري يرجــى العلــم أنـــه قــد ا انعقــاد اجلمعيـــة العامــة
ملســـامهي الشـــركة الوطنيـــة العقاريـــة ش.م.ك. )عامـــة( يف متـــام الســـاعة 

ــــــــوم اخلمــــــــيس املوافــــــــق  احلاديــــــــة عشــــــــر والنصــــــــف صــــــــباحاً  مــــــــن ي
جنـــوب الســـرة  –ة العامـــة للصــناعة وذلــك مبقـــر اهليئــ 22/6/2017

  ( حبضور كل من :2القاعة الرئيسية ) – تمنطقة الوزارا –الشهداء 
 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .       خالد االدريسالسيد/ 

  –هـــذا وقـــد تـــرأس اإلجتمـــاع الســـيد/ فيصـــل مجيـــل ســـلطان العيســـى 
 رئيس جملس اإلدارة.

رئيس ابإلخـوة املسـامهني والسـادة وىف بداية االجتمـاع رحـب السـيد الـ
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%  وبعـد مناقشـة 65.064احلضور وأعلن عـن نسـبة احلضـور وهـي 
 مجيع بنود جدول األعمال لالجتماع، أقر احلاضرون البنود اآليت بياهنا:

املوافقـــة علـــى زايدة رأس املـــال املصـــرح بـــه للشـــركة مـــن مبلـــ  وقـــدره 
 150/- دينـــار كـــوييت ليكـــون مبلغـــاً وقـــدره 400/98,965,918

سهم، القيمة االمسية  0001,500,000,مليون دينار كوييت مبقدار 
فلس )مائة فلس(، وتفـويض جملـس اإلدارة يف  100منها   لكل سهم

 وضع الضوابط والشروط الستدعاء رأس املال.
املوافقـــة علـــى تعـــديل املـــادة السادســـة مـــن عقـــد التأســـيس واملـــادة -

 اخلامسة من النظام األساسي للشركة: 
 النص األصلي : 

ـــــة   98,965,918.400مقـــــدار رأس مـــــال الشـــــركة     د.ك )مثاني
وتسعون مليون وتسعمائة ومخسه وستون ألف وتسـعمائة ومثانيـة عشـر 

  989,659,184دينــــار كــــوييت وأربعمائــــة فلــــس( موزعــــاً علــــى 
)تسعمائة وتسعة ومثانون مليون وستمائة و تسعه ومخسون ألـف ومائـة 

)مائـــة( فلـــس كـــوييت.  100هماً قيمـــة كـــل ســـهم وأربعـــة ومثـــانون ( ســـ
 ومجيع االسهم نقدية

 النص املعدل :
ـــــــــــن مبلـــــــــــ  وقـــــــــــدره  ـــــــــــال الشـــــــــــركة املصـــــــــــرح بـــــــــــه م زايدة رأس م

 150/-دره ـدينـــار كـــوييت ليكـــون مبلغـــاً وقـــ 400/98,965,918
ــار كــوييت مبقــدار ــار  1,500,000,000مليــون دين ســهم )واحــد ملي

اإلدارة يف وضــع الضــوابط  ومخســمائة مليــون ســهم(، وتفــويض جملــس
 والشروط الستدعاء رأس املال.

 املوافقة على تعديل نص املادة الثالثة عشر من النظام األساسي للشركة:-
 النص األصلي : 

جيـــوز زايدة رأس مـــال الشـــركة، مـــرة واحـــدة أو أكثـــر إبصـــدار أســـهم 
جديــدة. تكــون زايدة رأس املــال بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة 
حيدد فيها شروط األسهم اجلديدة ، وال جيوز إصدار األسهم أبقل مـن 

ذا أصدرت أبكثر من ذلك أضيف الفرق حتمـاً إىل ، إ قيمتها االمسية 
ولكـــل مســـاهم االحتيـــاطي القـــانوين بعـــد وفـــاء مصـــروفات اإلصـــدار. 

األولويـة يف االكتتــاب يف عــدد مــن األسـهم اجلديــدة تتناســب مــع عــدد 
ارسة حـق األولويـة مـدة مخسـة عشـر يومـاً مـن اتريـخ أسهمه. ومتنح ملم

 نشرة دعوة املسامهني لذلك.
 النص املعدل :

ـــة زايدة رأس مـــال  ـــة العامـــة غـــري العادي جيـــوز بقـــرار يصـــدر مـــن اجلمعي
الشركة املصرح به ، وذلك بناًء على اقرتاح مسبب من جملـس اإلدارة 

وطرق الزايدة.  على أن يتضمن القرار الصادر بزايدة رأس املال مقدار
ــــت قيمــــة األســــهم  ــــه إالا إذا كان وال جيــــوز زايدة رأس املــــال املصــــرح ب
ـــة أن  ـــة العامـــة غـــري العادي األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي

 جملـس مـن بقـرار تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريـخ تنفيـذه. وجيـوز

 به، املصرح املال حدود رأس يف املصدر املال رأس زايدة الشركة إدارة
تكـون  . سـداده ابلكامـل ا قـد املصـدر املـال رأس يكـون أن علـى

القيمة االمسية ألسهم الزايدة مساوية للقيمة االمسية لألسهم األصـلية. 
ــة إضــافة عــالوة إصــدار إىل القيمــة  ــة العامــة غــري العادي وجيــوز للجمعي
االمسيـــة ألســـهم الـــزايدة عنـــد االكتتـــاب فيهـــا، وهلـــا أن تفـــوض جملـــس 

ولكــــل مســــاهم األولويــــة يف االكتتــــاب حبصــــة مـــــن يف ذلــــك.  اإلدارة
األسهم اجلديدة متناسبة مع عدد أسـهمه ومتـنح ملمارسـة حـق األولويـة 
مــدة مخســة عشــر يومــاً مــن اتريــخ نشــر دعــوة املســامهني لــذلك وجيــوز 
للجمعيــة العامــة أن تقــرر تنــازل املســامهني عــن حــق األولويــة أو تقيــده 

امهني مقـدمًا عـن حقهـم يف األولويـة ملسـاهم أبي قيد وجيوز تنـازل املسـ
آخر أو للغري مبقابل مادي أو بـدون مقابـل وفقـاً ملـا يـتم االتفـاق عليـه 
بني املساهم واملتنازل إليـه وتسـتثىن مـن أحكـام هـذه الفقـرة زايدة رأس 
مـــال الشـــركة بغـــرض تطبيـــق نظـــام خيـــار شـــراء أســـهمها ملوظفيهـــا بعـــد 

ــة غــري  العاديــة، إذ تكــون أولويــة االكتتــاب يف موافقــة اجلمعيــة العمومي
وتســري هلــؤالء املــوظفني.  –يف هــذه احلالــة  –أســهم زايدة رأس املــال 

علـى االكتتــاب يف زايدة رأس املــال، وعلــى عــالوة اإلصــدار، األحكــام 
 اليت ينص عليها القانون واللوائح وتعليمات وقرارات اجلهات الرقابية.

سـهم أي مبـا  209,999عـدد حتفظ على هـذا البنـد مسـاهم ميلـك -
 % من رأس مال الشركة(.0.021يعادل )

 هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم. 
 رئيس جملس اإلدارة                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الكون للكمبيوتر )ش.م.ك( مقفلة

 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املؤجلة
 م2017سبتمرب  14خلميس املوافق ا

ابإلشارة إىل التأشرية يف السجل التجاري لشركة الكون للكمبيوتر 
 - 79754رقم القيد يف السجل التجاري  -)ش.م.ك( مقفلة 

 6667/2015بشأن الدعوى رقم  2017أغسطس  17بتاريخ 
 إببطال اجلمعية العامة غري العادية املؤجلة للشركة املذكورة أعاله اليت

جبلسة يوم  5جتاري مدين كلي حكومة/ 2015أكتوبر  4متت بتاريخ 
ببطالهنا مع ما ترتب عليها من آاثر  2016نوفمرب  2األربعاء املوافق 

مارس  19وقد أتيد ذلك استئنافيًا مبوجب احلكم الصادر بتاريخ 
جتاري مدين  1208/1164/2016يف االستئنافني رقمي  2017
 .3حكومي/

جلمعية العامة غري العادية املؤجلة ملسامهي شركة الكون ُعقد اجتماع ا
سبتمرب  14للكمبيوتر )ش.م.ك( مقفلة، يوم اخلميس املوافق 

صباحًا ابلقاعة الرئيسية  10:00م، وذلك يف متام الساعة 2017
منطقة  –جنوب السرة  –( يف مقر اهليئة العامة للصناعة 2رقم )
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 الوزارات.
إبصدار قانون الشركات  2017لسنة  1قم وعماًل ابملرسوم بقانون ر 

( فقد ترشح السيد/ أيهم حسني قطوم لرائسة اجتماع 210املادة )
 اجلمعية العامة.

 14,000,000وعليه فقد متت املوافقة من مسامهني ميتلكون  
% من رأس مال الشركة على رائسة السيد/ 70سهم أي ما نسبته 

 غري العادية املؤجلة. أيهم حسني قطوم الجتماع اجلمعية العامة
كما حضر ممثـل السادة/ وزارة التجارة والصناعة، السيد/ خالد 

 الرشيد
 وممثل السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة، السيدة/ منرية العويش

سهم أصالة ووكالة وميثلون ما  14,000,000ومسامهون حبوزهتم 
ل  عددها % من إمجايل أسهم رأس املال احلرة للشركة والبا70نسبته 

 سهم. 20,000,000
وبعد أن ا اإلعالن عن توفر النصاب القانوين لصحة انعقاد اجلمعية 
العامة غري العادية املؤجلة افتتح السيد / أيهم حسني قطوم االجتماع 
مرحبًا ابلسادة احلضور مث بدأ بعدها بطرح البند الوارد يف جدول 

 األعمال على النحو التايل: 
 ل الشركةالنظر يف مستقب-

وعليه، فقد ا البدء مبناقشة البند املطروح، وبناء على ذلك أبدى 
% من 70سهم أي ما نسبته  14,000,000مسامهني حبوزهتم 

إمجايل أسهم رأس املال وما يعادل كامل نسبة احلضور اقرتاحهم يف 
تصفية الشركة تصفية اختيارية نظرًا لتجاوز خسائر الشركة ثالثة أرابع 

 ل وذلك وفقاً للتايل:رأس املا
 مدة التصفية: سنة واحدة من اترخيه قابلة للتجديد.-
العتيقي حماسبون  -اسم املصفي: براك عبد احملسن العتيقي-

 قانونيون.
د.ك. )فقط عشرون ألف دينار  20,000/- اتعاب املصفي: -

 كوييت( سنوايً.
ابالقرتاح، ومتت املوافقة على االقرتاح من السادة املسامهني املتقدمني 

وحيث ا اعتماد تصفية الشركة تصفية اختيارية بكامل املسامهني 
 احلاضرين فقد انتهى اجتماع اجلمعية العامة بصفتها غري العادية.

 رئيس اجللسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة برقان حلفر اآلابر والتجارة والصيانة )ش.م.ك( عامة
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

ســـامهي شـــركة برقـــان حلفـــر اآلابر عقـــد اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة مل
والتجــــارة والصــــيانة )ش.م.ك( عامــــة اجتماعهــــا يــــوم االثنــــني املوافــــق 

ـــة عشـــر  11/09/2017 والنصـــف ظهـــراً يف  ةيف متـــام الســـاعة احلادي
ــــة العامــــة للصــــناعة  ــــىن اهليئ ــــرأس جلســــة  –مب جنــــوب الســــرة وقــــد ت

االجتماع السيد/ يوسـف عيسـى العـومي )انئـب رئـيس جملـس اإلدارة(  
 كما حضر االجتماع:

 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.خالد الدريس األستاذ/ 
النصف وشركاه  BDOالسيد/ قيس حممد النصف من مكتب 

 ملراقبة حساابت الشركة.
 .RSMالسيد/ انيف البزيع من مكتب بدر البزيع وشركاه 

 السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة.
ــــا نســــبته  وعــــدد أســــهم احلضــــور  %76.288مســــامهون حبــــوزهتم م

( وبعد اإلعالن عن توفر النصاب القانوين لصحة 167,914,820)
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة، مث بــدأ بطــرح البنــود الــواردة علــى 

 جدول األعمال وقد ا اآليت:
ــــة للشــــركة جــــدول األعمــــال  ــــة غــــري العادي ــــة العام استعرضــــت اجلمعي

 واختذت القرارات التالية:
 22,010,625ت املوافقــة علــى زايدة رأمســال الشــركة مــن أواًل : متــ

)اثنان وعشرون مليوانً وعشرة آالف وستمائة ومخسـة وعشـرون دينـاراً  
)ثالثـــة وعشـــرون مليـــوانً ومائـــة وإحـــدى 23,111,157كويتيـــًا( إىل 

عشر ألف ومائة وسبعة ومخسون دينارًا كويتيًا( وذلك عن طريق توزيع 
ابملائـــة( مـــن كامـــل رأمســـال الشـــركة  % )مخســـة5أســـهم منحـــة بنســـبة 
ـــة  ـــتم ختصيصـــها  100احلـــايل بقيمـــة إمسي ـــة( لكـــل ســـهم وي فلـــس )مائ

للمســـامهني املقيـــدين يف ســـجالت الشــــركة يف هنايـــة يـــوم االســــتحقاق 
علــى أن يــتم توزيــع أســهم املنحــة اجملانيــة  11/10/2017احملــدد لــه 

 .18/10/2017بتاريخ 
جملــس اإلدارة ابلتصــرف يف كســور اثنيــاً : متــت املوافقــة علــى تفــويض  

األســـــهم الناجتـــــة عـــــن توزيـــــع أســـــهم املنحـــــة للعـــــام املـــــايل املنتهـــــي يف 
وتعديل اجلدول الزمين املذكور لتنفيذ هذا القرار يف  31/03/2017

حالـة عــدم االنتهـاء مــن إمتـام إجــراءات الشـهر قبــل اتريـخ االســتحقاق 
 بثمانية أايم على األقل.. 

( مـن عقـد التأسـيس واملـادة 6قة على تعـديل املـادة )اثلثًا : متت املواف
 ( من النظام األساسي على الشكل التايل:5)

 قبل التعديل:
د.ك. )اثنان وعشـرون مليـون  22,010,625مقدار رأمسال الشركة 

وعشــرة آالف وســـتمائة ومخســة وعشـــرون دينــاراً كويتيـــًا( موزعــة علـــى 
ومجيـــع  فلـــس كـــوييت 100ســـهم قيمـــة كـــل ســـهم  220,106,250

 األسهم نقدية. 
ـــة  23,111,157بعـــد التعـــديل: حـــدد رأمســـال الشـــركة  د.ك. )ثالث

وعشرون مليوانً ومائة وإحدى عشر ألف ومائة وسبعة ومخسون دينـاراً  
 100ســهم قيمــة كــل ســهم  231,111,563كويتيــًا( موزعــة علــى 

 فلس كوييت ومجيع األسهم نقدية وعينية.
( من النظام األساسي 52ل نص املادة )رابعاً : متت املوافقة على تعدي
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 على الشكل التايل:
 2012لســنة  25تطبــق أحكــام قــانون الشــركات رقــم قبــل التعــديل: 

وتعديالته الواردة ابلقانون والئحته التنفيذية يف كل مامل يرد بشأنه نص 
  خاص يف عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساسي. 

 2016لســـنة  1كات رقـــم بعـــد التعـــديل: تطبـــق أحكـــام قـــانون الشـــر 
والئحتــه التنفيذيــة يف كــل مــامل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف عقــد أتســيس 

 الشركة أو نظامها األساسي.
ــــيس اجللســــة الســــادة احلضــــور  ــــة االجتمــــاع شــــكر الســــيد رئ ويف هناي

 واختتمت أعمال االجتماع يف متام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.
 بعد أخذ موافقة اجلهات املختصة.-

 انئب رئيس جملس اإلدارة

 وزارة الرتبية
 2018-18/2017إعالن عن املمارسة رقم م م/

لتوريد خامات ومواد متنوعة حلاجة التوجيه الفين العام 
 للدراسات العملية

تعلن وزارة الرتبية عن توريد خامات ومواد متنوعة حلاجة التوجيه الفين 
اصة الواردة العام للدراسات العملية حسب الشروط العامة واخل

 بواثئق املمارسة .
على راغيب االشرتاك يف هذه املمارسة من الشركات املتخصصة 
مراجعة إدارة التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل 
أوقات الدوام الرمسي للحصول على واثئق املمارسة مقابل رسم وقدره 

ابل للرد د.ك( فقط مخسة وسبعون دينارا ال غري ، غري ق 75/---)
مخسة عشر يوما(  15على أن يتم تسليم العطاءات يف موعد أقصاه )

 من اتريخ اإلعالن .
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

  2018-22/2017عن املمارسة رقم م م /
 لتوريد عدد وأدوات صغريه

ـــة عـــن حاجتهـــا لتوريـــد عـــدد وأدوات صـــغرية حلاجـــة  تعلـــن وزارة الرتبي
ذلـك حسـب الشـروط العامـة التوجيه الفـين العـام للدراسـات العمليـة و 

 واخلاصة واملواصفات الفنية الواردة بواثئق املمارسة.
علــــى راغــــيب االشــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مراجعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب خــــالل 
ـــل رســـم  ـــق املمارســـة مقاب ـــى واثئ ـــدوام الرمســـي للحصـــول عل أوقـــات ال

ـــــل د75/---وقـــــدره ) ـــــارا غـــــري قاب ـــــط مخســـــة وســـــبعون دين .ك( فق
( يومــــا 15للــــرد علــــى أن يــــتم تســــليم العطــــاءات يف موعــــد أقصــــاه )

 من اتريخ نشر اإلعالن.
 وكيل وزارة الرتبية

 
 إعالن 

 2018 -24/2017عن املمارسة  رقم م م /
لصيانة كامريات املراقبة يف مدارس وزارة الرتبية 

 مبنطقيت العاصمة وحويل التعليميتني
تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة لصيانة كـامريات املراقبـة يف مـدارس 
وزارة الرتبيـــة مبنطقــــيت العاصــــمة وحــــويل التعليميتــــني حســــب الشــــروط 

 واملواصفات الواردة بواثئق املمارسة .
علــــى راغــــيب االشــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 

صــــبحان اجلنــــويب خــــالل  مراجعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة
 أوقات الدوام الرمسي للحصول على واثئق املزايدة مقابل 

دك( فقــط مخســة وســبعون دينــارا ال غــري، غــري قابلــة للــرد  75/--)
( مخسة عشر يوماً  15على أن يتم تسليم العطاءات يف موعد أقصاه )

 من اتريخ نشر اإلعالن .
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن  

 2018 -2017/25/ م م رقم املمارسةعن 
لصيانة كامريات املراقبة يف مدارس وزارة الرتبية 
 مبنطقيت األمحدي ومبارك الكبري التعليميتني

تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة لصيانة كـامريات املراقبـة يف مـدارس 
ــــني حســــب  ــــارك الكبــــري التعليميت ــــة مبنطقــــيت األمحــــدي ومب وزارة الرتبي

 ملمارسة.الشروط واملواصفات الواردة بواثئق ا
علـى راغــيب االشــرتاك يف هــذه املمارســة مــن الشــركات املتخصصــة مراجعــة إدارة 
التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب خــــالل أوقــــات الــــدوام الرمســــي 

د.ك( فقـط مخسـة وسـبعون دينـاراً 75/-للحصول على واثئق املمارسة مقابـل )
( 15يف موعــد أقصــاه ) غــري قابلــة للــرد علــى أن يــتم تســليم العطــاءات ،ال غــري

 مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر اإلعالن.
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 2018 -26/2017املمارسة رقم م م /عن 
لصيانة كامريات املراقبة يف مدارس وزارة الرتبية 
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 مبنطقيت الفروانية واجلهراء التعليميتني
 تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة لصيانة كـامريات املراقبـة يف مـدارس
وزارة الرتبيـــة مبنطقـــيت الفروانيـــة واجلهـــراء التعليميتـــني حســـب الشـــروط 

 واملواصفات الواردة بواثئق املمارسة .
علــــى راغــــيب االشــــرتاك يف هــــذه املمارســــة مــــن الشــــركات املتخصصــــة 
مراجعــــة إدارة التوريــــدات واملخــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــويب خــــالل 

--ايــــدة مقابــــل )أوقــــات الــــدوام الرمســــي للحصــــول علــــى واثئــــق املز 
ـــــرد 75/ ـــــة لل ـــــاراً ال غـــــري، غـــــري قابل ـــــط مخســـــة وســـــبعون دين دك( فق

ــــــتم تســــــليم العطــــــاءات يف موعــــــد أقصــــــاه ) ــــــى أن ي ( مخســــــة 15عل
 عشر يوماً من اتريخ نشر اإلعالن .

 وكيل وزارة الرتبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 2018-35/2017عن املمارسة رقم م م /عن 

لتوريد وصيانة سالل لنقل وتوزيع الكتب املدرسية 
 رة التوريدات واملخازن / مراقبة املخازنحلاجة/إدا

تعلن وزارة الرتبية عن حاجتها لتوريد وصيانة سالل لنقل وتوزيع 
الكتب املدرسية  وذلك حسب الشروط العامة واخلاصة واملواصفات 

 الفنية الواردة بواثئق املمارسة .
على راغبـي االشتـراك يف هـذه املمارسـة من الشركـات املتخصصة  

ـة إدارة التوريدات  واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل مراجع
أوقات الدوام الرمسي للحصول على واثئق املمارسة مقابل رسم وقدره 

د.ك( فقط مخسة وسبعون دينارا ال غري . غيـر قابـل  75/  ---) 
( مخسة عشر 15للـرد على أن يتم تسليم العطاءات يف موعد أقصاه )

 إلعالن .يوماً من اتريخ نشر ا
 وكيل وزارة الرتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 (2018 -2017/ 38عن املمارسة رقم ) م.ك /  
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقًا للشروط 

 فات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة.واملواص
 إرشادات عامة للممارسة:

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
 يومًا عمل من اتريخ نزول اإلعالن. 15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة، -3
د يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل ومقي

ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرًا لتاريخ طرح 
 املمارسة.

هذه املمارسة )غري قابلة للتجزئة( وال حيق ملقدم العطاء تقدمي -4
 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك.

ول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف املقابل املادي للحص-5
 ديناراً كويتياً(.  75)
%( اثنني ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمينًا أوليًا ال يقل عن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

ة، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل ولصاحل وزارة الرتبي
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني، أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي 
من الضوابط املشار إليها، وجيب أن يكون التأمني صاحلًا ملدة سراين 

 العطاء املطلوب.
يوماً  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي )تسلم نصف الكمية خالل -7

خ توقيع العقد وابقي الكمية خالل شهرين من انتهاء موعد من اتري
تسليم الكمية األوىل( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقًا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة.
ائز يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائمًا وانفذ املفعول غري ج-8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 
 سراينه، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء 

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقص أو -9
تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات مما قد يؤثر على 

قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من فئات عطائه أو على 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقص أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة.
مارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات تودع واثئق امل-10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصف ظهرًا( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال، ولن يقبل أي عطاء يرد 
كذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال و 

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء.
جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به، وللوزارة احلق يف عدم 
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العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقًا للمصلحة العامة مع  قبول
 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة.

 
 

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12
 املمارسة ابللغة العربية.

 وكيل وزارة الرتبية
 شحة لطباعة الكتب املدرسيةأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملر 
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 ية للطباعة والنشر والتوزيعالشركة العصر  4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف 11
 مطبعة أروى العاملية 12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 2018 -2017/38عن املمارسة رقم م م /

 لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة خمترب لغوي مليت ميداي
زارة الرتبية عن طرح ممارسة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة خمترب تعلن و 

 لغوي مليت ميداي حسب الشروط واملواصفات الواردة بواثئق املمارسة.
على راغيب االشرتاك يف هذه املمارسة من الشركات املتخصصة مراجعة 
إدارة التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام 

دك( فقط مخسة 75/-للحصول على واثئق املمارسة مقابل ) الرمسي
غري قابلة للرد على أن يتم تسليم العطاءات يف  ،وسبعون دينارًا ال غري

 ( مخسة عشر يوماً من اتريخ نشر اإلعالن.15موعد أقصاه )
 وكيل وزارة الرتبية  

 
 
 

 إعالن
( 2018 -2017/ 43عن املمارسة رقم ) م.ك /   

حلاجة / قطاع البحوث  –كتب مدرسية   لطباعة وتوريد
 الرتبوية واملناهج نشر اإلعالن يف جريدة كويت اليوم

تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .
 ات عامة للممارسة :إرشاد

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية .-1
يوما عمل من اتريخ نزول  15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

 اإلعالن  .
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة  أن يكون من املطابع املؤهلة ، -3

ة الكويت للعام احلايل ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناع
ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

 املمارسة .
هذه املمارسة )قابلة للتجزئة( وال حيق ملقدم العطاء تقدمي عروض -4

 بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا(.  75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 
ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل 

طاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصحوبة بتأمني خمالف الع
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة 

 سراين العطاء املطلوب .
 20إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم نصف الكمية خالل -7

هاء يوما من اتريخ توقيع العقد وابقي الكمية خالل شهرين من انت
موعد تسليم الكمية األوىل( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال 
املمارسة طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية 

 الواردة بواثئق املمارسة .
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

ره حىت هناية مدة الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصدي
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء 

إذا تبــني للممــارس عنــد دراســة املمارســة وجــود أي خطــأ أو نقــص أو تبــاين -9
يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميـات ممـا قـد يـؤثر علـى فئـات عطائـه أو 

الرتبيــة قبــل تقـــدمي  علــى قيمــة األعمــال فعليــه أن يستوضـــح يف ذلــك مــن وزارة
عطائه وسـتتوىل الـوزارة دراسـة هـذه املالحظـات واالستفسـارات واإلجابـة عليهـا 
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وإزالــة أي خطــأ أو نقــص أو تبــاين أو تعــارض )إن وجــد( وال يرتتــب علــى ذلــك 
 أي مسؤولية أو التزام إضايف على الوزارة .

تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10
ملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد وا

ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة  )
الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 

 ءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .أسعار العطا
جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة احلق يف عدم 

للمصلحة العامة مع قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا 
 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12
 املمارسة ابللغة العربية .

 وكيل وزارة الرتبية
 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي

 2018-2017لدراسي املقررة للعام ا
 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(

 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 جملموعة الدوليةشركة مطابع ا 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف 11
 مطبعة أروى العاملية 12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
(  2018-2017/  45عن املمارسة رقم ) م.ك / 
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب تعلن وزارة الرتبية عن طرح 

مدرســــية حلاجــــة / قطــــاع البحــــوث الرتبويــــة واملنــــاهج طبقــــا للشــــروط 
 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة.

 إرشادات عامة للممارسة:
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية. -1
ــــخ  15ل جيــــب تســــليم وثيقــــة العطــــاء خــــال -2 ــــوم عمــــل مــــن اتري ي

 نزول اإلعالن.
يشـــــرتط يف مـــــن يتقـــــدم هلـــــذه املمارســـــة أن يكـــــون مـــــن املطـــــابع  -3

ـــــــد يف الســـــــجل التجـــــــاري وغرفـــــــة جتـــــــارة والصـــــــناعة  املؤهلـــــــة، ومقي
ـــى أن يكـــون  ـــذلك عل ـــه شـــهادة ب ـــق بعطائ ـــام احلـــايل ويرف الكويـــت للع

 اترخيها معاصرا لتاريخ طرح املمارسة.
ابلـــة للتجزئـــة وال حيـــق ملقـــدم العطـــاء تقـــدمي هـــذه املمارســـة غـــري ق -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك.
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثـل يف  -5
 دينارا كويتيا(.  75)
%( اثنــان ابملائــة مــن 2يصـاحب العطــاء أتمــني أويل ال يقــل عــن ) -6

وجـب شـيك مصـدق أو خطـاب قيمة العطاء وأن يكون هذا التـأمني مب
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقـدم العطـاء 
ولصــاحل وزارة الرتبيــة، وغــري مقــرتن أبي قيــد أو شــرط ولــن يلتفــت إىل 
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني، أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي 

ملـدة سـراين  من الضوابط املشار إليها، وجيب أن يكون التـأمني صـاحلا
 العطاء املطلوب.

يومــا  20إن املــدة اإلمجاليــة للعقــد هــي )تســلم نصــف الكميــة خــالل  -7
مـــن اتريـــخ توقيـــع العقـــد والبـــاقي خـــالل شـــهرين مـــن انتهـــاء موعـــد تســـليم 
الكمية األوىل( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيـذ أعمـال املمارسـة طبقـا للشـروط 

 لفنية الواردة بواثئق املمارسة.العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات ا
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفـذ املفعـول غـري جـائز  -8

الرجوع فيه وال ميكن سـحبه وذلـك مـن وقـت تصـديره حـىت هنايـة مـدة 
 سراينه، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

أو  إذا تبـــــني للممـــــارس عنـــــد دراســـــة املمارســـــة وجـــــود أي خطـــــأ -9
نقـــــص أو تبـــــاين يف املســـــتندات الفنيـــــة أو يف جـــــداول الكميـــــات ممـــــا 
ـــــى قيمـــــة األعمـــــال فعليـــــه أن  ـــــات عطائـــــه أو عل ـــــؤثر علـــــى فئ ـــــد ي ق
يستوضـــــح يف ذلـــــك مـــــن وزارة الرتبيـــــة قبـــــل تقـــــدمي عطائـــــه وســـــتتوىل 
ـــــة عليهـــــا  ـــــوزارة دراســـــة هـــــذه املالحظـــــات واالستفســـــارات واإلجاب ال

تعــــــــارض )إن وجــــــــد( وال  وإزالــــــــة أي خطــــــــأ أو نقــــــــص أو تبــــــــاين أو
 يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف على الوزارة.

ــدات  -10 ــق املمارســة يف صــندوق العطــاءات إبدارة التوري تــودع واثئ
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 

ونصــف ظهـــرا ( حســب القــرارات الصــادرة مـــن  12أقصــاه الســاعة )
يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد  الوزارة
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بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .

جيــب علــى املمــارس تعبئــة اجلــداول املرفقــة وتقــدمي بيــان جلميــع  -11
ألعمــــال موضــــوع املمارســــة )إن وجــــد( املســــتلزمات الالزمــــة لتنفيــــذ ا

وذلــك يف نفــس واثئــق العطــاء الــذي تقــدم بــه، وللــوزارة احلــق يف عــدم 
قبــول العطــاء مــا مل يتضــمن تعبئــة اجلــداول وفقــا للمصــلحة العامــة مــع 

 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة.
ة اخلاصـــة هبـــذه علـــى املمـــارس تقـــدمي مجيـــع الكفـــاالت املصـــرفي -12

 املمارسة ابللغة العربية.
 وكيل وزارة الرتبية

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 ة للصحافة والطباعةشركة مطابع الرسال 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 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
 ية للطباعة والتغليفشركة الصناعات الربيطان 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9

 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 لدروازةمطبعة ا 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نإعال

(  2018-2017/  46عن املمارسة رقم ) م.ك /  
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 يف واثئق املمارسة .واملواصفات الفنية الواردة 
 إرشادات عامة للممارسة :

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية .-1
 يوما عمل من اتريخ نزول اإلعالن   15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

يشــرتط يف مــن يتقــدم هلــذه املمارســة أن يكــون مــن املطــابع املؤهلــة ، ومقيــد -3
اري وغرفـة جتـارة والصـناعة الكويـت للعـام احلـايل ويرفـق بعطائـه يف السجل التج

 شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح املمارسة .
هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة وال حيق ملقدم العطاء تقدمي -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .
اثئق املمارسة يتمثل يف املقابل املادي للحصول على نسخة من و -5
 دينارا كويتيا(.  75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

أو شرط ولن يلتفت إىل  ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصحوبة بتأمني خمالف 
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة 

 سراين العطاء املطلوب .
يوم  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم نصف الكمية خالل -7

قي خالل شهرين من انتهاء موعد تسليم من اتريخ توقيع العقد و البا
الكمية األوىل ( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقا 
للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة بواثئق 

 املمارسة .
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة الرجوع فيه وال ميكن 
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقص أو -9
تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات مما قد يؤثر على 

ستوضح يف ذلك من فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن ي
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقص أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
ت إبدارة التوريدات تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءا-10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة  )

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
تعديل يف  بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة احلق يف عدم 

ن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع قبول العطاء ما مل يتضم
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 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
 

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12
 املمارسة ابللغة العربية .

 وكيل وزارة الرتبية
 ملدرسيأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب ا

 2018-2017املقررة للعام الدراسي 
 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(

 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 لتوزيعالشركة العصرية للطباعة والنشر وا 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9

 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 انية للطباعة التغليف شركة املطبعة األمل 11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

(  2018-2017/  48عن املمارسة رقم ) م.ك / 
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
لن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب تع

مدرســــية حلاجــــة / قطــــاع البحــــوث الرتبويــــة واملنــــاهج طبقــــا للشــــروط 
 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .

 إرشادات عامة للممارسة :
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية . -1
يومــــا عمــــل مــــن اتريــــخ  15جيــــب تســــليم وثيقــــة العطــــاء خــــالل  -2

 نزول اإلعالن .
يشـــــرتط يف مـــــن يتقـــــدم هلـــــذه املمارســـــة أن يكـــــون مـــــن املطـــــابع  -3

املؤهلـــــــة ، ومقيـــــــد يف الســـــــجل التجـــــــاري وغرفـــــــة جتـــــــارة والصـــــــناعة 
ـــى أن يكـــون  ـــذلك عل ـــه شـــهادة ب ـــق بعطائ ـــام احلـــايل ويرف الكويـــت للع

 ملمارسة .اترخيها معاصرا لتاريخ طرح ا
هـــذه املمارســـة غـــري قابلـــة للتجزئـــة وال حيـــق ملقـــدم العطـــاء تقـــدمي  -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .

املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثـل يف  -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنــان ابملائــة مــن 2يصـاحب العطــاء أتمــني أويل ال يقــل عــن ) -6
مة العطاء وأن يكون هذا التـأمني مبوجـب شـيك مصـدق أو خطـاب قي

ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقـدم العطـاء 
ولصـاحل وزارة الرتبيـة ، وغـري مقــرتن أبي قيـد أو شـرط ولـن يلتفــت إىل 
العطــاءات غــري املصــحوبة هبــذا التــأمني ، أو املصــحوبة بتــأمني خمــالف 

ر إليهـا ، وجيـب أن يكـون التـأمني صـاحلا ملـدة ألي مـن الضـوابط املشـا
 سراين العطاء املطلوب .

 20إن املــدة اإلمجاليــة للعقــد هــي ) تســلم كامــل الكميــة خــالل  -7
ـــزم خالهلـــا املتعهـــد بتنفيـــذ أعمـــال  ـــخ توقيـــع العقـــد( يلت ـــا مـــن اتري يوم
املمارسة طبقـا للشـروط العامـة واخلاصـة واألحكـام واملواصـفات الفنيـة 

 واثئق املمارسة.الواردة ب
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفـذ املفعـول غـري جـائز  -8

الرجوع فيه وال ميكن سـحبه وذلـك مـن وقـت تصـديره حـىت هنايـة مـدة 
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبـــــني للممـــــارس عنـــــد دراســـــة املمارســـــة وجـــــود أي خطـــــأ أو  -9
ين يف املســـــتندات الفنيـــــة أو يف جـــــداول الكميـــــات ممـــــا نقـــــص أو تبـــــا

ـــــى قيمـــــة األعمـــــال فعليـــــه أن  ـــــات عطائـــــه أو عل ـــــؤثر علـــــى فئ ـــــد ي ق
يستوضـــــح يف ذلـــــك مـــــن وزارة الرتبيـــــة قبـــــل تقـــــدمي عطائـــــه وســـــتتوىل 
ـــــة عليهـــــا  ـــــوزارة دراســـــة هـــــذه املالحظـــــات واالستفســـــارات واإلجاب ال

( وال وإزالــــــــة أي خطــــــــأ أو نقــــــــص أو تبــــــــاين أو تعــــــــارض )إن وجــــــــد
 يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف على الوزارة .

ــدات  -10 ــق املمارســة يف صــندوق العطــاءات إبدارة التوري تــودع واثئ
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 

ونصــف ظهــرا ( حســب القــرارات الصــادرة مــن  12أقصــاه الســاعة  )
 أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد الوزارة يف شأن تغيري

بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .

جيــب علــى املمــارس تعبئــة اجلــداول املرفقــة وتقــدمي بيــان جلميــع  -11
املمارســــة )إن وجــــد(  املســــتلزمات الالزمــــة لتنفيــــذ األعمــــال موضــــوع

وذلـك يف نفــس واثئــق العطـاء الــذي تقــدم بـه ، وللــوزارة احلــق يف عــدم 
قبــول العطــاء مــا مل يتضــمن تعبئــة اجلــداول وفقــا للمصــلحة العامــة مــع 

 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
ذه علـــى املمـــارس تقـــدمي مجيـــع الكفـــاالت املصـــرفية اخلاصـــة هبـــ -12

 املمارسة ابللغة العربية .
 وكيل وزارة الرتبية
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 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 ة والطباعةشركة مطابع الرسالة للصحاف 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 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
 عة والتغليفشركة الصناعات الربيطانية للطبا 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

( 2018 -2017/ 53ملمارسة رقم ) م.ك /  عن ا 
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج 
تعلن وزارة الرتبية عن طرح ممارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 ئق املمارسة.واملواصفات الفنية الواردة يف واث
 إرشادات عامة للممارسة:

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية.-1
يوما عمل من اتريخ نزول  15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

 اإلعالن.
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة، ومقيد -3

ارة والصناعة الكويت للعام احلايل ويرفق يف السجل التجاري وغرفة جت
 بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح املمارسة.

هذه املمارسة )قابلة للتجزئة( وال حيق ملقدم العطاء تقدمي عروض -4
 بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك.

تمثل يف املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة ي-5
 دينارا كويتيا(. 75)
 
  

%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن )-6
قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

تفت إىل ولصاحل وزارة الرتبية، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يل
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني، أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي 
من الضوابط املشار إليها، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة سراين 

 العطاء املطلوب.
يوما  20إن املدة اإلمجالية للعقد هي )تسلم كامل الكمية خالل -7

بتنفيذ أعمال املمارسة من اتريخ توقيع العقد( يلتزم خالهلا املتعهد 
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة.
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 
 بعد تصدير العطاء  سراينه، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقص أو -9
تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات مما قد يؤثر على 
فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 

الحظات وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه امل
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقص أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة.
تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10

 موعد واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف
ونصف ظهرا( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة )

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال، ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقضاء املوعد املقرر لوقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء.
ة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع جيب على املمارس تعبئ-11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به، وللوزارة احلق يف عدم 
قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 وط الفنية للممارسة.ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشر 
على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12

 املمارسة ابللغة العربية.
 وكيل وزارة الرتبية

 
 
 
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  47             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 
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 ما يف مستواها فئة ِ)أ(املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية و 
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 بع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشرمطا 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9

 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املدرسية وما يف مستواها فئة ِ)ب(املطابع املؤهلة لطباعة الكتب 
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 

 وزارة التعليم العايل
 إعالن

 (1/2017عن طرح املمارسة رقم )
 توفري خدمات االمن واحلراسة ملبىن وزارة التعليم العايل 
 واملعاهد الفنية واجلهاز الوطين لالعتماد األكادميي 

 الكفالة عرالس االقفال الطرح
د.ك  6000/ - د.ك 150 10/10/2017 24/9/2017

 90صاحلة ملدة 
 يوما

ــوم األحــد املوافــق    - ــق املمارســة اعتبــارا مــن ي يــتم احلصــول علــى واثئ
ــة  9/2017/ 24 وذلــك أثنــاء الــدوام الرمســي مــن إدارة واالايم التالي

بـىن مب  -الـدور العاشـر  –قسـم املناقصـات والعقـود  –الشئون املاليـة 
 جبانب املستشفى االمريي (  -منطقة شرق   –الوزارة  ) برج سنابل 

آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً يوم الثالاثء  -
 ولن يتم النظر ىف العطاءات بعد هذا املوعد. 2017/ 10/10املوافق  

توضــــع العطــــاءات يف صــــندوق مبقــــر اجلهــــاز املركــــزى للمناقصــــات  -
 منطقة شرق (  مع تقدمي أتمـــني أويل  –) شارع أمحد اجلابر العامة  

د.ك ( وذلـــــك ىف صـــــورة شـــــيك مصـــــدق عليـــــه أو 6000/ --)    
خطــاب ضــمان معتمــد مــن أحــد البنــوك احملليــة بدولــة الكويــت ابســم / 
اجلهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة وينبغـــي أن يكـــون التـــأمني املقـــدم 

  ( يوماً .90عطاء وهى )سارى املفعول طول مدة سراين ال
جيـــب تقـــدمي كتـــاب مـــن وزارة الشـــئون االجتماعيـــة  يفيـــد االلتـــزام  -

وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19أبحكـــام القـــانون رقــــم 
 .  ىف شأن دعم وتشجيع  العمالة الوطنية 2008/ خامسا لسنة 1104

 قيمة رسوم شراء املمارسة املذكورة أعاله غري قابلة للرد . -
 سيتم استبعاد أي عطاء غري مصحوب به أتمني أوىل مصدق . -

 وكيل وزارة التعليم العايل

 وزارة اخلارجية
 2017- 1و .خ مزايدة رقم إعالن عن طرح املزايدة 

استثمار وإدارة مواقع خمتلفة بوزارة اخلارجية   2018/
وذلك بغرض توفري ماكينات السحب النقدي اآليل 

((ATM MACHINE 
 – 1رة اخلارجية عن طرح مزايدة رقم : و.خ تعلن وزا
،  بشأن استثمار وإدارة مواقع خمتلفة بوزارة اخلارجية 2017/2018

 ATM)وذلك بغرض توفري ماكينات السحب النقدي اآليل )
MACHINE  )وموقع اإلدارة  –مبقر الديوان العام )ابلشرق

وزارة  القنصلية )ابلشويخ(، وميكن احلصول على واثئق املزايدة من
 مراقبة املشرتايت والعهد. –الشرق قسم العقود  –اخلارجية 

 السعر اإلقفال الطرح
 د.ك 100 08/10/2017 24/09/2017

علما أبنه سيتم عقد اجتماع متهيدي مبقر وزارة اخلارجية يف قاعة 
 الساعةالعاشرةصباحًا.2/10/2017االجتماعات يوم االثنني املوافق 

 قسم العقود  –ال لالستفسار يرجى االتص
1003  Ext: - 22225555 Tel: - Fax: 

22472436  

 وزارة الداخلية
 إعالن

تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األشخاص املدرجة 
أمسائهم أدانه يدعون فقدان شهادات جنسياهتم الكويتية اخلاصة هبم ، 

الل أسبوعني فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل اإلدارة خ
من اتريخ نشر هذا  اإلعالن ابجلريدة الرمسية ، وإال فستمنح هلؤالء 

 حسب اإلجراءات املتبعة . األشخاص شهادات جنسية كويتية
 رقم اجلنسية االسم م
 106308790 عبداللطيف محود عايد مشالن عايد السليمان 1
 102541850 ضيماء قاسم حممد احلمد اجملرن 2
 105542802 عيالن هنار العويهانبدر خالد ج 3
 102164072 سامي يعقوب يوسف حسني خلفان اخللفان 4
 139577603 فاطمه سامى يعقوب يوسف حسني خلفان اخللفان 5
 107741188 امساء تركى على عجيل تركى الشمري 6
 106615421 رضا ابراهيم رضا عبداهلادي عبدهللا 7
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 102345594 سعاد حسن على حسن دشيت 8
 122893312 عبداللطيف مراد غلوم امساعيل مراد 9
 102191256 خالد احلميدي ضيف هللا القحص العنزي 10
 135575705 انيف فهيد انيف عبدهللا فهيد املتلقم 11
 107989033 امحد على سامل داود االمحد 12
 117975235 شيخه راشد شريف عبدهللا معتاد احلريب 13
 105037594 هلادي املرمي العنزيفاطمه خلف عبدا 14
 107585277 اماين راضي ذخري مطر عوده اهلليلي 15
 102699343 علوش مبارك فهد ظافر القحطاين 16
 117965179 ليلي علوش مبارك فهد ظافر القحطاين 17
 118495368 علي فيصل عبدهللا امحد حسن الشطي 18
 103007155 حممد محدان محد انيف املطريي 19
 119068654 بدريه ابراهيم غلوم علي غلوم الدشيت 20
 136117521 عبدالرمحن حممد عياد اثبت ربيع العصيمي 21
 134265973 نوره سعود احلميدي انصر العازمي 22
 117786207 امحد سعود احلميدي انصر غامن العازمي 23
 146121697 عبدهللا علي مبارك عبدهللا شوميي محد اهلاجري 24
 122273506 حممد وليد صفر علي صفر 25

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثئق السفر أن األشخاص املدرجه  

أمساؤهم أدانه يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية اخلاصه هبم , 
 فريجى ممن يعثر علي أي منها أن يسلمها إيل اإلدارة خالل أسبوعني
من اتريخ نشر هذا اإلعالن ابجلريده الرمسية , وإال فستمنح هلؤالء 

 حسب اإلجراءات املتبعة . األشخاص جوازات سفر كويتية
 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م
عبدالعزيز سامي حممد موسي حسن حممد  1

 العلي
138362680 4320140 

 3640552 118972166 رقيه حسن عباس حسني حممد 2
 2830087 100914610 سهيله خليل ابراهيم امحد القالف 3
 4383095 104451555 امنه جاسم عبدهللا اجلاسم امحد 4
عمر عبدالعزيز على عبدالوهاب  5

 املطوع
101199698 P05178036 

يعقوب مسعود راشد حممد بالل  6
 العمريي

106842658 1721720 

شهد مساعد عوض منصور  7
 ييبالعت

146129905 P05060265 

حممد سعد عوض منصور جابر  8
 العتييب

130983287 4190036 

اماىن حممد سعود عبدالعزيز بن  9
 حجي

102455907 3182708 

 2625758 101218198 مسيحه على حممد زيد الشاجيي 10
 4492366 106893981 صقر نبيل غامن صقر راشد االرملى 11
دالنيب حسن على منصور حمسن منصور عب 12

 اخلياط
133328514 3478920 

 4008020 107801105 فرح صاحل يوسف حممد عبدالعزيز الشمايل 13

 4253839 101815089 رقيه عبداحلسني حاجيه مظفر 14
 4305434 251285859 على حسني على دوخي شبو 15
يوسف جواد على ابرهيم موسي  16

 العطار
119943830 3705192 

 P5123340 134265973 عود احلميدي انصر العازمينوره س 17
 3323696 103154524 هدى حممد على راشد العماين 18
عبدهللا حممد هايف محود صنوين  19

 الرشيدي
132259387 3619748 

 3563847 102289047 رفعه مبارك عبدهللا صغري الدوسري 20
 4080667 106871763 بسام حممد طالب على وحيدي 21
حسني بشار عبداحلسني عبدالرضا حممد  22

 عوض
121975258 3103326 

تركى زبن تركى مزعل جديع  23
 (17)ماده

229484384 181766 

بدر انصر عيد ماطر الرباك  24
 الرشيدي

102713503 1145853 

مشاعل مبارك عبدالرمحن انهض انيف  25
 الدوسري

141197713 3781609 

 2428647 148194886 لق مشيالن العازميانوار مبارك حييان سامل مط 26
 3816767 104281156 فاطمه مبارك سعود حسن 27
عبدالرمحن امحد عبدالرمحن مسلم سعيد  28

 العمار
106996111 3987208 

 3297855 107509340 مراحب امحد سعود مصبح احلامد 29
 4357284 102425134 سليمه سيار حمسن حممد العنزي 30
 3503667 139736132 د خلف خاا علينواف مساع 31
 585024 102414294 طارق سليمان عبدالرمحن حممد العسعوسي 32
خالد معاود عوض معاود خلف  33

 الدحياين
107492878 4041529 

يوسف مشعل حسني حممد  34
 العدواين

106679412 5001850 

ضاري عبداللطيف وحيد مطلق  35
 الفارس

107174530 4298295 

 3444359 161805862 رمي براك حرمييس براك العازميم 36
 3443815 187011839 هاجر براك حرمييس براك العازمي 37
 3992485 214309415 عمر براك حرمييس براك العازمي 38
 3992401 243324432 شيخه براك حرمييس براك العازمي 39
العنود راشد سعود عواجه  40

 الرشيدي
202459934 3678273 

 3776705 106077955 معايل ابراهيم حممد انصر عبدالعزيز بن انصر 41
منيه فهيد حممد فهيد براك مفلح براك  42

 العجمي
145765331 4062503 

 4062504 174485492 هادي فهيد حممد فهيد العجمي 43
 2196857 160402350 نوره فهيد حممد فهيد العجمي 44
نور صاحل خليفه علي سلمان  45

 ادياجمل
121189166 3324350 

عائشه جرب عبالن حممد جفني  46
 الدوسري

121745972 3625609 

علي فيصل عبدهللا امحد حسن  47
 الشطي

118495368 4161692 

 2955484 206257390حممد مشعل دعيج خلف نعمه  48
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 حبيب

 4186035 119808348 علي حممد امحد عباس ابقر 49
قاسم حسني  زهراء حسني خضري شعبان 50

 بوشعبون
122549149 4484489 

 4483726 286882714 زينب علي حممد امحد ابقر 51
عفاف امساعيل حبيب عبدهللا ) م  52

17 ) 
178238075 117108 

 3296697 223995020 مبارك عبدهللا مبارك راشد العجمي 53
حممد راضي ذخري مطر عوده  54

 اهلليلي
117949834 3141570 

 4042550 128404457 غازي تركي سليمان مليحان الشمري لطيفه 55
عبدالرزاق خالد صاحل خضري  56

 اهلويدي
148197781 2452372 

فيصل عبدالرمحن حممد اجلمعه  57
 الدوسري

104994587 3420780 

 3605509 104796399 خالد ندى غزاي الرقاص العتييب 58
 3617227 105759877 مساعد فهد حممد محد العجمي 59
نوره مسفر حممد شليويح علي  60

 العجمي
106612901 4313515 

حسن يوسف امحد مهدي حسني  61
 البلوشي

153569498 2927621 

مشعل دغيمان عبيد دبيس  62
 املطريي

102832059 1899006 

 3818081 147628442 عبدهللا خالد عبدهللا حممد املطريي 63
مفرح مهدي محد اليف مسفر  64

 العجمي
106968496 4293170 

فاطمه فيصل محود حنش سعد  65
 اهلاجري

125835473 3809710 

 وواثئق السفر  للجنسيةمدير عام االدارة العامة 

 وزارة الدفاع
 إعالن

 170-13-2-2414عن املــمــارســة رقم 
 لــتوريــد / مــكــربات صـــوت
ه علـى الشـركات تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املناقصـة املـذكورة أعـــال

ــــز احمللــــي  ــــة املســــجلة واملصــــنفة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــات احمللي
، وذلـــك طبقــــاً للشــــروط واملواصــــفات  2017ابلـــوزارة للعــــام احلــــايل 

الواردة يف واثئق املناقصة اليت ميكن احلصول عليها مـن إدارة التجهيـز 
الرمسي احمللي )مراقبة التجهيزات اإلدارية( وذلك خالل ساعات الدوام 

ظهــراً مبقــر  (12:  00يف متــام الســاعة )علـى أن تقــدم العطــاءات مبقــر الـوزارة 
( 1شـباك رقـم ) –مركز تسـليم الربيـد واملناقصـات ابلسيارة  -الـوزارة 

( جلنــة املشــرتوات اخلاصــة بــوزارة الــدفاع مــا دون 2صـــندوق رقــم ) –
ب مـن بوابـة النصاب القيمي للجهاز املركزي للمناقصات العامـة ابلقـر 

 ( قبل موعد االغـالق .12)

 املقابـل النقـدي 
 ) غري قابل للرد(

 التأمني البنكي )األوىل( اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح

 د . ك(  75/-)
 كي نت

 االثنيـن املوافق
(18/09/2017) 

 األحد املوافق
(08/10/2017) 

 د.ك(  2,000/--)
 (يوماً 90مدة الصالحية )

 اليت ترغب يف املشـاركة االلتزام مبا يلي:ويشرتط ابلشركات 
.  تقـــــدمي صـــــورة عـــــن كـــــارت التســـــجيل لـــــدى وزارة الـــــدفاع / ادارة 1

 . 2017التجهيز احمللي للعام 
 كتاب تفويض من الشركة بشـراء الواثئق..  تقدمي 2
ـــدى مراقبـــة 3 .  أن تكـــون الشـــركة متخصصـــة يف هـــذا اجملـــال ومصـــنفة ل

 تصنيف الشركات ابلوزارة.
شــهادة دعــم العمالــة الوطنيــة لــدى الشــركات غــري تقــدمي صــورة عــن   .4

 احلكومية )السنوية(.
.  تقدمي كتاب رمسي ألية استفسارات يكون يف خالل )أسبوع واحـد( 5

 من اتريخ نشـر اإلعالن.
 .  سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن طريق الكي نت.6

 (128)داخلي  24816219 – 24820156 لالستفسار: هـاتـف:
 (.24833209فاكس: ) –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 18170-8-2414عن طـرح الـممــارســـة رقـم 

 لـزوم/ وزارة الدفاعأظرف سرية وأظرف عادية لتـوريـد
ـــــــاله علــــــى  ــــــذكورة أعـ ـــــــاع عــــــن طــــــرح املمارســــــة امل ــــــن وزارة الدف تعل
الشــــــــركات واملؤسســــــــات احملليــــــــة املســــــــجلة واملصــــــــنفة لــــــــدى إدارة 

ـــــــوزارة ـــــــي ابل ـــــــز احملل ـــــــك طبقـــــــاً  2017للعـــــــام احلـــــــايل  التجهي ، وذل
ـــــــيت ميكـــــــن  ـــــــق املمارســـــــة ال ـــــــواردة يف واثئ للشـــــــروط واملواصـــــــفات ال
احلصــــــول عليهـــــــا مـــــــن إدارة التجهيـــــــز احمللـــــــي )مراقبـــــــة التجهيـــــــزات 
اإلداريـــــة( وذلـــــك خـــــالل ســــــاعات الـــــدوام الرمســـــي علـــــى أن تقــــــدم 

ـــــوزارة  ( ظهـــــراً مبقـــــر 01:  00يف متـــــام الســـــاعة )العطـــــاءات مبقـــــر ال
ـــــوز  ـــــسيارة شـــــباك رقــــم  -ارة ال ـــــد واملناقصـــــات ابل مـــــركز تـســـــليم الربي

ـــم 1) ـــدفاع – 1( صـــندوق رق ـــوزارة ال ـــة املشـــرتوات اخلاصـــة ب  جلن
 مــــــا دون النصــــــاب القيمــــــي للجهــــــاز املركــــــزي للمناقصــــــات العامــــــة

 ( قبل موعد اإلغالق .12ابلقرب من بوابة رقم )
 املقابـل النقدي
 اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح ) غري قابل للرد (

التأمني البنكي 
 )األوىل(

 د . ك( 75/-)
 كي نت

 اإلثنني املوافق
(25/09/2017) 

 األحد املوافق
(08/10/2017) 

د.ك( من  2000)
قيمة العطاء مدة 

 ( يومًا 90الصالحية )

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة االلتزام مبا يلي:
ى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـز . تقدمي صورة عن كارت التسجيل لد1

 . 2017احمللى للعام 
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 كتاب تفويض من الشركة بشـراء الواثئق.. تقدمي 2
. أن تكــــون الشــــركة متخصصــــة يف هــــذا اجملــــال ومصــــنفة لــــدى مراقبــــة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة.
ــة لــدى الشــركات غــري . تقــدمي صــورة عــن 4 ــة الوطني شــهادة دعــم العمال

 احلكومية )السنوية(.
. تقدمي كتاب رمسي ألية استفسارات يكـون يف خـالل )أسـبوع واحــد( 5

 من اتريخ نشـر اإلعالن.
ـــــــف:  (133)داخلــــــي  24816219 – 24820156 لالستفســــــار: هـات

 (.24833209فاكس: ) –

 وزارة الصــــحة
 إعــــــــالن

تعلــــــــــــــن وزارة الصــــــــــــــحة عــــــــــــــن طــــــــــــــرح املمارســــــــــــــة رقـــــــــــــــم ص/ م 
 –يول عمليات  أبيض ملرضى توريد مر  –م  15/2017/2018س/

مريــول عمليـــات أزرق فـــاتح ، وذلـــك طبقــا للشـــروط العامـــة واخلاصـــة 
املوضـحة يف واثئـق املمارســة وميكـن احلصــول علـى واثئــق املمارسـة مــن 

قســم املمارســات الكــائن  -إدارة املشــرتايت  -جهــاز الشــئون املاليــة 
د.ك(  20)وذلك بقيمـة  -الدور األول  -مببىن الوزارة ابلصليبخات 

عشرين ديناراً كويتياً غري قابلة للرد خالل أوقات الدوام الرمسي اعتبارا 
مـــن اتريـــخ نشـــر اإلعـــالن يف اجلريـــدة الرمسيــــة )الكويــــت الــــيوم( ، مـــع 
ضرورة تقدمي كتاب عند استالم الكراسة من وزارة الشئون االجتماعية 

قا للقـانون رقـم والعمل يتضمن االلتزام بقانون دعم العمالة الوطنية طب
/ خامســا لســنة  1104وقــرار جملــس الــوزراء رقــم  2000لســنة  19

 يف شأن دعم وتشجيع العمالة. 2008
وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم االحد 

م ، يف صـــندوق العطـــاءات بـــنفس العنـــوان  2017/ 9/ 24املوافـــق 
( يومــاً اعتبــارا مـــن 90)املــذكور أعــاله ، كمــا تســري العطــاءات ملــدة 
( فقط اثنان ابملائة  %2اتريخ فض املظاريف وتبل  الكفالة األولية ) 

 من قيمة العطاء صاحلة طيلة مدة سراين العطاء. 
 وكيـل وزارة الصحـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسة التالية:
اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م

 قفــــالاإل

1 
 هـ .ط.

193/2017-
2018 

(7TN193) 
توريد أجهزة 

BEDSIDE 
MONITORS  

 اوملحقاهت

20 
أسبوعني 
من اتريخ 
 اإلعالن

  -حلاجة أقسام الصدري
وحدة أمراض القلب 
 مبستشفى مبارك

2 
 هـ .ط.

195/2017-
2018 

(7TN195) 
  توريد أجهزة 

AUTOMATED 
PATIENT 

BEDS اوملحقاهت 
 -لصدري حلاجة أقسام ا

وحدة أمراض القلب 
 مبستشفى مبارك

40 
أسبوعني 
من اتريخ 
 اإلعالن

توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة الطبية )رقم 
يومًا( من  90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2اتريخ اإلقفال، كما تبل  الكفالة األولية هلذه املمارسة )
اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة القيمة 

 سراين العطاء.
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:

 ( أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.1
 ( أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.2
 الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا. ( سداد3
 ( كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
 14( وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ النشــر وملــدة 6

 يوماً فقط.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 مارسات التالية:تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح امل

اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 األقفــــال

 هـ.ط. 1
/191 

2018-
2017 

(7TN191) 
 INFUSION  توريد أجهزة 

PUMPS, SYRINGE 
PUMPS و و أجهزة أخرى

 املحقاهت
وحدة   -حلاجة أقسام الصدري

 أمراض القلب مبستشفى مبارك

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 ط.هـ. 2
/674 

2018-
2017 

(7TN674) 
 PLATEتوريد 

HOLDER   و أدوات طبية
أخرى حلاجة جملس أقسام العيون 

 )مركز البحر(

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 3
/682 

2018-
2017 

(7TN682) 
   زتوريد جها

INSUFFLATION 
DEVICE FOR 

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن
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UNIVERSAL 

APPLICATIONS   و
 ملحقاته

مركز   -حلاجة أقسام الصدري
 صباح األمحد للقلب

 هـ.ط. 4
/719 

2018-
2017 

(7TN719) 
 PATIENTتوريد أجهزة

TROLLY, 
CARDIAC 

MONITOR AND 
CRASH CART   و

 املحقاهت
مستشفى   -حلاجة أقسام الصدري

 األمراض الصدرية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 5
/722 

2018-
2017 

(7TN722) 
 INSTRUMENTتوريد 

TRAY, 
APPLICATION 

INSTRUMENTS, 
CABLE CUTTERS  

 و آالت طبية أخرى
مركز   -حلاجة أقسام الصدري

 صباح األمحد للقلب

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 6
/808 

2018-
2017 

7TN808 
 Defibrillatorتوريد أجهزة 

Monitors with Crash 
Carts 

جملس أقسام األشعة والعالج 
 مستشفى الوالدة -  االشعاعي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 7
/812 

2018-
2017 

7TN812 
 LED أجهزةتوريد 

OPTICAL SYSTEM 
 و ملحقاهتا  

إدارة خدمات املختربات حلاجة 
 مستشفى الوالدة  -الطبية  

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 8
/816 

2018-
2017 

7TN816 
أجهزة  توريد

REFIGERATOR 
TWO SLIDING 

DOOR  و ملحقاهتا 
إدارة خدمات املختربات حلاجة 
 منطقة األمحدي الصحية -الطبية  

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 9
/818 

2018-
2017 

7TN818 
 BLOODجهاز توريد 

COAGULATION   و
 ملحقاته

إدارة خدمات املختربات حلاجة 
مركز هيا املعجل لغسيل  -الطبية  

 الكلى

شهر من  20
يخ اتر 

 اإلعالن

شهر من  20 (7TN825) هـ.ط. 10

/825 
2018-
2017 

 HEPA FILTER توريد 
& UV LAMP  جلهاز

AIR 
PURIFICATION 

SYSTEM 
حلاجة إدارة اهلندسة الطبية  

(AMIRI 
HOSPITAL) 

اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 11
/833 

2018-
2017 

(7TN833) 
 SCREWS ANDتوريد 

DRILL BITS   و أدوات
 جراحية أخرى
مستشفى   -حلاجة أقسام الصدري

 األمراض الصدرية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط. 12
/837 

2018-
2017 

7TN837 
 CAMERAتوريد 

HEADS    وأجهزه أخرى
 وملحقاهتا

 - حلاجة جملس أقسام اجلراحة
 مستشفى الفروانيه

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط 13
/839 

2018-
2017 

(7TN839) 
 C&B CUTTINGتوريد 

KNIFE 
IMPRESSIONS, 

INST      
COMPOSITE 

CONDENSERS 
 وأدوات طبية أخرى

 –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 توزيعة عدة مستشفيات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

 هـ.ط 14
/840 

2018-
2017 

(7TN840) 
 OS توريد أجهزة 

FOCEPS, OS 
PERIOSTEAL 

ELEVATORS وأدوات
 طبية أخرى
 –م األسنان حلاجة جملس أقسا

 توزيعة عدة مستشفيات

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

ــة )رقــم  اهلندســةتوضــع العطــاءات يف صــندوق العطــاءات إبدارة  الطبي
يومــا( مــن  90(، وعلــى أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة )2

%( مــن  2اتريــخ اإلقفــال، كمــا تبلــ  الكفالــة األوليــة هلــذه املمارســة )
عطــاء املقــدم وينبغــي أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة القيمــة اإلمجاليــة لل

 سراين العطاء.
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:

( أن تكــــــــون مقصــــــــورة علــــــــى الشــــــــركات املســــــــجلة لــــــــدى إدارة 1
 الطبية. اهلندسة

( أن تكـــــون الشـــــركة متخصصـــــة يف هـــــذا اجملـــــال مـــــع إحضـــــار مـــــا 2
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 يفيد ذلك.
 ررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.( سداد الرسوم املق3
 ( كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
ــــدة 6 ــــخ نشــــر ومل ــــق املمارســــة مــــن اتري ــــى واثئ ( وميكــــن احلصــــول عل

 يوما فقط. 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 :مارسات التاليةتعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح امل

اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 األقفــــال

1 
 هـ.ط.

165/2017-
2018 

7TN165 
 INTRAOPERATIVEتوريد جهاز

BREAST SPECIMEN 
IMAGING SYSTEM   وملحقاته  

 مستشفى الصباح - حلاجة جملس أقسام اجلراحة

60 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

2 
 هـ.ط.

553/2017-
2018 

7TN553 
 BASIC NECKد  توري

DISSECTION SETS  
 –مشروع حلاجة قسم االنف واالذن واحلنجرة 

  مستشفى جابر األمحد

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

3 
 هـ.ط.

555/2017-
2018 

7TN555 
 ADULT and PEDIATRICتوريد

BASIC BRONCHOSCOPY 
SETS 

 –مشروع حلاجة قسم االنف واالذن واحلنجرة 
  مستشفى جابر األمحد

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

4 
 هـ.ط.

639/2017-
2018 

 (7TN639) 
 3D LAPAROSCOPYتوريد جهاز 

SYSTEM و ملحقاته 
مركز سلمان الدبوس   -حلاجة أقسام الصدري

 للقلب

30 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

5 
 هـ.ط.

721/2017-
2018 

(7TN721) 
 MOBILE AIRتوريد أجهزة 

DECONTAMINATION 
UNITS و ملحقاهتا 

مستشفى األمراض   -اجة أقسام الصدريحل
 الصدرية 

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

6 
 هـ.ط.

725/2017-
2018 

(7TN725) 
 CARDIOVASCULARتوريد جهاز

ULTRASOUND   و ملحقاته 
مستشفى األمراض   -حلاجة أقسام الصدري

 الصدرية 

40 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

7 
 هـ.ط.

734/2017-
2018 

7TN734 
 INFUSION PUMPSزة توريد أجه

  وملحقاهتا 
مستشفى مبارك  -حلاجة جملس أقسام اجلراحة 
 الكبري

30 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

8 
 هـ.ط.

740/2017-
2018 

(7TN740)        
 WASHERتوريد أجهزة 

DISINFECTOR  و أجهزة أخرى و
 ملحقاهتا 

  حلاجة إدارة التعقيم املركزي   )مركز الدخان(

20 
شهر من 
 اتريخ
 اإلعالن

        (7TN742) هـ.ط. 9
شهر من  LARGE POROUS 20توريد أجهزة 

742/2017-
2018 

LOAD DOUBLE DOOR 
WITH MATCHING 

LOADING \ UNLOADING 
SYSTEM   و أجهزة أخرى و ملحقاهتا 

  حلاجة إدارة التعقيم املركزي   )مركز الدخان(

اتريخ 
 اإلعالن

10 
 هـ.ط.

746/2017-
2018 

7TN746 
 SURGICALتوريد أجهزة 

&ANAESTHSIA 
PENDANTS و ملحقاهتا 
مستشفى جابر  –مشروع حلاجة قسم العمليات 

  األمحد

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

11 
 هـ.ط.

804/2017-
2018 

7TN804 
 ELECROSURGICAL توريد أجهزة

UNITS و ملحقاته 
مستشفى جابر  –مشروع حلاجة قسم العمليات 

  االمحد

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

12 
 هـ.ط.

806/2017-
2018 

 7TN806 
  THEATER APRONSتوريد 

 الفروانيةمستشفى  –حلاجة جملس افسام العظام 
20 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

13 
 هـ.ط

807/2017-
2018 

 7TN807 
جتهيز غرف عمليات مركز الوصاابت يف 
مستشفى جابر األمحد و توريد األجهزة و 

 ملحقاهتا
مستشفى جابر  –جة قسم احلوادث مشروع حلا

 االمحد

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

14 
 هـ.ط

813/2017-
2018 

7TN813 
 و ملحقاهتا ICU BEDSتوريد أجهزة 

 -حلاجة جملس أقسام التخدير والعناية املركزة
 مستشفى مبارك

20 
شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

)رقم  الطبية اهلندسةتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة 
يوما( من  90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2اتريخ اإلقفال،  كما تبل  الكفالة األولية هلذه املمارسة )
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة 

 سراين العطاء.
 ي:ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يل

 الطبية. اهلندسة( أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة 1
 ( أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.3
 ( كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.4
 ة دعم العمالة الوطنية.( أن تقدم الشركات املشاركة شهاد5
 21( وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ نشــر وملــدة 6

 يوما فقط.
 إعالن

 تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسات التالية:

اتريخ  الرسوم ـــــــــــفالوص رقم املمارسة م
 اإلقفــــال

1 7LB205 إدارة حلاجة   توريد حماليل خمربية
 خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

2 7LB240 شهر من  20 و مستهلكات خمربية توريد حماليل
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إدارة خدمات املختربات حلاجة  

 الطبية
اتريخ 
 اإلعالن

3 7LB250  توريد مواد مشعة حلاجة وحدة
الطب النووي مبركز حسني مكي 

 مجعة

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

4 7LB255  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية
 مركز الطب اإلسالمي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

5 7LB274  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

6 7LB277  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

7 7LB289  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

8 7LB294  توريد مستهلكات خمربية حلاجة
 إدارة خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

9 7LB302  توريد مستهلكات خمربية حلاجة
 ربات الطبيةإدارة خدمات املخت

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

10 7LB316  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

11 7LB318  توريد حماليل ومستهلكات خمربية
 إلدارة خدمات املختربات الطبية
 -لقسم خمتربات مستشفى العدان

 وحدة البيوكمسرتي

شهر من  20
خ اتري

 اإلعالن

12 7LB319  توريد حماليل خمربية حلاجة إدارة
 خدمات املختربات الطبية
 قسم خمتربات الدرن املركزي

شهر من  20
اتريخ 
 اإلعالن

(، وعلـى 2الطبيـة )رقـم  اهلندسـةتوضع العطاءات يف صندوق العطـاءات إبدارة 
ل، كمــا يومــا( مــن اتريــخ اإلقفــا 90أن تكــون العطــاءات ســارية املفعــول ملــدة )

%( مـن القيمـة اإلمجاليـة للعطـاء املقـدم  2تبل  الكفالة األولية هلـذه املمارسـة )
 وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:
( أن تكــــــــون مقصــــــــورة علــــــــى الشــــــــركات املســــــــجلة لــــــــدى إدارة 1

 الطبية. اهلندسة
 الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع احضار ما يفيد ذلك. ( أن تكون2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.3
 ( كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.4
 ( أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
ة ( وميكــــن احلصــــول علــــى واثئــــق املمارســــة مــــن اتريــــخ النشــــر وملــــد6

 يوما فقط. 21

 إعــــــــالن
تعلن وزارة الصحة عن طرح املمارسة رقـم ص/ م 

م مطبوعات لصحة املوانئ واحلدود،  137/2016/2017س/
وذلك طبقًا للشروط العامة واخلاصة املوضحة يف واثئق املمارسة 
وميكن احلصول على واثئق املمارسة من جهاز الشئون املالية ـ إدارة 

م املمارسات الكائن مببىن الوزارة ابلصليبخات ـ الدور املشرتايت ـ قس
د.ك( مخسة و سبعون دينارًا كويتيًا غري  75األول ـ وذلك بقيمة )

قابلة للرد خالل أوقات الدوام الرمسي اعتبارا من اتريخ نشر اإلعالن 
يف اجلريدة الرمسيـة )الكويـت الـيوم( ، مع ضرورة تقدمي كتاب عند 

من وزارة الشئون االجتماعية والعمل يتضمن االلتزام استالم الكراسة 
وقرار  2000لسنة  19بقانون دعم العمالة الوطنية طبقاً للقانون رقم 

يف شأن دعم  2008/ خامسًا لسنة  1104جملس الوزراء رقم 
 وتشجيع العمالة.

وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد 
م ، يف صندوق العطاءات بنفس العنوان  2017/ 10/ 15املوافق 

( يومًا اعتبارًا من 90املذكور أعاله ، كما تسري العطاءات ملدة )
% ( فقط اثنان ابملائة 2اتريخ فض املظاريف وتبل  الكفالة األولية ) 

 من قيمة العطاء صاحلة طيلة مدة سراين العطاء. 
 وكيـل وزارة الصحـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

علــى موافقــة وزارة املاليــة عـــن طـــرح املزايــدة تـعـلـــن وزارة الصـحـــة بنــاء 
م تســــجيل املشــــرتكني ابلضــــمان  2018/  2017/  1رقــــم : ص / 

الصـــحي طبقـــا للشـــروط العامـــة واخلاصـــة املوضـــحة يف واثئـــق املزايـــدة 
 –الـدور األول  –واليت ميكن احلصول عليها من جهاز الشئون املالية 

مببىن الـوزارة ابلصـليبخات قسم املناقصات الكائن  –إدارة املشرتايت 
ــــخ  نشــــر  وذلـــك خـــالل أوقـــات الـــدوام الرمســـي ــــارا مـــن اتريـ إعتبـــــــــ

 150اإلعــالن يف اجلريــــدة الرمسـيـة ) كويت اليوم ( مقابل دفع مبل  )
 د.ك( فقط مائة ومخسون ديناراً كويتــياً ال غري ال ترد .

يف مقــر  8/10/2017علمـا ابنــه ســيتم عقــد اجتمـاع متهيــدي بتــاريخ 
مبســرح الــوزارة ابلســرداب وســواًء حضــر املزايــد هــذا  -وزارة الصــحة 

االجتمـاع أو ختلــف عـن احلضــور فعنـه يُعتــرب ملتزمـاً بكــل مـا صــدر عــن 
 هذا االجتماع من قرارات أو توصيات أو توجهات )إن وجدت(.

ــزام  ــد االلت ــة يفي ــاب مــن وزارة الشــئون االجتماعي مــع ضــرورة تقــدمي كت
وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19ام القـــانون رقــــم أبحكـــ

 يف شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية. 2008/خامسا لسنة 1104
علما ابن آخر موعد لتقـدمي العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

ــــــوم االثنــــــني املوافــــــق   م يف صــــــندوق العطــــــاءات  30/10/2017ي
( يوما اعتبارا 90اءات ملدة )ابلعنوان املذكور أعاله ، كما تسرى العط
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ابملائـة مـن  %( فقط اثنـان2من اتريخ اإلقفال وتبل  الكفالة األولية )
 قيمة العطاء صاحلة طوال  مدة سراين العطاء .

 وكيل وزارة الصحة
 
 أتجيل موعد اإلقفال –استالم كراسة املزايدة 

ربعـاء تـعـلـن وزارة الصـحـة عن أتجيل موعـد اإلقفـال ليصـبح يـوم األ   
وعلــــى مجيــــع الشـــركات املشــــرتكة ابملزايــــدة  11/10/2017املوافـــق 

احلضور الستالم كراسة املزايدات بعـد اجـراء التعـديالت املطلوبـة بنـاء 
علـــى االستفســـارات املقدمـــة مـــن الشـــركات ابالجتمـــاع التمهيـــدي و 

اعتبـارا مـن يـوم األحـد  11/9/2017الذى عقد يوم االثنـني املوافـق 
، و لن يعتد بتقدمي كراسة مزايدة قبل التعديل  24/9/2017املوافق 

. 
علمًا أبن آخر موعد لتقـدمي العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

م  يف صـــــندوق العطـــــاءات  11/10/2017يــــوم االربعـــــاء املوافـــــق  
( يوما اعتبارا 90ابلعنوان املذكور أعاله ، كما تسرى العطاءات ملدة )

ابملائة من  %( فقط اثنان2الكفالة األولية )من اتريخ اإلقفال  وتبل  
 قيمة العطاء صاحلة طيلة  مدة سراين العطاء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 وزارة الصحة
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 26/7/2017املنعقدة  47/2017رقم 
ابجلريـدة الرمسيـة )الكويـت اليـوم( فـعذا مل تتلـق  بعد حبث للطلبات املقدمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املـدرج أدانه

اللجنـة أي اعـرتاض خــالل مخسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـر هــذا اإلعـالن فســيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طبقــا 
 للتعديل اآليت:

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 47/2017جلنة 24/7/2017 املنعقدة بتاريخ

  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 
 السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات         رئيسا           الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     عضوا

 عضوا           السيد / رئيس قسم القيد             عضوا                 البحوث والرأي  السيد / رئيسة قسم
 عضوا            السيد / الباحث القانوين            عضوا                  السيد / رئيس قسم الوفيات 
 عضوا          السيد / رئيس قسم السجالت

 سيدة/ نورية عبد هللاوقامت أبعمال سكراترية اللجنة ال
(( ابلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3472إىل رقــم )) (((3455ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم )))

ت والطلبــات يف بطلبــات ســواقط قيــد مــيالد والوفــاة فــعن اللجنــة بعــد حبثهــا والتأكــد مــن اســتيفاء الواثئــق واملســتندات، تقــرر اإلعــالن عــن التعــديال
قدم أحد أبي اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريخ آخر إعالن ومل يت

 اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 رئيس قسم السجالت                        قسم القيد                 رئيس قسم الوفيات رئيس                رئيس قسم البحوث والرأي 

 سكرتري اللجنة              رئيس اجمللس الطيب العام            مدير إدارة السجل املركزي للمواليد       الباحث القانوين 
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 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين او اجلنسية او  اجلنسية 988/88ه مبوجب القانون رقم االسم املطلوب تغيري 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
اسم 
 املولود

 إىل من

 105269338ج كوييت سامل مرخيان سامل الرشيدي سامل مرخيان سامل فهد الوالد املركزي 1س 4339/1978 3455
 105018299ج كوييت امحد ثويين سعيد فاحل العنزي د ثويين سعيد فاحلامح عبدالرمحن الوالد اجلهراء 1س 876/2000 3456
 100625051ج كوييت طاهر أمحد حممد حسني طاهر أمحد حممد نواف الوالد املركزي 1س 3819/86 3457
 100205933ج كوييت حممد مال هللا ابراهيم مال هللا حممد مال هللا ابراهيم سعود الوالد حويل 717/1960 3458
 100441975ج كوييت هالل ابدي عاصي الشمري هالل ابدي عاصي حممد الوالد املركزي 1س 2055/1978 3459
 100399320ج كوييت مهدي سلمان شنان العنزي مهدي سلمان شنان هتاين الوالد املركزي 2س 3976/78 3460
 100597446ج كوييت رك ضيدان اجلبعه العازميحممد مبا حممد مبارك ضيدان اجلبعه فاطمه الوالد الفحيحيل 1س 1888/75 3461
 101865384ج كوييت سليمان حممد عيد املطريي سليمان حممد عيد علي الوالد الفروانية 831/1964 3462
 100953276ج كوييت سعد رجا  رشيد رومي العازمي سعد رجا  رشيد رومي خالد الوالد الفحيحيل 1س 177/77 3463
 102855825ج كوييت جعفر حممد عبدهللا جعفر جعفر حممد عبدهللا أمل والدال القبلة 180/69 3464
 100648551ج كوييت فهد مشروع شارع الرشيدي فهد مشروع شارع شريفه الوالد الفروانية 4546/70 3465
غري   متيم هاين صبيح انصر كايد هاين صبيح انصر كايد أمحد املولود املركزي 3س 3398/2017 3466

 كوييت
 284062100709م ب 

 292082000107ب م  كوييت حممد سعود حممد كرمي مهدي سليمان العنزي سعود حممد كرمي مهدي سليمان العنزي عيسى املولود املركزي 1س 6900/2017 3467
 284010500655ب م  كوييت يديمزااي عبدالرمحن عياد عوض بطي الرش عبدالرمحن عياد عوض بطي الرشيدي روان املولودة املركزي 2س 4199/2014 3468
 275071500398ب م  كوييت ميار مبارك محد رجا الغضوري مبارك محد رجا الغضوري طيب املولودة املركزي 2س 6657/2017 3469
 281010400642ب م  كوييت اندية أمحد علي أمحد حسن الفودري أمحد علي أمحد حسن الفودري انديه املولودة املركزي 2س 6687/2017 3470

 
 26/07/2017اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب رقم الطلب

3471 
 ابراهيم  بصفته: االبن /     عبد هللا إبراهيم امساعيل العبد هللا            تقدم هلذه الوزارة السيد /

 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات / فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة
 15/10/2008املتوىف/ بتاريخ :
 100411610ج -وفاة الكويت 

3472 
 امحد عساف زاهي عبد العزيز  بصفته: الوكيل / عبد العزيز عساف زاهي عبد العزيز    تقدم هلذه الوزارة السيد /

 طالبا تسجيله بسجالت املواليد / فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة
  14/06/2007املتوىف/ بتاريخ :
 287021701034ج -وفاة الكويت 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تماع جلنة املواليد والوفيات جبلستهاحمضر اج
 31/7/2017املنعقدة  48/2017رقم 

فــعذا مل تتلــق اللجنــة أي وبعــد حبــث للطلبــات املقدمــة بتعــديل البيــاانت بســجالت املواليــد والوفيــات قــررت ابلتعــديل املــدرج أدانه ابجلريــدة الرمسيــة )الكويــت اليــوم( 
 ا اإلعالن فسيجرى التعديل ابلسجالت وتصدر شهادات امليالد أو الوفاة طبقا للتعديل اآليت:اعرتاض خالل مخسة عشر يوما من اتريخ نشر هذ

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 48/2017جلنة  31/7/2017املنعقدة بتاريخ 

  124/2008رار الوزاري رقم واملشكلة ابلق 36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 
 السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات           رئيسا                الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     عضوا

 عضوا           السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي                              عضوا                السيد / رئيس قسم القيد  
 السيد / رئيس قسم الوفيات                                       عضوا                السيد / الباحث القانوين              عضوا

 عضوا                          السيد / رئيس قسم السجالت          
 وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة / نورية عبد هللا

(( ابلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3503إىل رقــم )) (((2473ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم )))
ات يف بطلبــات ســواقط قيــد املــيالد والوفــاة فــعن اللجنــة بعــد حبثهــا والتأكــد مــن اســتيفاء الواثئــق واملســتندات، تقــرر اإلعــالن عــن التعــديالت والطلبــ

دم أحد أبي جلريدة الرمسية )الكويت اليوم( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونية )مخسة عشر يوما( من اتريخ آخر إعالن ومل يتقا
 اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 رئيس قسم الوفيات                                         رئيس قسم السجالترئيس قسم البحوث والرأي          رئيس قسم القيد             

 ركزي للمواليدالباحث القانوين                      سكرتري اللجنة               رئيس اجمللس الطيب العام                  مدير إدارة السجل امل
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 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين او اجلنسية او  اجلنسية 988/88ب تغيريه مبوجب القانون رقم االسم املطلو 
التعديل  جواز السفر

 يف اسم
 إيل من اسم املولود

 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي حصه حممد مبارك كفايه الوالده الفيحاء 885/1970 3473
 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي د مباركحصه حمم الطاف الوالده املركزي 1547/1961 3474
 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي حصه حممد مبارك امل الوالده الفيحاء 242/1963 3475
 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي حصه حممد مبارك حممد الوالده الفيحاء 492/1969 3476
 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي حصه حممد مبارك حسني لدهالوا الفيحاء 185/1965 3477
 101289854ج كوييت حصه حممد مبارك الربيكي حصه حممد مبارك شيخه الوالده الفيحاء 785/1967 3478
 100355842ج كوييت عبدهللا حممد جفني العجمي عبدهللا حممد جفني شيمه الوالد الفحيحيل 2855/1970 3479
 104475593ج كوييت مطلق عيد سرور الدحياين مطلق عيد سرور عهود الوالد املركزي 2س 842/74 3480
 100342213ج كوييت خالد انيف زايد املطريي خالد انيف زايد هدي الوالد املركزي  8663/1972 3481
 101008965ج كوييت جيي العازميسعود رفاعي زيد الرب  سعود رفاعي زيد الربجيي هنادي الوالد املركزي 2س 3124/88 3482
 262012800371ج كوييت حممد انصر عيد املطريي حممد انصر عيد وليد الوالد حويل 94/62 3483
 100373975ج كوييت خالد سعود فاحل العويهان العنزي خالد سعود فاحل العويهان لطيفه الوالد الفحيحيل 8851/70 3484
 104618340ج كوييت غازي عيد طيف هللا احلريب غازي عيد طيف هللا طيفهل الوالد الفحيحيل 2س 803/80 3485
 105998041ج كوييت عمر سامل عبيد فهد عبيد عمر سامل عبيد فهد ساره الوالد املركزي 2س 7592/2002 3486
 101721200ج كوييت فاضل عبدالواحد شيخان دايب فاضل عبدالواحد شيخان اميان الوالد املركزي 01/62 3487
 100311871ج كوييت فاحل متعب األصقه العجمي فاحل متعب االصقه نوف الوالد الفحيحيل 2س 2825/77 3488
 100095337ج كوييت راضي سويد عبدهللا العازمي راضي سويد عبدهللا مساعد الوالد املركزي 1س 3172/77 3489
 100279541ج كوييت دان محاد العازمينزال مح نزال محدان محاد فايز الوالد املركزي 1س 2163/79 3490
أمحد عبدالرضا أمحد عبدالعزيز  مريزا ميثم املولود املركزي 1س 6460/2017 3491

 حسن النعمه
ميثم أمحد عبدالرضا أمحد عبدالعزيز 

 حسن النعمه
 286072001498ب م  كوييت

حسني فائق عبداللطيف  عبداللطيف املولود املركزي 1س 8266/2013 3492
 سباحامل

 284010400937ب م  كوييت معاذ حسني فائق عبداللطيف املسباح

 284100601644ب م  كوييت حور جاسم حممد أسد حسني حيدر جاسم حممد أسد حسني حيدر احلور املولودة املركزي 2ي 5158/2017 3493
 3س 1188/2017 3494

 الفحيحيل
 290102003454ب م  صيين اكسو يي اينج اكسو تشاو اكسو تشاو يي اينج املولود

انصر مطلق مبارك فواز  املهرة املولودة املركزي 2س 486/2017 3495
 السبيعي

 279062701241ب م  كوييت شيخة انصر مطلق مبارك فواز السبيعي

خالد  حممد زايد هادي  منرية املولودة املركزي 2س 7631/2015 3496
 املطريي

 280021800639ب م  كوييت مناير خالد  حممد زايد هادي املطريي

حممد حيدر أمحد غلوم عبدهللا  أسد املولود املركزي 1س 1102/2015 3497
 حيدر

موسى حممد حيدر أمحد غلوم عبدهللا 
 حيدر

 280092200249ب م  كوييت

 
 31/07/2017اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب رقم الطلب
            حور                                            بصفته : االبن  /     اشد سامل العازمي           عبدهللا فهد انشي ر  تقدم هلذه الوزارة السيد / 3498

 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة
 13/01/2013املتوفاة/  بتاريخ :

 311100701339ج -–وفاة الكويت 
   فاطمة بصفته : االب  /     عبدهللا فهد انشي راشد سامل العازمي            لوزارة السيد /تقدم هلذه ا 3499  

 طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة
 25/06/2007املتوفاة/  بتاريخ :

 313110601699ج -–وفاة الكويت 
 عثمان  بصفتها : االبنه  /ليلى عثمان امحد ابوسيدو                    تقدمت هلذه الوزارة السيدة / 3500    

 طالبة تسجيله بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .          
  08/02/2014املتوىف/  بتاريخ :
 228021200133ج -–وفاة الكويت 

نفنـــوف دويـــك وادي  بصـــفتها : االبنـــه  /مـــيس               ســـعاد رضـــا مســـري تقـــدمت هلـــذه الـــوزارة الســـيدة / 3501
              الفضلي                              

 طالبة تسجيلها بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .             

  02/01/2016املتوفاة/  بتاريخ :
 232071700277ج -–وفاة الكويت 

 حممد     بصفته : االب  /   عبداملطلب جاسم عبدهللا حممد حسن الصاي          قدم هلذه الوزارة السيد /ت 3502
 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .             

 06/08/2009املتوىف/ بتاريخ :
 102091052ج -وفاة الكويت 

 مهيه غايب مناء العتييب   بصفته : املفوض من السفارة  /  خالد فهد سامل العتييب      زارة السيد /تقدم هلذه الو  3503
 طالبة تسجيلها بسجالت الوفيات////// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة

 07/11/2011املتوفاة/  بتاريخ :
 217110800022ج -–وفاة الكويت 

 
 
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  57             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 يات بوزارة الصحة جبلستهااجتمعت جلنة املواليد والوف
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 2/8/2017املنعقدة  49/2017رقم 
( فـعذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بتعـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم 

خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أو الوفـاة تتلقى اللجنة أي اعرتاض 
 طبقا للتعديل اآليت :

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 49/2017جلنة  2/8/2017املنعقدة بتاريخ 

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة اجتمعت جلنة 

 رئيسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 
 اعضو         عضوا    السيدة / رئيسة قسم البحوث والرأي  الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     

 عضوا         عضوا   السيد / رئيس قسم الوفيات   السيد / رئيس قسم القيد  
 عضوا        السيد / الباحث القانوين                عضوا    السيد / رئيس قسم السجالت

 وقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ نوريه عبدهللا
(( ابلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3528إىل رقــم )) (((3504ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))

ات يف بطلبات سواقط قيد مـيالد و الوفـاة فـعن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـ
ــى إذا ما انقضت املدة القانونية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل يتقـدم أحـد اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حت

 أبي اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 رئيس قسم القيد                   رئيس قسم البحوث والرأي 

 لباحث القانوين رئيس قسم السجالت ا              رئيس قسم الوفيات  
 رئيس اجمللس الطيب العام    مدير إدارة السجل املركزي للمواليد سكرتري اللجنة

 
 رقم

 الطلب
 رقم الشهادة
 ومصدرها

الرقم املدين أو اجلنسية  اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
التعديل يف  أو جواز السفر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 101745526ج كوييت أمل أمحد حسني سلطان احملبوب امل امحد حسني سلطان مرمي الوالدة املركزي 2س 1375/86 3504
 101745526ج كوييت أمل أمحد حسني سلطان احملبوب امل امحد حسني سلطان عايشه الوالدة املركزي 2س 6848/98 3505
 101745526ج كوييت أمل أمحد حسني سلطان احملبوب سلطانامل امحد حسني  حممد الوالدة املركزي 1س 6865/92 3506
 101745526ج كوييت أمل أمحد حسني سلطان احملبوب امل امحد حسني سلطان مشاعل الوالدة الفحيحيل 2س 407/82 3507
 105197871ج كوييت جاسم مشرف مشالن الشمري جاسم مشرف مشالن عبدالرزاق الوالد الفحيحيل 1س 284/78 3508
 104989511ج كوييت حمارب عوده حممد الظفريي حمارب عوده حممد محد الوالد املركزي1س 4516/1977 3509
 100485056ج كوييت عمر مرزوق فارس العنزي عمر مرزوق فارس أمينه الوالد الفحيحيل 2س 143/81 3510
 100441152ج كوييت اينبداح بدحان مهدي السليم بداح بدحان مهدي عائشه الوالد اجلهراء 2938/64 3511
 104375176ج كوييت خليفه فاحل راقي الصواغ خليفه فاحل راقي وليد الوالد املركزي 1س 459/79 3512
 105066715ج كوييت فهد قبالن بطي العازمي فهد قبالن بطي رمي الوالد الفحيحيل 2س 1671/77 3513
 103235565ج كوييت مد سعد داحس السعيديحم حممد سعد داحس عادل الوالد املركزي 1س 3061/78 3514
 105085078ج كوييت مبارك شداد راضي بطي العازمي مبارك شداد راضي بطى هاجر الوالد املركزي 2س 4259/2003 3515
 105066715ج كوييت رمي فهد قبالن بطي العازمي رمي فهد قبالن بطى  الوالدة املركزي 2س 4259/2003 ****

 105085078ج كوييت مبارك شداد راضي بطي العازمي مبارك شداد راضي بطى ساره الوالد الفروانيه 2س 1170/2000 3516
 105066715ج كوييت رمي فهد قبالن بطي العازمي رمي فهد قبالن بطى  الوالدة الفروانيه 2س 1170/2000 *****
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 105085078ج كوييت د راضي بطي العازميمبارك شدا مبارك شداد راضي بطى أروى الوالد املركزي 2س 7489/2005 3517
 105066715ج كوييت رمي فهد قبالن بطي العازمي رمي فهد قبالن بطى  الوالدة املركزي 2س 7489/2005 *****
 100555962ج كوييت حزام خضر  سامح املطريي حزام خضر  سامح مشعل الوالد املركزي 1س 4034/83 3518
 281111000824ب م  كوييت حممد فايد فهد عيد سامل الرشيدي فايد فهد عيد سامل الرشيدي أمحد ولودامل املركزي 1س 9360/2016 3519
 286020100793ب م  سعودي سامل حممد صخيل عبدهللا العنزي حممد صخيل عبدهللا العنزي صخيل املولود اجلهراء 3س 1576/2015 3520
ي صنت عبيد حسني عل هناء املولوده املركزي 2س 6798/2017 3521

 عجاج اجلويسري
هناي حسني علي صنت عبيد 

 عجاج اجلويسري
 277120701057ب م  كوييت

 287020603248ب م  هندي زينب وسيم حممد شيخ وسيم حممد شيخ محريه املولوده املركزي 4س 1547/2013 3522
ميكائيل  املولود املركزي 3س 3494/2017 3523

 اونسيانو
 281092403811ب م  فلبيين ميكائيل ميشيل سيلوران بونسيانو ميشيل سيلوران بونسيانو

 
 

رقم 
 الطلب

 2/8/2017اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب

 تقدم هلذه الوزارة السيد / سعد عبدهللا مفرح الرشيدي  بصفته : الوكيل  / هيا ثواب احلميدي 3524
 الوزارة . طالبا تسجيلها بسجالت الوفيات// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه

  20/08/2008املتوفية/  بتاريخ :
 102717935ج -وفاة خارجيه السعودية حكم حمكمه 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / حممد مطري راشد وعالن البذايل  بصفته : األب  / ريتاج 3525
 طالبا تسجيلها بسجالت املواليد// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .

  22/01/2013خ :املولودة/  بتاري
 102231503ج -والده خارجيه السعودية 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / حممد مطري راشد وعالن البذايل   بصفته : األب  / انصر 3526
 طالبا تسجيله بسجالت املواليد// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .

  31/08/2009املولود/  بتاريخ :
 102231503ج –والده خارجيه السعودية 

 تقدم هلذه الوزارة السيد / حممد مطري راشد وعالن البذايل   بصفته : االب  / مطري 3527
 طالبا تسجيله بسجالت املواليد// فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .

  12/05/2016املولود/  بتاريخ :
 102231503ج -والده خارجيه السعودية 

 / ابسل مثر غامن عيد ساير بعيجان الظفريي  بصفته : األب  / حممدتقدم هلذه الوزارة السيد  
 طالبا تسجيله بسجالت املواليد//فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .

 

  25/08/2015املولود/  بتاريخ :
 291050500292ج –والده خارجيه اإلمارات 

 
 لعنزي  بصفته : األب  / يوسفتقدم هلذه الوزارة السيدة / دالل علي مبارك الرحيل ا 6528

 طالبا تسجيله بسجالت املواليد//فمن له اعرتاض يتقدم به هلذه الوزارة .
  06/12/2015املولود/  بتاريخ :

 102961919ج -والده خارجيه اإلمارات 

 وزارة الـعدل
 إعـالن

للشركات واملؤسسات املتخصصة يف جمال األعمال 
استغالل  (2017/2018 - 1رقم )وع/ املزايدة

وإدارة مواقع مبباين وزارة العدل لتقدمي خدمة القهوة 
 واملشروابت الساخنة والباردة طبقاً للمواصفات العاملية
تعلـــــن وزارة العـــــدل للشـــــركات واملؤسســـــات املتخصصـــــة يف هـــــذا اجملـــــال عـــــن 
حاجتهـا لتقـدمي خدمـة القهـوة واملشــروابت السـاخنة والبـاردة طبقـاً للمواصــفات 

 الفنيـــة وذلـــك طبقـــاً للشـــروط واملواصـــفات ،واقـــع مبـــاين وزارة العـــدل العامليـــة مب
 – قســـم العطــــاءاتوالــــيت ميكـــن احلصـــول عليهــــا مـــن  املزايـــدةاحملـــددة بواثئـــق 

إدارة الشـئون املاليــة   -( الــدور الثالـث14الكـائن مببـىن جممــع الـوزارات بلـوك )
وافــــــــق امل األحــــــــد، وذلـــــــك يف مواعيــــــــد العمــــــــل الرمسيــــــــة اعتبـــــــاراً مــــــــن يــــــــوم 

مائـــة .ك( فقـــط/ د 150/-، مقابــل دفـــع رســـم اشـــرتاك قـــدره )24/9/2017
ــارا   قســم العطــاءاتال غــري )غــري قابــل للــرد( وتقــدم العــروض إىل ومخســون دين

%( مـن إمجـايل قيمـة العطـاء ، علـى 5ابلوزارة مصـحواًب ابلتـأمني األويل وقـدره )

يومـاً وآخـر موعـد  (60أن يكون هذا التأمني سـاراًي طـوال مـدة سـراين العطـاء )
املوافــــق  االثنــــنيلتقــــدمي العطــــاءات هــــو الســــاعة الواحــــدة مــــن بعــــد ظهــــر يــــوم 

23/10/2017 . 
علماً أبنه سوف يعقد اجتماع متهيدي مبقر إدارة الشئون املالية الكائن 

( الدور الثالث يف متام الساعة العاشرة 14مببىن جممع الوزارات بلوك )
، وسـواء حضـر املزايـد  9/10/2017من صـباح يـوم االثنـني املوافـق 

هــذا االجتمــاع أو مل حيضــر فســوف يكــون ملزمــاً بكــل مــا يســفر عنــه 
 االجتماع من قرارات أو توصيات .

 مدير إدارة الشئون املالية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح 
 12/9/2017جبلسة    األمساء

 ( املنعقدة بتاريخ42/2017أصدرت اللجنة جبلستها رقم )
 القرارات التالية : 9/2017/ 12 
( تعديل أمساء أبناء 1318/2017يف الطلب رقم ) -1

الطالب/عالء الدين مصطفى السمان خليفه وذلك من / آدم عالء 
الدين اجلرو هجرس السمان خليفه ومن/ آدم عالء الدين اجلرو 
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خليفه إىل/ آدم عالء الدين مصطفى السمان خليفه وذلك يف شهادة 
انته لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية استنادًا إىل جواز ميالده وبيا

سفر والده املصري ومن/حممد عالء الدين مصطفى السمان ومن/ 
حممد عالء الدين اجلرو هجرس السمان خليفه إىل/حممد عالء الدين 
مصطفى السمان خليفه ومن/ندى عالء الدين اجلرو هجرس السمان 

مصطفى السمان ومن/عبدالرمحن عالء خليفه إىل/ ندى عالء الدين 
الدين اجلرو هجرس السمان خليفه إىل/عبدالرمحن عالء الدين 
مصطفى السمان وذلك يف شهادات ميالدهم وبطاقاهتم املدنية 

 استنادا إىل جوازات سفرهم املصرية .
( تعديل اسم الطالبة من/فايزه 1177/2017يف الطلب رقم ) -2

فايزه امحد عبدالعزيز حممد وذلك يف أمحد عبدالعزيز العزب إىل/
البطاقة املدنية وشهادات ميالد األبناء )جىن ، محزه( استنادًا إىل 

 جواز سفرها املصري .
( تعـــديل اســـم الطالـــب من/حممـــد ســـلمان 939/2017يف الطلـــب رقـــم ) -3

ــــزواج رقــــم  ــــزعيب وذلــــك يف عقــــد ال ــــزعيب إىل/ حممــــد ســــلمان ال ــــداللطيف ال عب
 استنادًا إىل جواز سفره السوري . 4/5/2013( املؤرخ 1095)
( تعديل اسم الطالبة من/غادريه 979/2017يف الطلب رقم ) -4

امساعيل عبدالقادر حمسن إىل/ غادريه امساعيل الغامن وذلك يف شهادة 
 امليالد استناداً إىل جواز سفرها السوري .

( تعديل اسم طليق 1584/2016يف الطلب رقم ) -5
ج على املري من/فرج جابر معيقل إىل/فرج جابر الطالبة/وضحه فر 

( املؤرخ 313الغفراين املرى وذلك يف عقد الزواج رقم )
 استناداً إىل جواز سفره القطري. 3/8/1985
( تصحيح اسم الطالب 2480/2016يف الطلب رقم ) -6

من/عبدالعزيز هادي جاعد عطيه إىل/عبدالعزيز هادي جاعد عطيه 
( 444هادة امليالد وعقد الزواج رقم )خلف العنزي وذلك يف ش

وشهادة ميالد االبن )هادي( استنادا إىل  11/11/2013املؤرخ 
 شهادة جنسيته الكويتية .

( تعديل اسم الطالب من/ 1276/2017يف الطلب رقم ) -7
يوسف قاسم عطيه إىل/يوسف قاسم عطيه الشاهر وذلك يف البطاقة 

 اقي.املدنية استناداً إىل جواز سفره العر 
( تعديل اسم الطالبة من/ امل 1255/2017يف الطلب رقم ) -8

هاشم علي إىل/امل هاشم علي الشمري وذلك يف البطاقة املدنية 
 استناداً إىل جواز سفرها العراقي

( تعديل اسم الطالب من 1078/2016يف الطلب رقم ) -9
يه /عبدالسالم عبدهللا حممد سامل إىل/عبدالسالم عبدهللا حممد الفق

وذلك يف البطاقة املدنية وكذلك تعديل أمساء األبناء من/ عذبه 
عبدالسالم عبدهللا سامل ومن/ عذبه عبدالسالم عبدهللا حممد سامل 
إىل/عذبه عبدالسالم عبدهللا حممد الفقيه ومن/ شيماء عبدالسالم 

عبدهللا سامل ومن/شيماء عبدالسالم عبدهللا حممد سامل إىل/شيماء 
دهللا حممد الفقيه ومن/ ايالف عبدالسالم عبدهللا ومن/ عبدالسالم عب

ايالف عبدالسالم عبدهللا حممد إىل/ايالف عبدالسالم عبدهللا حممد 
الفقيه ومن/ جنود عبدالسالم عبدهللا حممد سامل إىل/جنود عبدالسالم 
عبدهللا حممد الفقيه ومن/ عبدهللا عبدالسالم عبدهللا حممد سامل 

سالم عبدهللا حممد الفقيه ومن/ اسامه عبدالسالم إىل/عبدهللا عبدال
عبدهللا حممد سامل إىل/اسامه عبدالسالم عبدهللا حممد الفقيه وذلك يف 
شهادات ميالدهم وبطاقاهتم املدنية استنادًا إىل جوازات سفرهم 

 اليمنية .
( تعديل اسم الطالب 1285/2016يف الطلب رقم ) -10

كى ومن/منصور علي فالح من/منصور علي حممد فالح بنادكو 
بنادكوكي إىل/منصور علي فالح وكذلك تعديل اسم أخيه من/انصر 
علي حممد بنادكوكي إىل/انصر علي فالح وذلك يف بياانهتم لدى اهليئة 

 العامة للمعلومات املدنية استناداً إىل جوازات سفرهم اإليرانية . 
( تعديل اسم ابنة 1266/2017يف الطلب رقم ) -11
ب/ماوفني دينزيل انتوين فوراتدو وذلك من/ايسرت ماوفني دينزيل الطال

فوراتدو إىل/ايسرت ماليسا فوراتدو وذلك يف شهادة امليالد والبطاقة 
 املدنية استناداً إىل جواز سفرها اهلندي . 

( تعديل اسم الطالب 1157/2017يف الطلب رقم ) -12
لي وذلك يف بطاقة من/نصرهللا حاجي حممد ايسني إىل/نصرهللا امحد ع

 املدنية استناداً جواز سفره الباكستاين .
( تعديل اسم الطالب من/عارف 307/2017يف الطلب رقم ) -13

عبدالرزاق عبدهللا غياث إىل/عارف عبدالرزاق عبدهللا غياث العوضي 
( 58وذلك يف البطاقة املدنية وشهادة امليالد وعقد الزواج رقم )

لدى اإلدارة العامة للمرور ووزارة الرتبية  وبياانته 2/7/2007املؤرخ 
وتعديل أمساء األبناء من/عبدالرزاق عارف عبدالرزاق عبدهللا غياث 
إىل/عبدالرزاق عارف عبدالرزاق عبدهللا غياث العوضي 
ومن/عبدالعزيز عارف عبدالرزاق عبدهللا غياث إىل/عبدالعزيز عارف 

اقات املدنية وكذلك عبدالرزاق عبدهللا غياث العوضي وذلك يف البط
تعديل اسم أخيه من/عادل عبدالرزاق عبدهللا غياث إىل/عادل 
عبدالرزاق عبدهللا غياث العوضي وذلك يف البطاقة املدنية وشهادة 

وبياانته لدى  12/5/2014( املؤرخ 33امليالد وعقد الزواج رقم )
 اإلدارة العامة للمرور استناداً إىل جوازات سفرهم البحرينية .

( تعديل اسم الطالب من/مسري 1184/2017يف الطلب رقم ) -14
عبداملقصود ابراهيم قطب إىل/مسري عبداملقصود ابراهيم حطب وذلك 

 يف البطاقة املدنية استنادا إىل جواز سفره املصري . 
 

( تعديل اسم الطالب 1189/2017يف الطلب رقم ) -15
يم عبدهللا امساعيل من/ايهاب ابراهيم عبدهللا العبد إىل/ايهاب ابراه
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وتعديل  21/2/2012( املؤرخ 292وذلك يف عقد الزواج رقم )
اسم ابنته من/هيا ايهاب ابراهيم عبدهللا امساعيل ومن/هيا ايهاب 
ابراهيم عبدهللا العبد إىل/هيا ايهاب ابراهيم امساعيل وذلك يف بطاقتها 

 ته األردين.املدنية وشهادة ميالدها استنادا إىل جواز سفر الطالب وابن
( تعديل اسم الطالبة من/مىن 1955/2016يف الطلب رقم )-16

محد صخريى خلف إىل/مىن محد رملي الشمري وذلك يف شهادة 
ميالدها وبياانهتا لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية استنادا إىل جواز 

 سفرها السوري . 
( تعديل اسم ابنته 4340/2011يف الطلب رقم ) -17

/فوزيه امحد عبدهللا حسن الكندري من/ فجر علي محود عيد الطالبة
الظفريي إىل/فجر على محود عيد قصار وذلك يف جواز سفرها )مادة 

( استنادا إىل االسم الثابت واملعتمد لوالدها/على محود عيد 17
قصار وذلك لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري 

 قانونية .
( تعديل اسم الطالبة من/ثقله 122/2017قم )يف الطلب ر -18

بنت مليحان عجيل ومن/ثقله مليحان عطشان ومن/ثقله مليحان 
عجيل إىل/ثقله مليحان مضمي العنزي وذلك يف وثيقة عقد الزواج 

وشهادة ميالد أبنائها )عبدهللا،  11/12/1963( املؤرخة 756رقم )
نيف ، اميان ، يوسف( نوره ، نوير ، عبيد ، فريده ، حممد ، انيف ، م

 استنادا إىل جواز سفرها السعودي .
( تعديل اسم الطالبة من/منشه 737/2017يف الطلب رقم )-19

حسن بداح السهلي إىل/رمي حسن بداح السهلي وذلك يف بطاقتها 
 3/5/2015( املؤرخة 69املدنية ووثيقة التصادق على زواج رقم )

 استنادا إىل جواز سفرها السعودي.
( تعديل اسم الطالبة 730/2017يف الطلب رقم ) -20

من/مشاعل عواض سعود املطريي ومن/ مشاعل عواض سعود 
عبدالواحد إىل/مشاعل عواض سعود اهلاملي وذلك يف بطاقتها املدنية 
وشهادة ميالدها والشهادات الدراسية الصادرة من وزارة الرتبية 

بيت التمويل  وجامعة الكويت ورخصة القيادة وبياانهتا لدى بنك
الكوييت وبياانهتا لدى وزارة الرتبية ولدى املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية استنادا إىل جواز سفرها السعودي . 
( تعديل اسم الطالب 1193/2016يف الطلب رقم ) -21

من/حسن كرمي حسني موسى إىل/حسني كرمي حسني العلي وذلك يف 
 تنادا إىل جواز سفره العراقي . بطاقته املدنية وشهادة ميالده اس

( تعديل اسم الطالب 310/2017يف الطلب رقم ) -22
من/عبداحملسن حممد عبدالرمحن هليل إىل/عبداحملسن حممد عبدالرمحن 

( املؤرخ 1294بن هليل وذلك يف إشهاد الطالق رقم )
وتعديل أمساء أبنائه من/ يوسف عبداحملسن حممد  2/12/2015

/ يوسف عبداحملسن حممد بن هليل وذلك يف عبدالرمحن هليل إىل

شهادة ميالده ومن/شادن عبداحملسن حممد ومن/ شادن عبداحملسن 
بن حممد بن عبدالرمحن بن هليل إىل/شادن عبداحملسن حممد بن هليل 
ومن/عمر عبداحملسن حممد  هليل ومن/عمر عبداحملسن حممد 

ل ومن/ حممد عبدالرمحن بن هليل إىل/عمر عبداحملسن حممد بن هلي
عبداحملسن حممد هليل ومن/ حممد عبداحملسن بن حممد بن عبدالرمحن 
بن هليل إىل/حممد عبداحملسن حممد بن هليل وذلك بطاقاهتم املدنية 
وشهادات ميالدهم استنادا إىل جوازات سفرهم السعودية وتصحيح 
اسم طليقة الطالب من/ حنان حميسن مرزوق الرشيدي إىل/حنان 

وق شروق سعدون الرشيدي وذلك يف إشهاد الطالق رقم حميسن مرز 
وشهادة ميالد إبنتها )شادن(  2/12/2015( املؤرخ 1294)

 استنادا إىل شهادة جنسيتها الكويتية.
( تعديل اسم الطالب من/ سامل 447/2017يف الطلب رقم ) -23

غريب كطان إىل/سامل غريب كطان اهلويشم وبطاقته املدنية استنادا إىل 
 ز سفره العراقي.جوا
( تعديل اسم الطالب 615/2017يف الطلب رقم ) -24

من/امحدهللا انصارهللا إىل/أمحدهللا أنورهللا  وذلك يف بطاقته املدنية 
 استنادا إىل جواز سفره البنغالديشي.

( تعــديل اســم الطالــب من/عبــدالرمحن 2270/2016يف الطلــب رقــم ) -25
صــالح عبــدالقوي عــاطف الظــاهري صــالح عبــدالقوي عــاطف إىل/عبــدالرمحن 

وذلك بطاقته املدنية وشهادة مـيالده وشـهادة الثانويـة العامـة الصـادرة مـن وزارة 
 الرتبية استنادا إىل جواز سفره اليمين.

( تعديل اسم الطالبة من/نورية 2527/2016يف الطلب رقم ) -26
عبدالرسول سامر شيان خليفة إىل/نوريه عبدالرسول شنان خليفه 

يف بطاقتها املدنية وبياانهتا لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية  وذلك
 استنادا إىل جواز سفرها اإليراين.

( تعديل اسم الطالب 680/2017يف الطلب رقم ) -27
من/عبداللطيف عبدورامي امحد إىل/عبداللطيف عبدالرمحن أمحد 

 ين.عيسى وذلك يف بطاقته املدنية استنادا إىل جواز سفره السودا
( تعديل اسم الزوجة املتوفية 387/2014يف الطلب رقم ) -28

للطالب/ابداح حسني حزام اخلالدي من/ شقيصه شومي فارس 
( 460إىل/شقيصه شومي فارس اخلالدي وذلك يف عقد الزواج رقم )

 استناداً إىل جواز سفرها السعودي. 22/3/1971املؤرخ 
لطالب ( تصحيح اسم ا1024/2017يف الطلب رقم ) -29

من/سامي خليل ابراهيم العوضي إىل/سامي خليل ابراهيم يوسف 
 25/6/2015( املؤرخ 1673العوضي وذلك يف عقد الزواج رقم )

وكذلك تعديل اسم زوجته من/عذارى مطشر عطيه إىل/عذاري مطشر 
( 1673عطيه الصاحلي وذلك يف بطاقتها املدنية وعقد الزواج رقم )

دة االبنة )دميه( استنادًا إىل شهادة وبالغ وال 25/6/2015املؤرخ 
 جنسية الطالب الكويتية وجواز سفر زوجته العراقي .
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( تصحيح اسم الطالب/حممد 643/2017يف الطلب رقم ) -30
فهيد مفرح حسن جمبل وذلك إبضافة لقب )العنزي( ليصبح امسه 

له  كاماًل/حممد فهيد مفرح حسن جمبل العنزي وذلك يف مجيع األوراق الرمسية
وأخواته )عبدهللا ، مفرح ، هنادي ، انديه ، عواطف ، حسنه(  وإلخوانه

 وألوالدهم أسوة أبخو الطالب/حسن فهيد مفرح حسن جمبل العنزي.
( تصــــحيح اســــم الطالبة/محيــــده جــــالل 462/2017يف الطلــــب رقــــم ) -31

صاحل الركعي السـليماين وذلـك حبـذف لقـب )الركعـي السـليماين( وإضـافة لقـب 
عــــي( ليصــــبح امسهــــا كاماًل/محيــــده جــــالل صــــاحل الرقعــــي وذلــــك يف مجيــــع )الرق

األوراق الرمسية هلـا وألختهـا )نفـل( وألوالدهـم أسـوة أبخيهم/حممـد جـالل صـاحل 
 الرقعي .

( تصحيح اسم الطالبة/مىن 1169/2017يف الطلب رقم ) -32
حممد علي عبدهللا وذلك إبضافة لقب )أبل( ليصبح امسها كاماًل/مىن 

علي عبدهللا أبل وذلك يف مجيع األوراق الرمسية أسوة  حممد
 أبخواهنا/جابر حممد علي عبدهللا أبل و/عادل حممد علي عبدهللا أبل 

( تصحيح اسم 1664/2017يف الطلب رقم ) -33
الطالب/عبدالعزيز علي محزه وذلك إبضافة لقب )سلطان( ليصبح 

يع األوراق امسه كاماًل/عبدالعزيز علي محزه سلطان وذلك يف مج
الرمسية له وألوالده وألحفاده أسوة بشقيقه املتويف/عبداحملسن علي 

 محزه سلطان.
( تعديل اسم الطالب 1193/2017يف الطلب رقم ) -34

من/غزاي علي ضيف هللا الفحيط إىل/غزاي علي ضيف هللا املطريي 
 وذلك يف شهادة ميالده استناداً إىل جواز سفره السعودي

( تعديل اسم الطالب 1309/2017رقم )يف الطلب  -35
من/شعبان امني حممدين علي إىل/شعبان حممدين علي حممدين وذلك 

 يف بطاقته املدنية استنادا إىل جواز سفره املصري.
( تعديل اسم الطالب 2547/2016يف الطلب رقم ) -36

من/حممد يوسف امام خان إىل/حضرت حممد فيض حممد وذلك 
 ا إىل جواز سفره األفغاين. بطاقته املدنية استناد

( تعديل اسم الطالبة من/ رابب 751/2017يف الطلب رقم ) -37
سريوس وجداين إىل/رويب سريوس وجداين وذلك بطاقتها املدنية 

 استنادا إىل جواز سفرها األمريكي .
( تعــديل اســم الطالــب من/جبــار حممــد 1475/2015يف الطلــب رقــم ) -38

ــــداجلبار شــــيكينتاكات  ــــة اســــتنادا إىل جــــواز ســــفره إىل/عب ــــه املدني ــــك بطاقت وذل
 اهلندي.
( تعديل اسم الطالبة من/مرمي 277/2017يف الطلب رقم ) -39

راشد فرج سعيد الضيف إىل/ مرمي راشد فرج الروق وذلك يف شهادة 
 ميالدها استناداً إىل شهادة السفارة السعودية.

( تعديل اسم الطالب 596/2017يف الطلب رقم ) -40
عبداألمري علي حسن علي الصاحل ومن/ عبداألمري علي حسن من/

الصاحل إىل/عبداهلادي علي حسن الصاحل وذلك يف شهادة ميالده 
وبطاقته املدنية وكذلك تعديل أمساء أوالده من / علي عبداألمري علي 
حسن الصاحل ومن/علي عبداألمري علي الصاحل إىل/ علي عبداهلادي 

ميالده وبطاقته املدنية ومن/ أمحد  علي الصاحل وذلك يف شهادة
عبداألمري علي الصاحل إىل/أمحد عبداهلادي علي الصاحل ومن/ عمر 
عبداألمري علي الصاحل إىل/عمر عبداهلادي علي الصاحل ومن/سدين 
عبداألمري علي الصاحل إىل/سدين عبداهلادي علي الصاحل وذلك يف 

 ألردنية .بطاقاهتم املدنية استناداً إىل جوازات سفرهم ا
( تعديل اسم الطالب من/ نزال 651/2015يف الطلب رقم ) -41

سعود مناور العنزي ومن/نزال سعود مناور املطوطح إىل/نزال راضي 
جلوي العنزي وذلك يف مستخرج طبق األصل من شهادة ميالده 

وكذلك تعديل أمساء  13/3/1977( املؤرخ 679وعقد الزواج رقم)
ل سعود مناور إىل/عبدالعزيز نزال راضي أوالده من/عبدالعزيز نزا

العنزي ومن/عبدالرمحن نزال سعود مناور العنزي إىل/عبدالرمحن نزال 
راضي العنزي ومن/نوال نزال سعود مناور العنزي إىل/نوال نزال راضي 
العنزي ومن/ شريفه نزال سعود مناور إىل/ شريفة نزال راضي العنزي 

ود نزال سعود إىل/سعود نزال ومن/سعود نزال سعود مناور ومن/سع
راضي العنزي ومن/عبدهللا نزال سعود مناور العنزي إىل/عبدهللا نزال 
راضي العنزي ومن/ سعد نزال سعود مناور ومن/سعد نزال سعود 
إىل/سعد نزال راضي العنزي ومن/دالل نزال سعود مناور ومن/دالل 

عود مناور نزال سعود إىل/دالل نزال راضي العنزي ومن/يسرى نزال س
إىل/يسرى نزال راضي العنزي وذلك يف شهادات ميالدهم وشهاداهتم 

 الدراسية استناداً إىل جوازات سفرهم السعودية . 
( تعديل اسم الطالبة من/محده 1944/2015يف الطلب رقم ) -42

سيف شبيب دويك إىل/محده سيف شبيب العازمي وذلك يف بالغ 
 السعودي.والدهتا استناداً إىل جواز سفرها 

( تعديل اسم إبىن 663/2014يف الطلب رقم ) -43
الطالب/عبدالرمحن عائض محد الوعله )فاطمه ، دليم( من/فاطمه 
سعد فاحل سعد مسعود اهلاجري إىل  /فاطمه عبدالرمحن عائض محد 
الوعله و ذلك يف شهادة ميالدها ، ومن/دليم مفرح عائض محد 

الوعله وذلك يف شهادة  الوعله إىل/دليم عبدالرمحن عائض محد
ميالده ، استنادا إىل جواز السفر السعودي اخلاص ابلطالب وشهادة 

وكذلك  27/4/2014سفاره اململكة العربية السعودية املؤرخة يف 
تعديل اسم الطالب من/مفرح عائض محد الوعله إىل/عبدالرمحن 

( املؤرخ 35عائض محد الوعله وذلك يف عقد الزواج رقم )
استنادا إىل جواز سفر الطالب السعودي وشهادة  28/9/2008

 .27/4/2014سفاره اململكة العربية السعودية املؤرخة يف 
 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح األمساء
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 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 – قاعـة – 23/10/2017االثنـني املوافـق  ابملزاد العلـين وذلـك يـوم
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 .1بيوع/ 210/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: عائشة امحد حممد امحد 

 ضد:
 جاسم امحد حممد الكندري  -1
  بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل( -2

 أوال: أوصاف العقار:
 24منـــــزل  27شـــــارع  7يقـــــع العقـــــار يف منطقـــــة القصـــــور قطعـــــة  -

  7166/2002واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م 400ومساحته 
 العقار يقع على شارع واحد ودورين وسرداب.  -
 الدور األرضي عبارة عن صاالت مفتوحة + مطبخ + محامني + غرفة. -
 غرف + محامني  3رفة ماسرت + الدور األول مكون من صالة + غ -
 السرداب عبارة عن صاالت وغرفة.  -
 التكييف عبارة عن تكييف مركزي.  -
 الكسوة من امليزاييك.  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره ثالمثائة وأربعـة وعشـرون ألـف دينـار  

الــثمن علــى األقــل كـوييت. ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخـس ذلــك 
ـــه أو مبوجـــب خطـــاب  مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك املســـحوب علي

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع  اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثم ــة حكــم برســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي ن يف اجللســة التالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
ليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التا

ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 

اد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــز 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

ــــــا: ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــانون وبطلــــــب املباشــــــرين  اثمن
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــراءات البي

 الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

يــخ حكــم رســو املــزاد قابــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتر  - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت إن
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 “.إجيار لصاحله أبجرة املثل 
 امة:ملحوظة ه

حيظـــــــر علـــــــى مجيـــــــع الشـــــــركات واملؤسســـــــات الفرديـــــــة املشـــــــاركة يف 
ـــــــوت املخصصـــــــة ألغـــــــراض الســـــــكن  املـــــــزاد علـــــــى القســـــــائم أو البي

مــــن قــــانون الشــــركات التجاريــــة  230اخلــــاص عمــــال أبحكــــام املــــادة 
 .2008لسنة  9املضافة ابلقانون رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
حملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي تعلن إدارة الكتاب اب

 – قاعـة – 23/10/2017ابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 140/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 اليف.املرفوعة مـن: خدجية امحد إمساعيل ب

 ضــــــــــــــــــــــــــد:
 انصر بدر علي العامري. -1
 علي بدر علي العامري. -2
 حوراء بدر علي العامري.-3
 زهراء بدر علي العامري.-4
 هاين علي إبراهيم العامري. -5
 حممد علي ابراهيم العامري. -6
 ابراهيم علي إبراهيم العامري.  -7
 حسني علي إبراهيم العامري. -8
 حسن علي إبراهيم العامري. -9
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 كوثر علي إبراهيم العامري. -10
 هناء علي إبراهيم العامري. -11
 جواهر علي إبراهيم العامري. -12
 بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل(.-13

 أوال: أوصاف العقار:
 377/1992يقــع العقــار مبنطقــة الرميثيــة واملوصــوف ابلوثيقــة رقــم -

 57ومساحته ألف مرت مربع جـادة رقـم  5قطعة رقم  99قسيمة رقم 
 10منزل  99قسيمة  59جادة رقم 

 العقار يطل على شارعني فرعيني بطن وظهر وله جاران وله مدخل -
 مالحق(.  3العقار مكون من فيال )أرضي + اول + سطح + -
 واجهة العقار من الطابق اجلريي وتكييف وحدات. -
 غرفة + محام. الدور االرضي يتكون من صالة كبرية + -
 غرف + محامني.  4الدور األول يتكون من -
 امللحق األول يتكون من ديوانية ومنافعها. -
 احمللق الثاين يتكون من مطبخ كامل وغرفة وخمزن. -
 احمللق الثالث مكون من غرفتني ومحام. -

 اثنيًا: شروط املزاد: 
آالف دينــار  أواًل: يبــدأ املــزاد ابلــثمن األساســي قــدره ســبعمائة وعشــرة 

كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى 
األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 لذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.البيع كامل الثمن ا
اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
قـل يؤجـل رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األ

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
ا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة سادس

ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 تخلف مبا ينقص من مثن العقار امل
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

ن وبطلـب املباشـرين إلجـراءات اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانو 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 عات. من قانون املراف
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك  القانون ويلتزم الراسي

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 –قاعـة  – 23/10/2017ابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 ى رقـــــــــــــــــمتنفيـــــــــــــــــذا حلكـــــــــــــــــم احملكمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــادر يف الـــــــــــــــــدعو 
 .1بيوع/ 152-284/2015 

 املرفوعة مـن:
 انتصار سعود ابجي العنزي  -1
 سامية سعود ابجي العنزي -2
 سلمي سعود ابجي العنزي  -3

 ضـــــــــــد: 
 جنوى كازار مناحي  -1
 عبد هللا سعود ابجي العنزي -2
 محد سعود ابجي العنزي -3
 عبد اللطيف عبد هللا سعود ابجي العنزي -4
 د عبد هللا سعود ابجي العنزي امح-5
 حممد عبد هللا سعود ابجي العنزي-6
 حسني عبد هللا سعود ابجي العنزي-7
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 أفراح سعود ابجي العنزي -8
 أمساء سعود ابجي العنزي-9

 سامي سعود ابجي العنزي -10
 سامل سعود ابجي العنزي -11
 مطر سعود ابجي العنزي -12
 موضي سعود ابجي العنزي -13
 العزيز سعود ابجي العنزي  عبد-14
 هيا سعود ابجي العنزي -15
 غدير سعود ابجي العنزي -16
 بنك االئتمان الكوييت -17
 حممد علي حيدر-18

 أوال: أوصاف العقار:
الواقع يف الرحاب قسيمة رقـم  17495/1998عقار الوثيقة رقم  -

منـــزل  14شـــارع  1قطعــة رقـــم  36958مــن املخطـــط رقـــم م/ 279
 مرت مربع. 400 ومساحته 57
ويتكــون العقــار مــن ثالثــة أدوار )أرضــي وأول واثين( والكســوة مـــن -

 الطابوق اجلريي.
اجلــزء اخلــاص ابملــدعى عليهــا األوىل مكــون مــن دوريــن أرضــي وأول -

واألرضــــيات مــــن الســــرياميك والــــدرج مــــن الرخــــام أمــــا الــــدور الثــــاين 
 فاألرضيات فيه من الكاشي.

الرابعـة عشـر مكـون مـن غـرفتني وصـالة  اجلزء اخلاص ابملـدعى عليهـا-
 وموزع وتكييفه من النوع العادي.

يتكـــون الـــدور األرضـــي مـــن صـــالة ومطـــبخ ومحـــام وديوانيـــة مـــدخلها -
ابحلــوش ومتصــلة بصــالة داخــل البيــت ملحــق هبــا بينمــا يتكــون الــدور 

غرف ومحامني وصالة وخمزن أما الدور الثـاين فعنـه يتكـون  4األول من 
 ومحامني وصالة وخمزن. غرف  4أيضا من 

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشــــرتط  273600أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــي قــــدره 

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنيا

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 ن قد رسا به البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كا
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
اد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املز 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

د يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـ
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
النشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن و 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.

هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  ينشر -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات إنــه ك إذا   276تــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3
زعـت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـتأجر بقـوة القــانون كـان مـن ن

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230ملــادة ا
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقارات املوصوفة فيما يلي 

 48 –قاعة  – 11/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم األربعاء املوافق 
وذلك تنفيذا  –ثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا ابلدور ال -

  .2بيوع/ 16/2015حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: فيصل حممد يعقوب يوسف بوحيمد 

  ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 امحد حممد يعقوب يوسف بوحيمد  -1
 خالد حممد يعقوب يوسف بوحيمد -2
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 مد بوحيمد حممد يوسف حم-3
 صالح حممد يعقوب يوسف بوحيمد-4
 عبد العزيز حممد يعقوب يوسف بوحيمد-5
 يعقوب حممد يعقوب يوسف بوحيمد-6
 عائشة حممد يعقوب يوسف بوحيمد-7
 مرمي حممد يعقوب يوسف بوحيمد-8
 انيسه حممد يعقوب يوسف بوحيمد-9

 غنيمة حممد يعقوب يوسف بوحيمد-10
 بوحيمدجناة حممد يعقوب يوسف -11
 نعيمة حممد يعقوب يوسف بوحيمد-12
 عبد هللا يوسف حممد يعقوب يوسف بوحيمد-13
 ورثة املرحوم / سليمه حممد يعقوب بومحيد وهم:-14
ايسر وخالد وعبد الرمحن وسامل وصفاء وسوسن وخولة وخلود -أ 

 أوالد حممد سامل اجلريري. 
القصـــــر )عبـــــد  خالــــد إبـــــراهيم دخيـــــل العوضـــــي بصــــفته ويل علـــــى أوالده -ب

ـــرمحن وســـعود وعمـــرو حممـــد( أوالد املرحومـــة / مـــروة املتوفـــاه قبلهـــا )وصـــية  ال
 واجبه(

 أوال: أوصاف العقارات:
شارع  11الواقع يف حويل قطعة  3275/1994أ( عقار الوثيقة 

وهو عبارة عن بناية تقع على  2م 746ومساحته  1قسيمة  164
ي وليس هبا مصعد وحمل شارعني زواية وبناؤها قدمي جدا مكيفة عاد

شقة وغرفة حارس  2ومكسي ابجلريي ومكونة من دور أرضي به 
أدوار أول واثين واثلث متطابقة كل  3وملحق وحمل جتاري وإضافة اىل 

شقق كل شقة غرفة وصالة ومطبخ ومحام بثمن أساسي  4دور به 
 د.ك  891000مقداره 

 10شارع  8طعة الواقع يف اجلابرية ق 1452/1978ب( عقار الوثيقة 
وهو عبارة عن منزل يقع على شارع واحد ومساحته  137قسيمة  12م 

ومطبخ  صالة 2محامات و3غرف و 4مكون من أرضي به  2م 750
 2محامات و3عرف و 5غرف ومحام ومطبخ ودور أول به  4وملحق به 

 صالة ومطبخ والعقار مكيف مركزي ومكسي ابحلجر األردين. 
 د.ك.  550800بثمن أساسي مقداره 
 17شارع  1الواقع يف النزهة قطعة  3839/1973ج( عقار الوثيقة 

وهو منزل سكن خاص يقع على  2م 750ومساحته  9منزل 
شارعني زاوية ومكون من دورين أرضي وأول ومكيف مركزي ومكسي 

 د.ك  810000ابلطابوق األبيض اجلريي بثمن أساسي مقداره 
قسيمة  10يف الساملية قطاع الواقع  862/1986د( عقار الوثيقة 

وهي عمارة تقع على  2م 817أزرق ومساحته  3حاليا رقم  52
شارع واحد وبناؤها قدمي مكيفة عادي ومكسيه ابجلريي ومكونة من 

غرفة  2شقق اثنان منها به  4أدوار + دكان كل دور  3أرضي + 

وصالة ومطبخ ومحام واثنان منها به غرفة وصالة ومطبخ ومحام يبدأ 
 د.ك.  810000ملزاد بثمن أساسي مقداره ا

 اثنيا: شروط املزاد: 
أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي املبني قرين كل عقار ويشرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد 

 بوزارة العدل.البنوك لصاحل إدارة التنفيذ 
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا: فعن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع 
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس 

 أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع. اجللسة على
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر 

يداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس مصحواب إب
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

لسة السابقة وال يعتد يف هذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجل
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
ة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف وأتعاب احملاماة واخلرب 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 الةاتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجه

ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

إنه ك إذا من قانون املرافعات  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون 

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
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 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد على 

اخلاص عمال أبحكام القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض السكن 
 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعة  – 23/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم االثنني املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48

 1بيوع/ 187/2015تنفيذاً حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: حسني علي زويد الزويد.
 ضــــــــــــــــــــــــــــد: منريه ملفي سعد العازمي. 

 أوال: أوصاف العقار:
قسـيمة  2واقـع ابلقـرين القصـور قطعـة ال 10393/1996عقار الوثيقة رقـم -

 .2م 400,20ومساحته  1695خمطط رقم م/ 17منزل  8ش 18
بيت حكومي مكون من دورين ومكسو من اخلارج حبجر جريي -

أصفر ويقع على شارعني بطن وظهر وسكة حيث إن احدى واجهاته 
تطل على الشارع الرئيسي ابلقطعة وقدم املدعي جبلسة املناقشة قبل 

 (.3نة نسخة من خمطط العني )مرفق املعاي
محامات  3غرف وصالة وديوانية و 2الدور األرضي مكون من -أ

 ومطبخ وغرفة خدم.
 غرف وصالة ومحامني.  4الدور األول مكون من -ب
 السطح ال يوجد به مباين. -ج

تشطيب العني وحالته حبالة جمددة من الداخل حيث إن االرضيات 
جبس والتكييف وحدات ويوجد  سرياميك عادي والسقف ديكور

 ترخيم لصب  الصالة. 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك مائتان  211185أواًل: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 
وإحدى عشر الفًا ومائة ومخسة ومثانون دينارًا كويتيًا ويشرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 

ملسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد مصدق من البنك ا
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

ع اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــدا 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

د املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعا
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200لكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امل
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 ولية. أية مسئ
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 نون املرافعات. من قا 277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
الفردية املشاركة يف املزاد علـى حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات 

القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
يلـــي  تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا

 –قاعـة  – 18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم االربعاء املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 190/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
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 املرفوعة مـن: خزنه عيد انصر اهلبلة
 دغيم جمعد الرشيدي فيصل ضــــــــــــــــــــــــــــد:-1
 بنك التسليف واالدخار )خصم مدخل(-2

 أوال: أوصاف العقار:
 424قسـيمة  9م 5جادة  1ش 10العقار يقع يف منطقة العارضية ق

 وهو عبارة عن بيت حكومي . 2م 300ومساحتها 
 مداخل وله جاران  3العقار يطل على شارعني فرعيني زاوية وله -
ة العقــــار مــــن الطــــابوق األصــــفر العقــــار مكــــون مــــن دوريــــن وواجهــــ-

 وتكييف وحدات .
الـدور األرضـي مكـون مـن صـالتني مفتـوحتني علـى بعـض علـى صــالة -

 صغرية وديوانية مبنافعها وغرفة ومحام ومطبخ .
 محامات ومطبخ حتضريي  4غرف و  7الدور األول مكون من -
 السطح ال توجد به ايه مباين .-

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك مائتـــــان  229500ملـــــزاد ابلـــــثمن االساســـــي قـــــدره أوال: يبـــــدأ ا

ومخسة ومخسون الـف دينـار كـوييت ويشـرتط للمشـاركة يف املـزاد سـداد 
مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
املســحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاحل 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنيا: جيب على من يعتمد 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 .اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع 
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

ة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلال
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد اجللســ
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار .

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

بيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن ال
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

عالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإل -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
لكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة إذا كــان مــن نزعــت م

  القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك
 ملحوظة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230دة أبحكــام املــا
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 –قاعـة  – 23/10/2017ابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 
وذلـك  –عـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً ابلدور الثـاين بقصـر ال  - 48

 1بيوع/ 293/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: 

 زهره عباس حممد غلوم  -1
 امحد عباس حممد غلوم -2
 حممد عباس حممد غلوم -3

 ضــــد:
 . خريية عباس حممد شاه 1
 . يوسف عباس حممد شاه  2

 أوال: أوصاف العقار:
ـــــار مبنطقـــــة الصـــــباحية قطعـــــة  يقـــــع - ـــــزل  11شـــــارع  3العق  61من

  3907/1992الوثيقة رقم  2م 375ومساحته 
 العقار يتكون من أرضي + أول.  -
األرضــــي يتكــــون مــــن غــــرفتني + صــــالة + محــــام ويوجــــد ملحقــــني  -

األول مكـــون مـــن غــــرفتني ومحـــام ومطـــبخ والثــــاين مكـــون مـــن مطــــبخ 
 + غرفتني + محام. 

 غرف + صالة + محام.  3ون من الدور األول مك -
 التكييف وحدات.  -
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 الكسوة اخلارجية من الطابوق األول.  -
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك مائتان واثنان  252000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 
ومخسون ألـف دينـار كـوييت، ويشـرتط للمشـاركة يف املـزاد سـداد مخـس 

مصــدق مــن البنــك املســحوب ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب شــيك 
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ 

 بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
جــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال و 

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم بر  ــد الــثمن يف اجللســة التالي ســو املــزاد خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
 ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
ــــــا: ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــانون وبطلــــــب املباشــــــرين  اثمن
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــراءات البي

 ية أية مسئولية. الكتاب ابحملكمة الكل
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات.  277 النطق ابحلكم طبقا للمادة

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت إن
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى حيظر على مجيع الشركات 

القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
ملوصــوف فيمــا يلــي تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار ا

 –قاعـة  – 18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم األربعاء املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 .2بيوع/ 306/2014تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: املمثل القانوين لبنك الكويت الوطين بصفته.

 ـد:ضــــ
 امحد حامد حممد الغامن  -1
 مرزوق حامد حممد الغامن -2

 أوال: أوصاف العقار:
 5جـادة رقـم  3شـارع رقـم  6يقع العقار مبنطقة مشرف قطعة رقـم  -

الوثيقة  2م 750ومساحته  3093من املخطط رقم م/ 162قسيمة 
 . 980/1983رقم 
 العقار عبارة عن أرض فضاء وتقع على شارع واحد  -

 شروط املزاد:  اثنيا:
د.ك ويشــــرتط  360855أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــي قــــدره 

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عط

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل  رابعا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

يـدة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزا
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
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الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  اجللســة أبي عطــاء غــري ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 ومية.الصحف الي
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.

يـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلر  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ــــــه   إن بقــــــي في

كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 
 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم مـــن قــانون الشـــركات  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 –قاعـة  – 18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم االربعاء املوافـق 
وذلـك  – ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 2بيوع/ 173/2015تنفيذاً حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: حنان إبراهيم حممد اجلسار 

 ضـد:
 خالد امحد منصور احلجمي.  -1
 بنك االئتمان الكوييت.  -2

 أوال: أوصاف العقار:
 13259/2006يقـــع العقـــار مبنطقـــة صـــباح الســـامل الوثيقـــة رقـــم  -

ومسـاحته  38222مـن املخطـط رقـم م/ 9قطعـة  260القسيمة رقم 
 .27املنزل  27شارع  2م 400

 العقار يقع على شارع رئيسي + سكة خلفية.  -
ـــار يتكـــون مـــن دور ارضـــي + اول + ســـطح والكســـوات مـــن  - العق

 احلجر األردين والتكييف مركزي ويوجد غرفه كرييب ابلسطح. 
 اثنيًا: شروط املزاد: 
د.ك ويشــــرتط  210600ثمن األساســــي قــــدره أواًل: يبــــدأ املــــزاد ابلــــ

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 امل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.البيع ك
اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
لثمن علـى األقـل يؤجـل رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس ا

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 الثمن.اجللسة على أساس هذا 
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــه. ويلــزم ــداع كامــل قيمت ــد  اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي املزاي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

بيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تط
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 انون املرافعات. من ق
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
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 لتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك القانون وي
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن حصــة يف العقــار املوصــوف فيمــا 

 –قاعــة  -23/10/2017يلــي ابملــزاد العلــين وذلــك يــوم االثنــني املوافــق 
وذلـــك  –ابلـــدور الثـــاين بقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً   - 48

 1بيوع / 99/2015ة الصادر يف الدعوى رقم تنفيذا حلكم احملكم
 املرفوعة مـن: عزيزة شهوار حممد البلوشي. 

 ضــــــــــــــــــــــــــد:
 .امحد عبد الرضا امحد علي. 1
 .مدير إدارة التنفيذ بصفته. 2
 أوال: أوصاف العقار: 

قسيمة  – 1الواقع ىف القرين قطعة  9338/1998عقار الوثيقة رقم 
 .2م 400مساحته  – 402ل منز  – 402

العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت حكومي قدمي مكون من دور 
أرضي وأول ويقع على شارع بطن وظهر وله جارين والكسوة اخلارجية 

 ابوق جريي والتكييف وحدات.
غرفة  2الدور األرضي مكون من غرفة ومغاسل ومحام وصالة وعدد 

 ل خارجية مع محام.أخرى ومحام ومطبخ مع خمزن وغرفة غسي
 غرف وصالة ومحامني وحتضري.  4الدور األول مكون من عدد 

 السطح به خمزن كرييب. 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك، مائــــــة  170000أوال: يبــــــدأ املــــــزاد ابلــــــثمن األساســــــي قــــــدره 
وســبعون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخــس 

مصــدق مــن البنــك املســحوب  ذلــك الــثمن علــى األقــل مبوجــب شــيك
عليــه أو مبوجــب خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك لصــاحل إدارة التنفيــذ 

 بوزارة العدل.
اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
 وجــب عليــه إيــداع اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامالً 

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة  ــد الــثمن يف اجللســة التالي حكــم برســو املــزاد خامســًا: إذا أودع املزاي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

زايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد لل
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
وم نقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــ
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
ة الكليـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـ

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277للمادة النطق ابحلكم طبقا 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
شركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى حيظر على مجيع ال

القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
عقـــــار املوصـــــوفة فيمـــــا تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابحملكمـــــة الكليـــــة عـــــن ال

ــــوم اخلمــــيس املوافــــق  ــــك ي   19/10/2017يلــــي ابملــــزاد العلــــين وذل
ابلـــــدور الثـــــاين بقصـــــر العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة   - 52 – قاعـــــة –

ــــدعوى رقــــم  –صــــباحاً  ــــذا حلكــــم احملكمــــة الصــــادر يف ال ــــك تنفي وذل
 3بيوع/  299/2014
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 املرفوعة مــن: جنيبة حفين عبداحلميد مجعة  
 ـــــــــــــد:  ورثة املرحومة / وفاء سامل إبالل العامر وهم :ضـــــــــــ

حسني عبدهللا سامل األمحد عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابناء 
 سارة( –فجر  –مرمي  –سامل  –القصر من املرحومة وهم )عبدالرمحن 

 أوال: أوصاف العقار:
ة قسـيمة الواقع ىف منطقة العقيلـ 2955/2002عقار الوثيقة رقم  -

شـــارع رقـــم  2قطعـــة رقـــم  37294مـــن املخطـــط رقـــم م/ 615رقـــم 
 4منزل رقم  204

عــــني النــــزاع عبــــارة عــــن ســــكن خــــاص يقــــع علــــى شــــارع واحــــد ،  -
والتكسية اخلارجيـة سـيجما لـون بـيج وبـه قرميـد لـون أمحـر والشـبابيك 
من االملنيوم واالرضيات من السرياميك ونظام التكييف مركـزي ونظـام 

 رسانة اجلاهزة مسبقة الصب واحلالة العامة للعقار جيدة البناء ابخل
طبقا ملا هـو وارد بوثيقـة  2م 375يبل  إمجايل مساحة أرض العقار  -

  26/3/2002بتاريخ  3955التملك رقم 
 عقار النزاع مكون من دور ارضي واول وبه ملحق  -
 يتكون امللحق من غرفة خادمة ومحام ومطبخ وخمزن  -
غرفــة رئيســية مــع محــام  2ر االرضــي مــن صــالة وعــدد يتكــون الــدو  -

 وغرفتني ومحام 
 السطح خايل من املباين  -
افــاد املــدعى عليــه أبنــه قــد قــام ببنــاء امللحــق مــن مالــه اخلــاص وأنــه  -

 مستغل عقار النزاع مع ابنائه .
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك  ويشــــرتط 226800أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن االساســــي قــــدره 
مشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك لل

مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 التسجيل .البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 

اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 

 شر. البيع مع زايدة الع
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
ل إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األو 

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 قار املتخلف مبا ينقص من مثن الع
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اءات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجر 

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا : يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

زاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــ- 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان

عقــــد  كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر
 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 يةرئيس احملكمة الكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يع عقار ابملزاد العلينإعالن عن ب
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 –قاعـة  -19/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم اخلمـيس املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3ع/بيو  123/2015تنفيذاً حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: موضي سامل محد املسباح .

 ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 .حممد امحد عبد امللك رجب.1
 .مدير التسجيل العقاري والتوثيق )بصفته(. 2

 أوال: أوصاف العقار:
قطعة  12539/2006العقار الكائن يف منطقة سلوى الوثيقة رقم -

 .2م 564مبساحة  33810من املخطط رقم م/ 13قسيمة  9رقم 
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العقـــار مثـــار النـــزاع يطـــل علـــى شـــارع فرعـــي واحـــد ولـــه مـــدخالن -1
 والعقار ابلكامل مؤجر. 

ـــار مكـــون مـــن بنايـــة مـــن -2 أدوار متكـــررة ارضـــي وأول واثن  3العق
 وملحق وديوانية. 

 4غرف وصالتني ومطبخ و 4الدور األرضي من العقار مكون من -3
ألصـباغ وبعـض مـن الـديكور قـام محامات وغرفة خادمـة ومحامهـا وإن ا

د.ك  750بـــه املســـتأجر احلـــايل إبفـــادة املـــدعي أبنـــه مـــؤجر شـــهرايً بــــ 
)ســـبعمائة ومخســـون دينـــاراً كويتيـــًا( حســـب العقـــد املقـــدم منـــه جبلســـة 

 وملدة سنة.  1/6/2013املعاينة اتريخ بداية العقد من 
محامـــات ومطـــبخ وصـــالتني  3غـــرف و 4الـــدور األول مكـــون مـــن -4

ــــ مـــؤجر  د.ك )اربعمائـــة ومخســـون دينـــاراً كويتيـــًا(  450أيضـــا شـــهراي ب
ــــة العقــــد مــــن  ــــة اتريــــخ بداي حســــب العقــــد املقــــدم منــــه جبلســــة املعاين

 وملدة سنة. 1/9/2011
محامـــات ومطـــبخ وصـــالتني  3غـــرف و 4الـــدور الثـــاين مكـــون مـــن -5

( دينـــاراً كويتيـــاً )ثالمثائـــة ومخســـون د.ك  350مـــؤجر أيضـــا شـــهراي بــــ 
ــــة العقــــد مــــن  حســــب العقــــد ــــة اتريــــخ بداي املقــــدم منــــه جبلســــة املعاين

 وملدة سنة.  1/1/2011
 السطح به غرفة خزاانت املياه والسخان فقط. -6
امللحق مكون من غرفة وصـالة ومحـام ومطـبخ وأيضـا مـؤجر شـهرايً -7

( وحسب إفادة ديناراً كويتياً د.ك )سبعون  70حسب إفادة املدعي بـ 
 (. ديناراً كويتياً )مائة ومخسون  د.ك 150املدعى عليها بـ 

وواجهة العقار من احلجر وأرشد املـدعي جبلسـة املعاينـة أبن العقـد -8
موضـــوع عقـــد املقاولـــة اخلاصـــة ابلرتمـــيم فقـــط نفـــذت بعـــض األعمـــال 

ابابً خشـبياً وعـدد ابب مـدخل رئيسـي  13ابلدور األرضي وهـى عـدد 
جهـــة العقـــار الرئيســـية للبيـــت ) املونيـــوم ( وابب الديوانيـــة املونيـــوم ووا

ــة  فقــط تلبــيس حجــر مشــطوف مــع الديوانيــة وشــبابيك املونيــوم ومحاي
محامًا ابلبيـت مـع متديـداهتا مـع   11للدور األرضي فقط وتركيب عدد 

كافة مسلتزماهتا والدى يب الكهرابء وارضيات الدور األرضي فقط من 
لدور سم  واالصباغ احلالية اب60سم * 60السرياميك صيين ) رخام ( 

األرضي منفذة من قبل املستأجر وتركيب املدخل الرئيسـي للعقـار مـع 
ســم وتركيــب ســخان مركــزي واتنكــي واعمــال  25رفــع الســور ابرتفــاع 

 الديكور يف األرضي فقط والديوانية
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ويشــــرتط  550800أواًل: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــي قــــدره 
مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك  للمشاركة يف املزاد سداد

مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع  اثلثــًا: فــعن
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد خامســًا: إذا أود  ــد الــثمن يف اجللســة التالي ع املزاي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
يف اجللسـة التاليـة سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال 

ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
اســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل ســــابعًا: يتحمــــل الر 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 

دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة  البيع وعلى مسئوليتهم
 أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 
 من قانون املرافعات. 

ة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبع- 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 

 ل ك القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املث
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
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 العلين إعالن عن بيع عقار ابملزاد
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 – قاعـة – 23/10/2017ابملزاد العلـين وذلـك يـوم االثنـني املوافـق 
وذلــك  –ابلــدور الثــاين بقصــر العــدل الســاعة التاســعة صــباحاً  - 48

 .1بيوع/ 44/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 ة مـن: املرفوع

 منصور حممد عبد هللا مجعه  -1
 جاسم حممد عبد هللا مجعه  -2
 خالد حممد عبد هللا مجعه -3
 علي حممد عبد هللا مجعه -4
 حياة حممد عبد هللا مجعه -5
 ليلي حممد عبد هللا مجعه -6
 امينة حممد عبد هللا مجعه -7
 مجيلة حممد عبد هللا مجعه -8

 ضـــد:
  مجعهعمران حممد عبد هللا -1
 امحد حممد عبد هللا مجعه -2

 أوال: أوصاف العقار:
ومســاحته  25منــزل  6شــارع  3يقــع العقــار مبنطقــة العمريــة قطعــة  -

 .3354/1992واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م 600
العقــــار يقــــع علــــى شــــارع واحــــد ومكــــون مــــن دور أرضــــي + أول  -

 ومكسي من اخلارج ابلطابوق اجلريي لون وردي. 
 عقار ملحقان. يوجد ابل -
غــرف كمــا يوجــد  3الــدور األرضــي يتكــون مــن )صــالة + محــام +  -

 محام خارجي يقع ابحلوش(. 
 امللحق األول يتكون من غرفة + محام + مطبخ.  -
امللحق الثاين عبارة عـن غـرفتني بسـقف خرسـاين وغـرفتني + مطـبخ  -

 + محام بسقف كرييب.
 ام. غرف + صالة + مح 3الدور األول يتكون من  -
التكييـف وحـدات منفصــلة واألرضـيات مــن السـرياميك والشــبابيك  -

 من األملونيوم لون حلييب.
 اثنيا: شروط املزاد: 

أوال: يبـدأ املــزاد ابلــثمن األساســي قــدره ثالمثائـة ومخســة عشــر ألــف دينــار  
كوييت، ويشرتط للمشاركة يف املـزاد سـداد مخـس ذلـك الـثمن علـى األقـل 

بنـــك املســـحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن ال
 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

داع اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــ

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

د املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعا
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200مللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل ا
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 ئولية. أية مس
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املــزاد قابــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ  - 2
 انون املرافعات. من ق 277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

الفردية املشاركة يف املزاد علـى  حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
يلــي  تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا

 –قاعـة  – 18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم االربعاء املوافـق 
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 2بيوع/ 253/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: شركة امسنت اهلالل ش.م.م 

  ضــد: عبد هللا عبد الرمحن الرويح 
 أوال: أوصاف العقار:

عمــارة رقــم  1جــادة  2شــارع  12العقــار يقــع مبنطقــة الســاملية قطعــة 
 .1789558رقم آيل  2الدور االول شقة رقم  24709

 ادوار واالرضي والكسوة من احلجر  7العمارة مكونة من  -
 محامات ومطبخ  3الشقة مكونة من صالة وغرفتني احداها رئيسية و -
  2( م72,75مركزي ومساحتها ) التكييف ابلشقة -
يف  % 1,34بنسـبة  2م 72,75ابلدور االول مسـاحتها  2شقة رقم  -

 38753من املخطط رقـم  247البناية الكائنة مبنطقة الساملية قطعة 
  2م 2090ومساحتها  2027/2013وثيقة رقم 

 د.ك. 350الشقة مؤجرة للغري مببل   -
 اثنيًا: شروط املزاد: 

د.ك ويشـــــرتط  56700زاد ابلـــــثمن األساســـــي املبـــــني أوال: يبـــــدأ املـــــ
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
 اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
ؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطا

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 ساس هذا الثمن.اجللسة على أ
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــ ــداع كامــل قيمت ــد اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ه. ويلــزم املزاي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية.

عالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات اثمنا: ينشر هذا اإل
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 قانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك ال

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9ن رقـــم مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانو  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 –قاعة  –  18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم االربعاء املوافق 
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 2بيوع/ 3/2016احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  تنفيذا حلكم
 املرفوعة مـن: هنادي عبدهللا امحد احلجي 

 ضــــــــــــــــــــــــــــد: حممد عبدهللا عبدالكرمي املنيس -1
 بنك االئتمان الكوييت -2

 أوال: أوصاف العقار:
 293قســـــيمة  1شـــــارع  1يقـــــع العقـــــار ىف منطقـــــة ســـــلوى قطعـــــة -

واملوصــــــــــــــوف ابلوثيقـــــــــــــة رقــــــــــــــم  2م 400ه ومســـــــــــــاحت 2منـــــــــــــزل 
24782/1995  

 العقار يقع على شارعني أحدهم مسجد األقصى -
 التكسية اخلارجية حجر -
 الشبابيك من االملونيوم -
 االرضيات ابلصالة من السرياميك وابلغرف كاشي -
 نظام التكييف مركزي -
 للعقار مدخلني وصالة العقار متوسطة -
 ارضي + اول + ملحق يتكون العقار من دور -
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  75             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

)امللحق يتكون من ديوانية + محام + مطبخ + خمزن + غرفة خادمة  
غرفة  2مع احلمام + غرفة غسيل ( والدور االرضي ) صالة + 

غرف ومحام ( الدور االول ) يتكون من شقتني  3رئيسية مع محام + 
 حتتوى كل شقة على صالة + غرفتني + محامني + مطبخ ( 

 املزاد: اثنيا: شروط 
ـــثمن االساســـي قـــدره  د.ك  ويشـــرتط  276300أوال: يبـــدأ املـــزاد ابل

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ن يودع حال انعقاد جلسة اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أ

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
لة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل رابعا: يف حا

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

يف نفـس  مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

صــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد اجللســة أبي عطــاء غــري م
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 ية .الصحف اليوم

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجل -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
قــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف الع

  القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله ابجرة املثل ك
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

شــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون مــن قــانون ال 230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 – قاعـة –  23/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم األثنني املوافـق 
وذلـك  –اسـعة صـباحاً ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة الت  - 48

 375/2015تنفيـــــــذا حلكـــــــم احملكمـــــــة الصـــــــادر يف الـــــــدعوى رقـــــــم 
 1بيـــــــــوع/

 املرفوعة مــن: فيصل عبدهللا سامل الباروين 
 زينب قاسم هاشم يوسف  -1ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 إقبال عبدهللا سامل الباروين -2
 شريفة عبدهللا سامل الباروين-3
 نك االئتمان الكوييت بصفته مدير عام ب-4
مدير عام اهليئة العامة لشئون القصر بصفته الوصي على قاصر -5

 املرحوم / عبدهللا سامل الباروين 
 أوال: أوصاف العقار:

 1الواقــع ىف الظهــر قطعــة رقــم  3624/1998عقــار الوثيقــة رقــم -
 36923مـن املخطـط رقـم م/ 3منزل رقم  2جادة رقم  1شارع رقم 
 2م 278,92ومساحته 

ـــزل ســـكن خـــاص مســـاحته - ـــارة عـــن من ـــدعوى عب ـــار موضـــوع ال العق
 مرت مربع 278,92

موقــع العقــار موضــوع الــدعوى علــى شــارع واحــد وحيــده اجلــريان مــن -
 مجيع اجلوانب 

 يتكون العقار موضوع الدعوى من دورين ومها دور ارضي + دور اول -
 ون بيج التكسية اخلارجية للعقار موضوع الدعوى مزاييك الل-
 التكييف ابلعقار موضوع الدعوى نظام الشباك والوحدات -
محامــات  3يتكــون الــدور االرضــي ابلعقــار مــن صــالة ومطــبخ وعــدد -

 صالة كما يوجد حوش ابلعقار . 2وعدد 
 محامات وصالة  3غرف وعدد  4يتكون الدور االول ابلعقار من عدد -

 اثنيا: شروط املزاد: 
ك  مائــة وثالثــة ومخســون  153900ن االساســي قــدره ك أوال: يبــدأ املــزاد ابلــثم

الــف وتســعمائة دينــار  ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخــس ذلــك الــثمن 
علـــى األقــــل مبوجــــب شـــيك مصــــدق مــــن البنـــك املســــحوب عليــــه أو مبوجــــب 
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 خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد  اثنيـــا:  جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي

 جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا:  فـعن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
عا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل راب

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

د املزايـدة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـا
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد  اجللســة أبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

 وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3
ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه 

  القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك
 ملحوظة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابحملكمـــــة الكليـــــة عـــــن بيـــــع العقـــــار املوصـــــوف 
ــــــــــاء املوافــــــــــق  ــــــــــك يــــــــــوم األربع ــــــــــزاد العلــــــــــين وذل فيمــــــــــا يلــــــــــي ابمل

ــــــ- 48 –قاعــــــة  – 18/10/2017 ــــــدور الث اين بقصــــــر العــــــدل ابل
وذلــــك تنفيــــذا حلكــــم احملكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحاً 

 .2بيوع/ 380/2015يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــــن: 

 خدجية انصر كايد صغري. -1
 زهرة كنعان حسني الصراف. -2

 ضــــــد: مين سليمان محود الفرحان.
 أوال: أوصاف العقار:

 27منــزل  13شــارع  1لكبــري قطعــه يقــع العقــار يف منطقــة مبــارك ا -
 .12172/2008واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م 400ومساحته 

*العقـــــار متوســـــط االنشـــــاء يقـــــع علـــــى شـــــارعني بطـــــن وظهـــــر واحـــــد 
 الواجهات أمامها ارتداد.

 العقار يتكون من سرداب+ أرضي + دور أول+ نصف دور اثين. -
ـــــه مـــــدخلني وكـــــذلك مو  - ـــــار مكســـــو ابحلجـــــر األردين ول اقـــــف العق

 للسيارات أمام البيت ومظلله.
 اثنيا: شروط املزاد:

ــــدره  ــــثمن األساســــي ق ــــدأ املــــزاد ابل ــــار كــــوييت  335340أوال: يب دين
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 زارة العدل.ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بو 
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 ساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.اجللسة على أ
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

داع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب إبي
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

ة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللس
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
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ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة 
 الصحف اليومية.

ــــــا: ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــانون وبطلــــــب املباشــــــرين  اثمن
ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن تتحمـــــــــــل إدارة  إلجـــــــــــراءات البي

 الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 
 ة.اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة انفية للجهال

ينشـر هـذا اإلعـالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مـــــن قـــــانون املرافعـــــات  276تـــــنص الفقـــــرة األخـــــرية مـــــن املـــــادة -3
ــــــه ــــــه   إن ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت

كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 
 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 

ص عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـا
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلـــــن إدارة الكتـــــاب ابحملكمـــــة الكليـــــة عـــــن بيـــــع العقـــــار املوصـــــوف 
ــــــــــاء املوافــــــــــق  ــــــــــك يــــــــــوم األربع ــــــــــزاد العلــــــــــين وذل فيمــــــــــا يلــــــــــي ابمل

ــــــاين بقصــــــر العــــــدل   - 48 –قاعــــــة   18/10/2017 ــــــدور الث ابل
وذلــــك تنفيــــذا حلكــــم احملكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة صــــباحاً 

 2بيوع/  164/2016يف الدعوى رقم 
 املرفوعة من: علي عثمان فهد الرابح

 ضـــــد :
 نوال عبدالرزاق عمر مال على -1
 املمثل القانوين لبنك التسليف واالدخار بصفته -2

 أوال: أوصاف العقارات:
الواقــــع يف االنــــدلس وميثــــل  15111/2012عقــــار الوثيقــــة رقــــم  -

ش  12قطعـة رقـم  37005مـن املخطـط رقـم م/ 189القسيمة رقم 
 .2م 400ومساحته  56منزل  15
العقــار مكــون مــن دوريــن وربــع وســرداب وملحــق وحيــده جــريان مــن  -

 اجلهات الثالثة وتكييفه مركزي وواجهاته من احلجر.

 كون من : صالتني وغرفة معيشة ومحام  الدور االرضي فيه م -
 والسرداب مكون من : صالة مفتوحة . -
محامــات )لكــل غرفــة محــام خــاص(  4غــرف و  4والــدور االول :  -

 وصالة موزعة .
 محامات وغرفتني خدم ومطبخ وخمزن . 3امللحق : ديوانية و  -
 ويوجد أيضا يف السطح غرفة غسيل وغرفة خادمة ومحام . -

 وط املزاد:اثنيا: شر 
ـــثمن أساســـي قـــدره ) د.ك( ، ويشـــرتط  269730أوال: يبـــدأ املـــزاد ب

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل رابعا: يف 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

دة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـ
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد  اجللســة أبي عطــاء غــري
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 يومية .الصحف ال

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 اتسعا : يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

جلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع اب -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املــزاد قابــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ  - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
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ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه ســــــاكناً يف ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ــــــه   ان العقــــــار بقــــــي في

كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 
 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة :
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم مـــن قــانون  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعـة  – 18/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم األربعاء املوافـق 
وذلـك  –التاسـعة صـباحاً ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة   - 48

 2بيوع/ 74/2013تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــــن: منال عيسى صاحل املهيين

 ضـــــد:
 أمحد فهد احلمد املبارك الصباح -1
 بنك برقان )خصم مدخل( -2
 الشركة الدولية للتمويل )خصم مدخل( -3
 شركة دار االستثمار )خصم مدخل( -4
 ال: أوصاف العقار:أو 
ومساحته  39قسيمة  4شارع  3يقع العقار يف منطقة قرطبة قطعة  -

 2486/2000املوصوف ابلوثيقة رقم  2م 720
 العقار يقع على شارع واحد والتكسية اخلارجية من احلجر االبيض  -
العقار يتكون من سرداب + دوريـن + أرضـي + أول ابالضـافة اىل  -

 صغري ابلدور االرضيربع دور ابلسطح وملحق 
 اثنيا: شروط املزاد:

ـــثمن أساســـي قـــدره ك   ـــدأ املـــزاد ب ـــار كـــوييتك.  471140أوال: يب دين
ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 الذي كان قد رسا به البيع .اجللسة على أساس الثمن 
 

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحواب إبيداع كامل
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

بقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـا
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
ريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــا

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 لةاتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجها

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -1 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات 276ت  مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
اخلـاص عمـال أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
تعلـــن إدارة الكتـــاب ابحملكمـــة الكليـــة عـــن بيـــع العقـــارات املوصـــوفة فيمـــا يلـــي 

- 48 –اعــة ق – 18/10/2017ابملــزاد العلــين وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 
ـــاين بقصـــر العـــدل الســـاعة التاســـعة صـــباحاً  ـــذا حلكـــم  –ابلـــدور الث ـــك تنفي وذل

 2بيوع/ 309/2013احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
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 املرفوعة مــــن: 
 انفال على حسن بوعباس. -1
 سكينه على حسن بوعباس. -2

 ضــــــد:
نـاء اهليئة العامة لشئون القصر بصـفتها قـيم علـى )حسـن وراتج أب -1

 علي حسن عباس بوعباس(.
 بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل(. -2

 أوال: أوصاف العقار:
 739قســيمة  11منــزل  519شــارع  5يقــع العقــار يف الزهــراء قطعــة 

 32903املخطـــــط رقــــــم م/ 10132/2002واملوصـــــوف ابلوثيقــــــة 
 .2م400ومساحته 

ن أدوار +سـراب + مكسـو ابملوزاييـك وخـال مـ 3*العقار يتكـون مـن 
 السكان ويوجد به مصعد وسلمني أحدمها بني األرضي واألول فقط.

 *السرداب مكون من صالتني + غرفة + محام + مغاسل.
محامـات ابإلضـافة ايل  3*الدور األرضي مكون من صـالتني وغرفـة + 

 ملحق للخدمات.
غـــرف أحـــدمها  4*الـــدور الثـــاين عبـــارة عـــن شـــقتني/ االوىل )صـــالة + 

محــامني + مطــبخ + غرفــة خادمــة مــع محامهــا(  رئيســية مــع محامهــا +
 الثانية )غرفة + صالة + محام + مطبخ(.

 اثنيًا: شروط املزاد:
ــــثمن األساســــي قــــدره  ــــاً  349920أواًل: يبــــدأ املــــزاد ابل دينــــاراً كويتي

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
وجـب خطــاب مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مب
 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
ألقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى ا

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي

يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  عليــه إال إذا تقــدم
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

لى ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا ع
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200راءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــ
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
يف املزاد علـى حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة 

القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع حصة من عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن حصة من العقار املوصوفة 

 – 18/10/2017ي ابملزاد العلين وذلك يوم االربعاء املوافق فيما يل
 –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا  - 48 –قاعة 

 157/2015وذلك تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 2بيوع/

 املرفوعة مـن: حسن علي حممد علي. 
 ضــــــد: 

 حسني علي محزة إمساعيل  -1
 علي حممد إمساعيل )خصم مدخل( زهره -2
 بنك االئتمان الكوييت )خصم مدخل(  -3
 علي محزة إمساعيل إبراهيم )خصم مدخل( -4

 أوال: أوصاف العقار:
 5شـــارع أبـــو هريـــرة جـــادة  12يقـــع العقـــار مبنطقـــة الســـاملية قطعـــة  -

ـــــزل  ـــــة رقـــــم  192قســـــيمة  49من واحلصـــــة  21885/1994الوثيق
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 ومساحته ألف مرت مربع.  % مشاعاً 25املعروضة للبيع 
ـــة أدوار  - ـــايتني متالصـــقتني ومتطـــابقني مـــن ثالث ـــارة عـــن بن العقـــار عب

وصف كل منهما يتكون مـن دور ارضـي + صـالة + ديوانيـة + مطـبخ 
 + غرفة + محام والدور األول من ثالث غرف + صالة + محامني. 

غـــرف + محـــامني + مطـــبخ والتكييـــف  3الـــدور الثـــاين يتكـــون مـــن  -
 .1997ي والبناء وجمدد عام مركز 

 اثنيا: شروط املزاد: 
دينارًا كويتياً  154912.5أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

للحصة املعروضة للبيع ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك 
الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو 

لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك 
 العدل.

اثنيًا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
ذمتـــه يف نفـــس  مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
ء مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــرا

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي  
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

.ك د 200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين

 تنبيه:
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 

حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276دة تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـا -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 

 القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
يوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام القسائم أو الب

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعــة  19/10/2017ق ابملــزاد العلــين وذلــك يــوم اخلمــيس املوافــ
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 327/2014تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: نوره انيف حممد الشمري

 ضــــــــــــــــــــــــــد: السادة ورثة املرحومة / سيحبه فيصل صايل وهم: 
 بالن سامل الشمري مناع ق-1
 عبد هللا قبالن سامل الشمري-2
 سويلم قبالن سامل الشمري -3
 طالل قبالن سامل الشمري-4
 فاطمة قبالن سامل الشمري-5
 عايشة قبالن سامل الشمري-6
 كسبه قبالن سامل الشمري-7
 عذاري قبالن سامل الشمري-8

 أواًل: أوصاف العقار:
 1ع يف منطقة القصـر قطعـة الواق 2480/2013عقار الوثيقة رقم -

 31552من املخطط رقم م/ 88قسيمة رقم  31منزل رقم  5شارع 
 2م 600ومساحته 

ـــزل ســـكن خـــاص تطـــل علـــى شـــارعني - العقـــار موضـــوع النـــزاع عبـــارة عـــن من
)زاوية( والشارع الثالث اخللفي مرصوفًا حديثًا عبـارة عـن طريـق اسـفليت حـارتني 

 ار من جهة واحدة يوصل للمسجد وفرع اجلمعية وحيده ج
ــــداد - ــــارة عــــن دور ارضــــي ودور اول وارت العقــــار موضــــوع النــــزاع عب

 ابلتفصيل التايل:
 اجلزء األول يف حيازة املدعية ومكون من:-

 الدور األرضي مكون من ديوانية ومحام ومطبخ وصالتني وغرفة وثالثة مداخل. 
 كبرية.محام وخمزن وصالة منهم غرفة   2غرف و 4الدور األول مكون من 
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 اجلزء الثاين يف حيازة املدعى عليها ومكون من:-
غـــرف ومحـــام وغرفـــة خادمـــة مـــع محـــام  4الـــدور األرضـــي مكـــون مـــن 

 ديوانية ومحام.  2ومطبخ وحوش و
 غرف ومحام ومطبخ.  4الدور األول مكون من 

 الكساء اخلارجي من احلجر األردين لون ابيض. 
 تكييف عني النزاع وحدات منفصلة.

 شروط املزاد:  اثنيا:
 د.ك( ويشرتط  324000أوال: يبدأ املزاد بثمن أساسي مقداره )

 للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 
 مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل. 
ي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنيًا: جيب على من يعتمد القاض

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــًا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــاماًل وجــب عليــه إيــداع 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
عًا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل راب

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســًا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

اد املزايـدة يف نفـس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـ
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــد اجللســة أبي  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت عطــاء غــري مصــحوب إبي
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 

ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 صحف اليومية.ال

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن البي -1 

 من قانون املرافعات. 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه ك  276تـنص الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة  إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف
 القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9لشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم مـــن قــانون ا 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيما يلي 

 قاعة –  19/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم اخلميس املوافق 
 –تاسعة صباحًا ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة ال  - 52 –

 46/2016وذلك تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 3بيوع/

 املرفوعة مـن:  ومسيه ثنيان الريس الرشيدي 
 مفلح ثنيان فندي الريس الرشيدي -1ضــــــــــــــــــــــــــــــد:

 هيه ثنيان فندي الرشيدي-2
 فاطمة ثنيان فندي الرشيدي-3
 شيديبتله ثنيان ريس الر -4
 فهد ثنيان الريس الرشيدي-5
 وكيل وزارة العدل بصفته -6
 مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفته -7
 وكيل وزارة الكهرابء واملاء بصفته -8

 أوال: أوصاف العقار:
الواقع ىف الرايبة قسيمة رقم  3505/2016عقار الوثيقة رقم -

 2م 750ته ومساح 4قطعة رقم  27344من املخطط رقم م/ 151
مرت مربع ويقع على شارع  750العقار موضوع الدعوى مساحته -

 واحد ويتكون من دورين )ارضي + اول ( 
 التكسية اخلارجية للعقار موضوع الدعوى حجز اللون ابيض -
 ملحق ابلعقار موضوع الدعوى  2قرر وكيل املدعية أبنه يوجد عدد -
ابلرد عليه وبناء على  قام وكيل املدعية بطرق الباب ومل يقم احد-

ذلك تعذر على اللجنة معاينة العقار من الداخل وابلتايل سوف يقدم 
 السيد خبري الدراية بتقييم العقار موضوع الدعوى من اخلارج .

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشرتط 324000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن االساسي قدره 
على األقل مبوجب شيك للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن 
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مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احد 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

د عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع اثلثا: فعن مل يودع من اعتم
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
 اجللسة التالية حكم برسو املزاد خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف

عليه إال إذا تقدم يف هذا اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
ة سادسا: إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالي

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه 
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
يف مجيع احلاالت رسوم نقل  سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
النشر عن البيع يف وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن و 

 .الصحف اليومية
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 

إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

ريخ حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من ات- 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات انه ك  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة 

  القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك
 ة هامة :ملحوظ

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية 

 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين
تعلــــن إدارة الكتــــاب ابحملكمــــة الكليــــة عــــن بيــــع العقــــارات املوصــــوفة 
ــــــــــق  ــــــــــوم اخلمــــــــــيس املواف ــــــــــك ي ــــــــــين وذل ــــــــــي ابملــــــــــزاد العل فيمــــــــــا يل

ابلـــــــــــدور الثـــــــــــاين بقصـــــــــــر   - 48 – قاعـــــــــــة –  19/10/2017
وذلـــــك تنفيـــــذا حلكـــــم احملكمـــــة  –العـــــدل الســـــاعة التاســـــعة صـــــباحاً 

 3بيوع/ 296/2016الصادر يف الدعوى رقم 
 مــن: املرفوعة 

 ماهر عبداللطيف خليل بن انجي  -1
 راوية عبداللطيف خليل بن انجي -2
 ظافر عبداللطيف خليل بن انجي -3
 عامر عبداللطيف خليل بن انجي  -4

 ضـد:
 بدر عبداللطيف خليل بن انجي. -1
 نضال عبداللطيف خليل بن انجي. -2
 رافدة عبداللطيف خليل بن انجي. -3
 ل بن انجي.هديل عبداللطيف خلي -4
 مجيله عبدهللا على اللهو احلارس القضائي على الرتكة. -5

 أوال: أوصاف العقارات :
 33925املخطــــط رقــــم م/ 7449/2000عقــــار الوثيقــــة رقــــم  -1

ـــم  ـــة قطعـــة  65القســـيمة رق ـــزل  8شـــارع   5أ اجلابري ومســـاحته  4من
 7فيال على شارع وسـكة خلفيـة مكونـة مـن دور ارضـي بـه  2م 630

محـــام ومحـــام للضـــيوف وملحـــق خـــارجي  4لة ومطـــبخ و صـــا2غـــرف و
 د.ك  1000أبجرة شهرية تبل  

 د.ك  436500يبدأ املزاد بثمن اساسي مقداره / 
ــــار القســــيمة  -2 ــــة  65عق ــــة قطع  16منــــزل  8شــــارع  5ب اجلابري

املخطــــط رقــــم  7546/1996الوثيقــــة رقــــم  2م 617,5ومســــاحته 
مكـون مـن سـرداب يقع على شارعني زاوية وسكة خلفيـة  33925م/
أدوار مكــــررة ومالحــــق خلفيــــة وحمــــل بواجهــــة املنــــزل الســــرداب  3و 

 3مفتــوح علــى كامــل املســاحة واالدوار املكــررة كــل منهــا مكــون مــن 
غرف وصالة ومطبخ وغرفة خادم ومحام للضيوف وغرفة غسيل وخمزن 

مالحــق كــل ملحــق غرفــة ومطــبخ ومحــام  3واملالحــق اخلارجيــة عــددها 
 د.ك  2695للعقار والريع الشهري 

 د.ك  472500يبدأ املزاد بثمن اساسي مقداره / 
خمطط  2000/ 7354أ اجلابرية الوثيقة رقم  66عقار القسيمة  -3
يقـع علـى  2م 630ومساحته  6منزل  8شارع  5قطعة  33925م/

غـرف وصـالة ومطـبخ  4شارعني بطن وظهر مكون مـن دور ارضـي بـه 
ارجي أبجــرة شــهرية إمجاليــة محامــات ومحــام للضــيوف وملحــق خــ 3و 

 د.ك  1000للعقار 
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 د.ك  544500يبدأ املزاد بثمن اساسي مقداره / 
ومسـاحته  5منـزل  8شـارع  5اجلابريـة قطعـة  62عقار القسـيمة  -4

يقع على  20001املخطط م / 474/1973الوثيقة رقم  2م 750
غـرف  3أدوار متكـررة كـل دور  3شارع واحد ومكون من سرداب و 

مالحق   3محام ضيوف وخمزن وهناك  3ومطبخ وغرفة خادم و  وصالة
كــل ملحــق منهــا غرفــة ومطــبخ ومحــام والســرداب مفتــوح علــى كامــل 

 د.ك  2420املساحة االجيار الشهري للعقار ابلكامل 
 د.ك  544500يبدأ املزاد بثمن اساسي مقداره / 

 12منزل  104شارع  5اجلابرية قطعة  278عقار القسيمة رقم  -5
هــــى ارضــــي فضــــاء مســــورة غــــري مســــتغلة تقــــع علــــى شــــارع وســــكة و 

  33925خمطط م / 9939/1996واملوصوف ابلوثيقة رقم 
 د.ك   405000يبدأ املزاد بثمن اساسي مقداره / 

 اثنيا: شروط املزاد: 
أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن االساســــي املبــــني قــــرين كــــل عقــــار ويشــــرتط 

من على األقـل مبوجـب شـيك للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الث
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
عتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن ا

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن ــة حكــم برســو املــزاد  خامســا: إذا أودع املزاي يف اجللســة التالي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
اليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة الت

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
زاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــ

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنــــــا:  ينشــــــر هــــــذا اإلعــــــالن تطبيقــــــا للقــــــانون وبطلــــــب املباشــــــرين 

ـــــــــــع وعلـــــــــــى مســـــــــــئوليتهم دون أن ت تحمـــــــــــل إدارة إلجـــــــــــراءات البي

 الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

مــن اتريـــخ  حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم- 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله أبجرة املثل ك. 
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى 
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
ة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي تعلن إدار 

 – قاعة – 19/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم اخلميس املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 52

 .3بيوع/ 341/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 العزيز سليمان الشومر  املرفوعة مـن: شيماء عبد

 ضـــــــــد: 
 نوره عبد العزيز سليمان الشومر  -1
 فيصل عبد العزيز سليمان الشومر -2
 عبري بكري امحد حممود -3

 أوال: أوصاف العقار:
الواقع ىف العمرية قسيمة رقم  7909/2004عقار الوثيقة رقم -

  2م 600ومساحته  2قطعة رقم  26560من املخطط رقم م/ 126
العني موضوع النزاع عبارة عن قسيمة سكنية مكونه من دورين -

 وتطل على شارعني )زاوية( والتكسية من اخلارج حجر جريي وسيجما 
 3الدور األرضي مكون من قسمني القسم األول مكون من عدد -

محامات وصالة ومطبخ وحوش والقسم اآلخر مكون  3غرف وعدد 
 ومطبخ وحوش.  محامات وصالة 3غرف وعدد  4من عدد 

 الدور األول مكون من غرفتني وصالة ومحامني ومطبخ.-
 تكييف العقار وحدات منفصلة. -
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 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشرتط 324000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 
و مبوجب خطاب ضمان من أحد مصدق من البنك املسحوب عليه أ

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
اثلثا: فعن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع 

األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس مخس الثمن على 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر عليه إال إذا تقدم 

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا: إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
لى ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا ع

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه 
اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 

د.ك  200راءات التنفيذ ومقدارها وتسجيل امللكية ومصروفات إج
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 الصحف اليومية.
ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وبطلــب املباشــرين إلجــراءات البيــع  اثمن
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 

 الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة انفية للجهالة. اتسعا: يقر
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
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 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إنه ك إذا  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون 

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

يف املـزاد علـى القسـائم حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشـاركة 
مــن  230أو البيــوت املخصصــة ألغــراض الســكن اخلــاص عمــال أبحكــام املــادة 

 .2008لسنة  9قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم 
 رئيس احملكمة الكلية 

 إعالن عن بيع عقار ابملزاد العلين
 تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي

 –قاعة  – 19/10/2017ابملزاد العلين وذلك يوم اخلميس املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 52

 .3بيوع/ 268/2014تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: سحر علي سعد احلوطي.

 ضـــــــــــد:
 مشعل فهد سامل الطويل. -1
 دية راشد مخيس جاسم )خصم مدخل(ان-2
ورثه عادل فهد سامل الطويل وهم )فهد، راشد، شهد، عهد، -3

 جود( بوصاية اهليئة العامة لشئون القصر )خصوم مدخلني( 
 بنك االئتمان الكوييت )بنك التسليف واالدخار سابقا(-4
 بنك الكويت الدويل )خصم مدخل(-5

 أوال: أوصاف العقار:
 7الواقع يف منطقة الرميثية قطعة رقم  8092/2000 عقار الوثيقة رقم

من املخطط  – 126قسيمة رقم  -11منزل رقم  –شارع حسن البنا  –
عقار النزاع عبارة عن بيت . 2م1000ومساحته  28768رقم م/

سكن خاص يقع على شارعني بطن وظهر )شارع خدمات وزارة 
 .77املستوصف( وشارع -الداخلية 

 من احلجر واجلوانب مساح والعقار قدمي جمدد.العقار له واجهة  -
العقار مقسوم إىل قسمني كل قسم له مدخل على شارع منفصل  -

 ومتصلني ابلبناء والقواعد.
( مقابل للمستوصف 1القسم اخلاص ابملدعية واملدعى عليه ) -

 ومكون من دورين وملحق ويفصله حائط عن القسم الثاين.
( مكون 1ملحقني، امللحق ) الدور األرضي مكون من حوش + -

من ديوانية + محام + مغاسل + مطبخ + غرفة سائق + خمزن + 
 ( مكون من ديوانية + مطبخ + غرفة سائق + محام.2امللحق )

الدور األرضي مكون من صالة كبرية + غرفة رئيسية ملحقة حبمام  -
 محام.2غرف نوم + صالة صغرية +  3+ مطبخ حتضريي +

 غرف + مطبخ.3محامات + 3ون من صالة + صالون + الدور األول مك -
 تكييف البيت وحدات. -
القسم الثاين مكون من ملحق مكون من محام + غرفة خادم + ديوانية  -

محام + مطبخ 3غرف + 3ودور أرضي مكون من صالة + صالون + 
 محام.2غرف + صالة + مطبخ + 4والدور األول مكون من
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك سـتمائة وســبعة آالف  492075يبـدأ املـزاد ابلـثمن األساســي قـدره أوال: 
ــثمن  ومخســمائة دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة يف املــزاد ســداد مخــس ذلــك ال
علـــى األقــــل مبوجــــب شـــيك مصــــدق مــــن البنـــك املســــحوب عليــــه أو مبوجــــب 

 خطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
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من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنيا: جيب على 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

اثلثا: فعن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع 
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس 

 ه البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا ب
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن على األقل يؤجل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر 

احلالة تعاد املزايدة يف نفس  مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا: إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية 
ومل يتقدم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه 

جللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد ا
 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار. 

سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 
د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 

البيع يف وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن 
 الصحف اليومية.

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع 
 وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية مسئولية. 

 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعال -1تنبيه: 
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حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

من قانون املرافعات إنه ك إذا  276تنص الفقرة األخرية من املادة  -3
ساكنًا يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون  كان من نزعت ملكيته

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله ابجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشـاركة يف املـزاد علـى القسـائم 
مــن  230أو البيــوت املخصصــة ألغــراض الســكن اخلــاص عمــال أبحكــام املــادة 

 .2008لسنة  9قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع عقارات ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقـارات املوصـوفة فيمـا يلـي 
 52 – قاعــة 19/10/2017ابملـزاد العلـين وذلـك يـوم اخلمـيس املوافـق 

وذلــك تنفيــذا  –ل الســاعة التاســعة صــباحاً ابلــدور الثــاين بقصــر العــد  -
 .3بيوع/ 184/2016حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 

 املرفوعة مـن: 
عــادل عبــد هللا عبــد الكــرمي العيســى عــن نفســه وبصــفته مــن ورثــة  -1

 املرحومة /دالل السيد عبد هللا حممد الرفاعي.
ها مـن ورثـة سهيله عبد هللا عبد الكرمي العيسى عن نفسها وبصـفت -2

 املرحومة /دالل السيد عبد هللا حممد الرفاعي
عبــد الكــرمي عبــد هللا عبــد الكــرمي العيســى عــن نفســه وبصــفته مــن  -3

 ورثة املرحومة /دالل السيد عبد هللا حممد الرفاعي
ــة  -4 ــد الكــرمي العيســى عــن نفســه وبصــفته مــن ورث نبيــل عبــد هللا عب

 رفاعياملرحومة /دالل السيد عبد هللا حممد ال
 ضـــد:

 . هاشم السيد عبد هللا الرفاعي1
 أوال: أوصاف العقار:

ـــار الوثيقـــة رقـــم  ـــع ىف منطقـــة  1396/1967العقـــار األول: عق الواق
 146قســـــيمة  4منـــــزل  17شـــــارع  1العديليــــة الغربيـــــة قطعـــــة رقـــــم 

 د.ك 769500بثمن أساسي قدره /  2م 1000ومساحته 
ملواصفات العامـة واخلاصـة . العقار موضوع النزاع مطابق من حيث ا1

 .2م 1000ومبساحة  1396/1967واحلدود للوثيقة رقم 
. العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت سكن خاص يطل على شارع 2

 واحد وحيده جريان من ثالث جهات. 
. العقــار موضــوع النــزاع عبــارة عــن دور أرضــي ودور أول وســرداب 3

 وحوش فيه مالحق وابلتفصيل التايل: 
ــد-أ ( محــام، مطــبخ، صــالة و 2( غرفــة )2ور األرضــي مكــون مــن )ال
 ( صالة استقبال وغرفة معيشة 2)
 ( محامات، مطبخ، صالة 3( غرف، )4الدور األول مكون من )-ب
 ( غرف.4السرداب مكون من صالة و )-ج
 ( غرفة ومحام.2امللحق مكون من )-د
 . الكساء اخلارجي من احلجر األردين 4

ــــــــاين: عقــــــــا الواقــــــــع ىف  2777/1963ر الوثيقــــــــة رقــــــــم العقــــــــار الث
مــــن  2قســــيمة رقــــم  68شــــارع  8منطقــــة أبــــرق خيطــــان قطعــــة رقــــم 

ــــــــثمن أساســــــــي  2م 545ومســــــــاحته  18804املخطــــــــط رقــــــــم م/ ب
 د.ك.  1336500قدره / 

. العقار موضوع النزاع مطابق من حيث املواصفات العامـة واخلاصـة 5
  2م 545ومبساحة  2777/1963واحلدود للوثيقة رقم 

. العقــار موضــوع النــزاع عبــارة عــن عمــارة ســكنية تطــل علــى شــارع 6
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وسكه وارتداد جانيب وحيدها جريان من جهتني وتقع مقابل اثنوية أنس 
 بن مالك.

. العقـــــــــار موضـــــــــوع النـــــــــزاع عبـــــــــارة عـــــــــن دور أرضـــــــــي ودور أول 7
 وابلتفصيل التايل: 

حمـالت  3منهم منفصـلة و 3( حمالت 6الدور األرضي مكون من )-أ
 مؤجرة مقهى 

 شقق  4الدور األول مكون من -ب
 . الكساء اخلارجي من احلجر اجلريي ومساح مصبوغ 8
 . تكييف عني النزاع شباك. 9

 اثنيا: شروط املزاد: 
أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــي املبــــني قــــرين كــــل عقــــار ويشــــرتط 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 

دق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحـد مص
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

عليــه إيــداع  اثلثــا: فــعن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطاؤه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو ــد الــثمن يف اجللســة التالي املــزاد  خامســا: إذا أودع املزاي

عليــه إال إذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة 

لعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد للزايدة اب
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــد  ــه. ويلــزم املزاي ــداع كامــل قيمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي

 املتخلف مبا ينقص من مثن العقار 
ســــابعًا: يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200تســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها و 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية.
 
 

اثمنا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات 
يـة البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكل

 أية مسئولية. 
 اتسعا: يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكــم رســو املــزاد قابــل لالســتئناف خــالل ســبعة أايم مــن اتريــخ  - 2
 من قانون املرافعات.  277ة النطق ابحلكم طبقا للماد

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــنص الفق ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكناً يف العقــــــار بقــــــي في ــــــه ك إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت إن
كمســــتأجر بقــــوة القــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر عقــــد 

 إجيار لصاحله ابجرة املثل ك 
 ملحوظة هامة:

واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد علـى  حيظر على مجيع الشركات
القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حصر وراثة
تقــدمت لــدى إدارة التوثيقــات الشـــرعية الســيدة/ أمينــة إبــراهيم علـــي 

 –جـــدي وحضـــر معهـــا شـــاهدان ومهـــا / أمحـــد فهـــد حممـــد منصـــور الن
نواف محد صاحل وطلبت عمـل حصـر وراثـة للمرحومـة/ حصـة إبـراهيم 

م 15/4/2017علي اجلنـدي ككويتيـة اجلنسـيةل الـيت توفيـت بتـاريخ 
فقـط مـن غـري  –واحنصر ارثها يف أختها الشقيقة / أمينـة إبـراهيم علـي 

 وراث هلا سوى من ذكر.
تعلــن ذلــك ملــدة أســبوعني مــن اتريــخ النشــر ابجلريــدة الرمسيــة واإلدارة 

بعدد واحد فقط فمن له أي اعرتاض على ما ذكر فليتقدم لدى وزارة 
إدارة التوثيقــات الشــرعية مبــدايً اعرتاضــه وبعــد مضــي املــدة  –العــدل 

املشـــار إليهـــا عاليـــه ســـوف تتخـــذ اإلجـــراءات املتبعـــة هبـــذا اخلصـــوص 
 وللبيان نعلن.

 رة التوثيقات الشرعية ابلتكليفمدير إدا
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 إعالن حكم جزائي
 24-04-2017أصـــــدرت حمكمة األمحدي   جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور  - 17/ 000614يف القضية رقم: 
 فهد االمحد( - 17/ 0000026رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: امحد رفيق شيخ
 275060111696ــــــة: اهلند                  الرقم املدين: اجلنسيـــ

 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
راءات من قانون االج 188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 15-01-2017ـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ أص
 حمكمة األمحدي جنح مرور – 15/ 005919يف القضية رقم: 
 ابو حليفه( – 15/ 0000446رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: أجنادي الطاف ابشا حممد
 اجلنسيـــــــــة: اهلند                     الرقم املدين:

 ن هتمـــــــة: الرجوع للخلف / ترك مكان احلادث.ع
حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارًا عن التهمه 

 األوىل ومخسه داننري عن التهمة الثانية مما اسند اليه.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188ادة تنفيذه طبقًا لنص امل األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 ويلرئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 19-03-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 15/ 020403يف القضية رقم: 
 -اجلابرية  (  - 15/ 0002902رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  افتخار حسني حممد صديق
 279010155664م املدين :  اجلنسيـــــــــة: ابكستان     الرق

 عن هتمـــــــة : الرعونة واال مهال

 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا عما اسند اليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

 من قانون اإلجراءات  واحملاكمات 188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

ـــدرت حمكمــة مــرور يف  23-04-2017حــويل جبلســتها املنعقــدة بتــاريخ  أصــــ
 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 16/ 004199القضية رقم : 

 -بيان (  - 16/ 0000668رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــمة: امل رواد اخلالدى

 290090400611اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 
 فهعن هتمـــــــة :مل ترتك مسا
 أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داننري-حكما غيابيا يقضي :

ـــــع  والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليهـــــا هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجي
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات األمـــــن حنــ

اإلجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
م النشـــــر دون أن تطعـــــن ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــو 

احملكـــــــوم عليهـــــــا ابملعارضـــــــة أو االســــــــتئناف يصـــــــبح احلكـــــــم هنائيــــــــا 
 وواجب النفاذ ضدها.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 05-02-2017أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 كمة الكلية جنح مروراحمل - 16/ 004716يف القضية رقم: 
 القادسية ( . - 16/ 0000178رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: امتياز امحد عبد اجمليد
 284072204499اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة: التسبب أبضرار ماديه للغري

عن التهمه املسندة حكما غيابيا يقضي: انمر بتغرمي املتهم عشرة داننري 
 إليه

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
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 إعالن حكم جزائي
 04-07-2017أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 16/ 011494يف القضية رقم: 
 ميدان حويل(. - 16/ 0001395ملخفـر :) رقـــم ا

 ضد املتهــــــم: الياس مياه سوفور مياه مياه
 265080202393اجلنسيـــــــــة: بنغالديش         الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: الرعونة واإلمهال /عدم محل ترخيص تسيري مركبة.
 عن كل هتمةحكماً غيابياً يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
ة أو عليه ابملعارضحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

 13-02-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 احملكمة الكلية جنح عاديه - 16/ 004676يف القضية رقم: 
 الرابية( . - 16/ 0000040رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: امتثال على عامر ماضي
 281061301185اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

من القانون  2عن هتمـــــــة: اساءة استعمال اهلاتف وفقا للمادة األوىل/
 م ق ج 9/2001

 ا أسند إليها من اهتامحكما غيابيا يقضي : بتغرمي املتهمة مخسني دينارا عم
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اوالنيابة العامة تعلن احملكوم عليه
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
ا ابملعارضة أو االستئناف يصبح يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليه

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضدها.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 16-07-2017أصـــــدرت  حمكمة مرور األمحدي  جبلستها املنعقدة بتاريخ
 حمكمة األمحدي  جنح مرور – 17/ 002190يف القضية رقم  : 

 جابر العلي( - 17/ 0000108ـــم املخفـر :) رق
 ضد املتهــــــم: ام دى الياس   ام دى

 281050518901اجلنسيـــــــــة:  بنغالديش  الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة :برخصه غري صاحله لقيادهتا

 حكما غيابيا قضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند اليه من اهتام .
يابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات و الن

من قانون اإلجراءات  و  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
احملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه أذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده. االستئناف
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 09-11-2016أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 15/ 002412يف القضية رقم : 
 -الساملية(  - 15/ 0004320رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  اداجات على  على
 269070205919اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة : الرعونة واإلمهال
 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم مخسه وأربعني دينارا

يع جهات األمن والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مج
من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل التنفيذ اجلنائي نيابة شئون رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 13-11-2016أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور - 16/ 002532يف القضية رقم: 
 الفيحاء(. - 16/ 0000081رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: الياس سليمان ليىب.
 277072902654اجلنسيـــــــــة: سرييالنكا    الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: خروج عن الطــريق.
 حكماً غيابياً يقضي: 

 أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند اليه من اهتام.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188لنص املادة تنفيذه طبقًا  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 ـــــدويلرئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـــ



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  89             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
 27-03-2017أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 15/ 024910يف القضية رقم : 
 -النقرة  (  - 15/ 0003714رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  احلسن عبد هللا على حسني
 292042800951الرقم املدين :         اجلنسيـــــــــة: الكويت 
 عن هتمـــــــة : احنراف

 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند اليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

يف  29-06-2017اجلهـراء جبلسـتها املنعقـدة بتـاريخ أصـــــدرت حمكمة مرور 
 حمكمة اجلهراء جنح مرور - 17/ 000011القضية رقم : 

 -اجلهراء (  - 17/ 0000091رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: بدر شبيب حممد املرجى
 261051700483اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة :احنراف
(( ) عشـرة داننـري ( عـن  10بتغرمي املتهم مبل  )) -ما غيابيا يقضي :حك

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف  االهتام املسند اليه
ــذه طبقــا لــنص املــادة  ـــو تنفي مــن قــانون  188مجيــع جهــات األمــن حنــ

ــــا أبنـــه إذا انقضـــت مـــدة ســـبعة  اإلجـــراءات واحملاكمـــات اجلزائيـــة علمــ
وعشرين يوما حمسوبة من اثين يـوم النشـر دون أن يطعـن احملكـوم عليـه 

 ابملعارضة أو االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 03-04-2017أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 ن. ش . اإلعالم تقنية معلومات - 16/ 002629م : يف القضية رق
 -جرائم اإللكرتونية جنحه(  - 16/ 0002324رقـــم املخفـر :)

 ضد املتهــــــم: مجال حجاب شال ش العنزى
 266051800356اجلنسيـــــــــة:  الكويت الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة :
اإللكرتونية  بدائرة املباحث 2016و11و10ألنه يف غضون شهري

بدوله الكويت وجه رسائل إهانة وأخرين جمهولني للمجين عليه ممدوح 

عياده عسكرالعنزي ابلعبارات املبينة ابألوراق عن طريق وسيله من 
وسائل االتصاالت على حنو خيدش اعتباره يف برانمج التواصل 
االجتماعي تويرت صدر منه وأخرين جمهولني يف مكان عام وهو موقع 

صل االجتماعي تويرت وعلى مرآى من شخص أخر غري اجملين التوا
عليه ممدوح عياده عسكر العنزي عبارات السب املبينة ابألوراق عن 
طريق على حنو خيدش اعتبار اجملين عليه سالف الذكر على النحو 
املبني ابلتحقيقات إساء عمدا وأخرين جمهولني استعمال وسيله من 

لى النحو املبني ابلتحقيقات ارتكب عن وسائل االتصاالت اهلاتفية ع
طريق الشبكة املعلوماتية وأخرين جمهولني وابستخدام وسيله من 
وسائل تقنيه املعلومات مساس بكرامة اجملين عليه سالف الذكر أبن 
نشر األلفاظ املبينة ابألوراق عن طريق موقع التواصل االجتماعي 

 210لواقعة جنحه ابملادة تويرت على النحو املبني ابلتحقيقات تقييد ا
من  17، 16،6،11-10-9-8-1/6من قانون اجلزاء وابملواد 

يف شأن مكافحه تقنيه املعلومات  2015لسنه  63القانون رقم 
بشأن   2006لسنه 3من القانون رقم  21/7/27/3واملادتني 

لسنه  37/أ من قانون رقم 1/15،70املطبوعات والنشر واملادتني 
 تنظيم االتصاالت و تقنيه املعلومات إبنشاء هيئه 2014

 -حكما غيابيا يقضي :
دك)ثالثة آالف دينار( عما اسند اليه من  3000بتغرمي املتهم مبل  

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع  -اهتام
من قانون  188جهات األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

جلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة اإلجراءات واحملاكمات ا
وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه 

 ابملعارضة أو االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

-03-2017جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة 
21 

 احملكمة الكلية جنح مرور - 16/ 018541يف القضية رقم: 
 -الصاحلية  (  - 16/ 0001038رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: جوفيندا الميشهاىن  ىن
 287021603768اجلنسيـــــــــة:  نيبال        الرقم املدين :  

 اإلصابة اخلطأ و تصادم -اف فجائي عن هتمـــــــة : احنر 
حكما غيابيا يقضي : بتغرمي املتهم مبل  مخسني دينارا عن التهمتني 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم  -املسندتني اليه لالرتباط 
من قانون  188وتكلف مجيع جهات األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

زائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة اإلجراءات  واحملاكمات اجل
وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه 

 ابملعارضة أو االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
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 إعالن حكم جزائي
 09-07-2017انية جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت  حمكمة الفرو 

 حمكمة الفروانية أوامر جزائية مرور  - 16/ 012011يف القضية رقم: 
 الفروانية( - 16/ 0002075رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حسني كسار على اكرب
 291111400114اجلنسيـــــــــة: ورة غري قانونية  الرقم املدين :  

 ــــة :مل يرتك مسافات/ أجره بدون تصريحعن هتمـــ
حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن كل هتمه من 
التهم املسندة اليه و النيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و 

من  188تكلف مجيع جهات األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة  قانون اإلجراءات  و احملاكمات

سبعة و عشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 18-09-2016ور اجلهراء جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة مر 
 حمكمة اجلهراء أوامر جزائية مرور - 16/ 001860يف القضية رقم: 
 تيماء(. - 16/ 0000556رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: خالد يوسف غازي املطريي
 291010901059اجلنسيـــــــــة: الكويت          الرقم املدين: 

 147من ق م وم  1-34ــــة: عدم ترك مسافة وفق م عن هتمـــ
 حكماً غيابياً يقضي:

ـــــــاً عـــــــن التهمـــــــة األوىل  ـــــــاراً كويتي انمـــــــر بتغـــــــرمي املـــــــتهم عشـــــــرين دين
املنســــوبة لــــه وبتغــــرمي املــــتهم مبلــــ  مخســــة داننــــري عــــن كــــل هتمــــة مــــن 

 التهم الثانية والثالثة املنسوبة له.
احلكم وتكلف مجيع جهات  والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 ه.االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضد

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 27-03-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 15/ 019067يف القضية رقم: 
 النقرة(. - 15/ 0003011رقـــم املخفـر :) 

 العازمي   ضد املتهــــــم: خالد يرفس

 290101300721اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين: 
 عن هتمـــــــة: إمهال

 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين ديناراً.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

االجراءات  من قانون 188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئيإعالن حكم جزا
 11-07-2016أصـــــدرت حمكمة مرور الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة الفروانية جنح مرور – 15/ 015354يف القضية رقم: 
 جليب الشيوخ(.  - 15/ 0001085رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: ديلشاد طارق  طارق
 284100903968اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة :تصــــادم / هروب من مكان احلادث
حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري عن التهمه 

 االوىل وبتغرميه مبل  مخسة داننري عن التهمه الثانية املسندة إليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188يذه طبقا لنص املادة االمن حنـــور تنف
واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 الــــــــدويل رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 09-05-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور - 16/ 018206يف القضية رقم: 
 الشويخ الصناعي(. - 16/ 0003670رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سعد الياس سعد
 253022200359        الرقم املدين: اجلنسيـــــــــة: سوراي

 عن هتمـــــــة: احنراف فجائي
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً  واحملاكمات اجلزائية
عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
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 إعالن حكم جزائي
 13-04-2017لستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت احملكمة الكلية جب

 احملكمة الكلية جنح عاديه - 17/ 001355يف القضية رقم: 
 اجلنح اخلاصة( . - 17/ 0000171رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: مسيه حممد امحد القرنوص
 276042800046اجلنسيـــــــــة: السعودية  الرقم املدين : 

إلمهال ضد الطفل بعدم توفري بيئة منزليه آمنه من عن هتمـــــــة: ممارسة ا
 املخاطر. 

حكمـــا غيابيـــا يقضـــي: ابلتقريـــر ابالمتنـــاع عـــن النطـــق بعقـــاب املتهمـــة مـــع 
 تكليفها بتقدمي تعهد بغري كفاله تلتزم فيه حبسن السلوك ملدة ستة أشهر

ـــــع  والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليهـــــا هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجي
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة جهـــــات االمـــــن حن مـــــن قـــــانون  188ــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن تطعـــــن 
احملكـــــــوم عليهـــــــا ابملعارضـــــــة أو االســــــــتئناف يصـــــــبح احلكـــــــم هنائيــــــــا 

 وواجب النفاذ ضدها.
 ئي والتعاون الـدويلاجلنا التنفيذرئيس نيابة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 15-06-2017أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ 
حمكمة حويل  أوامر جزائية  - 16/ 008306يف القضية رقم : 

 مرور
 ميدان حويل( - 16/ 0001038رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سودوهاكا كواثماسى  كواثماسى
 271051023493ــة: اهلند  الرقم املدين :  اجلنسيـــــــ

 عن هتمـــــــة :خروج عن الطريق
 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري

و النيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 
من قانون اإلجراءات  و  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما  احملاكمات
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي و التعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 10-07-2017محدي جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة األ
 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور - 17/ 003716يف القضية رقم: 
 الفنطاس(. – 17/ 0000671رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سعد حممد خالد العتييب
 282120901143اجلنسيـــــــــة: الكويت     الرقم املدين :  

 دفرت سيارة منتهىعن هتمـــــــة: 
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

ة من اثين اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوب
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 08-05-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 16/ 001709يف القضية رقم: 
 -الساملية  (  - 16/ 0000525رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  سعود عبدهللا راشد السبيعى
 اجلنسيـــــــــة: قطر        الرقم املدين :

 عن هتمـــــــة : احنراف فجائي
 سند اليهحكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا عما ا

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 
من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
االستئناف يصبح  يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 02-08-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية   جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور - 16/ 012037يف القضية رقم: 

 الصاحلية(. - 16/ 0000836ر :) رقـــم املخفـ
 ضد املتهــــــم: سليم حممد عبد القادر

 287060102675اجلنسيـــــــــة: سوراي            الرقم املدين: 
 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات

 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما نسب اليه
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 اذ ضده.االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النف

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  92             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
 29-08-2016أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 نيابة شئون جتاري جنح جتارية – 16/ 000443يف القضية رقم: 
 -حماضر التجارة(  – 15/ 0000518رقـــم املخفـر :) 

 ـم: حممد ابراهيم هاشم امحدضد املتهـــــ
 268081602958اجلنسيـــــــــة: مصر         الرقم املدين: 

ـــــة: ابــــدى اســــتعداده ألداء خدمــــة دون القيــــام هبــــا تــــدريب  عــــن هتمــــــ
ســـــباحه للمجـــــين عليـــــه ســـــعد جـــــراح خالـــــد الصـــــليلي وذلـــــك علـــــى 

 النحو املبني ابألوراق.
لســـــــــــنة  117مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  11/15،4/20،1جنحـــــــــــة/ 
لســــــنة  10بتعــــــديل بعــــــض أحكــــــام املرســــــوم بقــــــانون رقــــــم  2013
يف شـــــــأن اإلشـــــــراف علـــــــى اإلجتـــــــار يف الســـــــلع واخلـــــــدمات  1979

 واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها.
 حكماً غيابياً يقضي:

 بتغرمي املتهم ثالمثائة دينار كوييت عما اسند اليه من اهتام
ا احلكم وتكلف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذ

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 ده.االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ض

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
-05-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  

09 
احملكمة الكلية أوامر جزائية  - 16/ 008013يف القضية رقم: 

 مرور
 الشويخ الصناعي( . - 16/ 0001431رقـــم املخفـر :) 

 هــــــم: سوجت سوجيت  دارساانضد املت
 278090805027اجلنسيـــــــــة: سرييالنكا        الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة: احنراف فجائي.
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
من قانون االجراءات واحملاكمات  188بقا لنص املادة حنـــو تنفيذه ط

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 ــــــدويلوالتعاون الــ نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 إعالن حكم جزائي
 04-01-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 احملكمة الكلية جنح عادية- 16/ 004523يف القضية رقم: 
 الدمسة(.  - 15/ 0000245رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: سعود عناد مشحن العنزي
 261120500697الرقم املدين:  اجلنسيـــــــــة: الكويت           

 عن هتمـــــــة: إساءة استعمال اهلاتف
دينار عن التهمه املنسوبة  200حكمًا غيابيًا يقضي: بتغرمي املتهم 

اليه وأمرت إبحالة الدعوى املدنية اىل الدائرة املدنية املختصة وكلفت 
 إدارة الكتاب ابحملكمة إبخطار اخلصوم هبا

احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 14-02-2017أصـــــدرت حمكمة مرور الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة الفروانية جنح مرور – 16/ 008133يف القضية رقم: 
 االندلس(. - 16/ 0001879رقـــم املخفـر :) 

 املتهــــــم:  شاداب علي هامشري علي ضد
 286010123457اجلنسيـــــــــة: اهلند                  الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: تصــــادم / رخصة قيادة منتهية
حكمًا غيابيًا يقضي: أمرت بتغرمي املتهم مبل  اربعني دينارًا عن التهمة 

 اراً عن التهمة الثانيةاألوىل وبتغرميه مبل  مخسة وعشرين دين
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

ليه ابملعارضة أو عحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 16-07-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة األمحدي جنح مرور - 17/ 002190يف القضية رقم : 
 -جابر العلي (  - 17/ 0000108قـــم املخفـر :) ر 

 ضد املتهــــــمة: شروق على عبدهللا الشيحه
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 283092600419اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة : مل ترتك مسافات

حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهمة عشرين دينارا عما اسند اليه 
هبذا احلكم وتكلف مجيع  اوالنيابة العامة تعلن احملكوم عليهمن اهتام 

من قانون اإلجراءات   188جهات األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 ناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضدها.االستئ
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 20-03-2017أصـــــــدرت حمكمــة مــرور مبــارك الكبــري جبلســتها املنعقــدة بتــاريخ 
 حمكمة مبارك الكبري أوامر جزائية مرور. – 16/ 004539يف القضية رقم: 

 العدان(. - 16/ 0001270املخفـر :) رقـــم 
 ضد املتهــــــم: شاو جيان جيان

 280102305357اجلنسيـــــــــة: الصني الشعبية      الرقم املدين: 
 عن هتمـــــــة: خروج من طريق

 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري
كم وتكلف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احل

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 ئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويلر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 26-12-2016أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور – 16/ 003668يف القضية رقم: 
 الرقة(. - 16/ 0000389رقـــم املخفـر :) 

  موراتجضد املتهــــــم: صادق حسني
 287061708986اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة: اخلروج
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
اءات من قانون االجر  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 

 إعالن حكم جزائي
 03-08-2017ــدرت حمكمة الفروانية   جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــ

 حمكمة الفروانية أوامر جزائية مرور – 17/ 003110يف القضية رقم: 
 العارضيه  ( . - 17/ 0000199رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: طال ل غامن اخلالدي
 299022100378اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة : احنراف فجائي
حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن التهمه املسندة 

 إليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
ا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين اجلزائية علمـــ

يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

 12-07-2017املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها
 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور – 16/ 009189يف القضية رقم: 
 ابوحليفه ( . - 16/ 0001276رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبد العزيز ذايب اخلالدي
 297103000572اجلنسيـــــــــة: الكويت           الرقم املدين: 

 رتك مسافاتعن هتمـــــــة: مل ي
 حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري عما اسند اليه

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

عشرين يوماً واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و 
عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 04-06-2015أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 نيابة األموال جنح شيكات- 15/ 000684لقضية رقم: يف ا
 الفحيحيل(. - 15/ 0000149رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبد هللا حمسن محود السبيعى
 255050503006اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين :  

عن هتمـــــــة: أصدر بسوء نية ألمر بدر انصر راشد الشيك 
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د.ك 600000على بنك بيت التمويل مببل   املسحوب28رقم
ستمائة ألف د.ك ليس هلم مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على 
النحو املبني ابلتحقيقات يكون املتهم قد ارتكب اجلنحة املنصوص 

أ من قانون اجلزاء املستبدلة ابملادة االوىل من 237/1عليها ابملادة 
 أحكام قانون اجلزاء.بتعديل بعض 2003لسنه 84القانون رقم 

حكما غيابيا يقضي: حببس املتهم ملدة سنتني مع الشغل والنفاذ عما نسب 
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  إليه

من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
ة سبعة وعشرين يوما واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مد

حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 02-05-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل جنح مرور - 15/ 013409يف القضية رقم: 
 الساملية(. - 15/ 0002828رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: علي منصور هالل.
 289070801188اجلنسيـــــــــة: الكويت      الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: تسليم السيارة لشخص ال حيمل رخصه قيادة صاحلة
 بيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارًا عما اسند اليهحكمًا غيا

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
عليه ابملعارضة أو ين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم حمسوبة من اث

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 1-3-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل جنح مرور - 15/ 025831يف القضية رقم: 
 سلوى( . - 15/ 0000835رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبد هللا صاحل جعفر املويل
 285092900453اجلنسيـــــــــة: الكويت الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة: امهال/عدم انتباه/دون محل رخصه
عن التهمتني حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مخسني دينارًا 

 االوىل والثانية لالرتباط وتغرميه مبل  عشرة داننري عن التهمه الثالثة.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

رين يوما واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعش
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 اجلنائي والتعاون الـدويل التنفيذرئيس نيابة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 27-03-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 احملكمة الكلية جنح عادية - 16/ 006788م: يف القضية رق
 السرة(.  - 15/ 0000215رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: سهيلة سليمان درويش امساعيل
 278122301406اجلنسيـــــــــة: الكويت              الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: السـب
ديناراً( عن  20نارًا )حكمًا غيابيًا قضي: بتغرمي املتهمة عشرين دي

التهمة )السب العلين( املنسوبة اليها، وأمرت إبحالة الدعوى املدنية 
اىل احملكمة املدنية املختصة لنظرها، وعلى إدارة الكتاب إخطار 

 اخلصوم مبوعد اجللسة احملددة لنظرها.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188و تنفيذه طبقًا لنص املادة األمن حنـــ
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 ئي والتعاون الــــــــدويلرئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

 15-05-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة حويل جنح مرور - 14/ 027154يف القضية رقم: 
 اجلابريه ( . – 14/ 0003501رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبدهللا فاضل لفته املطريي
 287100301186ة: الكويت        الرقم املدين :  اجلنسيـــــــــ

 عن هتمـــــــة: الوقوف ابملمنوع/عدم محل رخصه قيادة
 عدم محل رخصه تسيري مركبه.

حكمــــا غيابيــــا يقضــــي: أنمــــر بتغــــرمي املــــتهم عشــــرين دينــــاراً عــــن التهمــــه األوىل 
 وعشرة داننري عن التهمه الثانية وعشرة داننري عن التهمه الثالثة.

لنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن وا
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
صبح يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف ي

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
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 إعالن حكم جزائي
 09-01-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور - 16/ 007090يف القضية رقم: 
 ابوحليفه ( . - 16/ 0000915رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: عهود حممد علي بطي
 288010900243اجلنسيـــــــــة: الكويت       الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: عدم ترك مسافة
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داننري

ات والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جه
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل رئيس نيابة شئون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 13-02-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور – 16/ 009554يف القضية رقم: 
 الظهر(. - 16/ 0000378رقـــم املخفـر :) 

 العازمي.ضد املتهــــــمة: عائشة مجعان حجي 
 284032100476اجلنسيـــــــــة: الكويت      الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: إمهال
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة مبل  عشرة داننري

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
الجراءات من قانون ا 188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئيإعالن حكم جزا

 16-07-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 حمكمة األمحدي جنح مرور – 17/ 002190يف القضية رقم  :   

 -جابر العلي (  - 17/ 0000108رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: عبدهللا هايف  العجمى

 285070500854 اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين : 
 عن هتمـــــــة : سلم املركبة ملن ليس له رخصه قياده نوع املركبات ذلك

حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما اسند اليه 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع -من اهتام 
من قانون اإلجراءات   188جهات األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائياعالن 

 12-02-2017أصـــــدرت حمكمة مرور الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة الفروانية   جنح مرور – 16/ 005098يف القضية رقم: 
 الفردوس(. - 16/ 0000880رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبد الكرمي عبد الرمحن بيهارى
 291101202384 : اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين

 عن هتمـــــــة: السرعة فوق املعدل/ احنراف فجائي
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مخسني ديناراً عما أسند إليه

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

كمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما واحملا 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 21-05-2017مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت حمكمة 
 حمكمة األمحدي جنح مرور – 16/ 011052يف القضية رقم: 
 -ميناء عبدهللا  (  - 16/ 0000904رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: ماجد عبدهللا  اهلرشاىن
 293032500108اجلنسيـــــــــة: الكويت     الرقم املدين :  

 ــــــة : عدم محل رخصه قياده/هروب من مكان احلادثعن هتمـ
حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن التهمه 
األوىل املنسوبة اليه وبتغرميه مخسة داننري عن التهمة الثانية املنسوبة 

 اليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188تنفيذه طبقا لنص املادة  حنـــو
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 تعاون الــــــــدويلوال نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
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 إعالن حكم جزائي
 21-5-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي جنح مرور – 16/ 011052يف القضية رقم: 
 ميناء عبدهللا( . - 16/ 0000904رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: مشعل يوسف العازمي
 297011200163كويت  الرقم املدين : اجلنسيـــــــــة: ال

 عن هتمـــــــة: الرعونة واالمهال
 حكما غيابيا يقضي:

 أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا عما أسند إليه من اهتام.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

اءات من قانون االجر  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 اجلنائي والتعاون الـدويل التنفيذرئيس نيابة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 07-03-2017كمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت احمل
 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور - 16/ 014018يف القضية رقم: 
 كيفان(  - 16/ 0000423رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: موضى مطلق العتىب
 293090800045اجلنسيـــــــــة: السعودية           الرقم املدين: 

 ــــة: رجوع للخلفعن هتمـــ
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داننري

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

 واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 07-04-2016أصـــــدرت حمكمة الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة الفروانية أوامر جزائية مرور – 15/ 013333ة رقم: يف القضي
 خيطان(. - 15/ 0001424رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد عبدالعال حممد عبد هللا
 272101201871اجلنسيـــــــــة: مصر                الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: احنراف فجائي

 بتغرمي املتهم عشرة داننري عن التهمة املسندة اليه حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو النشر دون أن يطعن احملكوم حمسوبة من اثين يوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 24-10-2016أصـــــدرت حمكمة مرور الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة الفروانية جنح مرور – 16/ 004741يف القضية رقم: 
 الفردوس(. - 16/ 0000630رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد محدان حممد الرشيدي
 297090901653اجلنسيـــــــــة: الكويت      الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: عكس السري/خروج عن الطــريق.
 حكماً غيابياً يقضي:

شـرين دينـاراً عـن التهمـة األوىل املسـندة اليـه أنمر بتغـرمي املـتهم مبلـ  ع
 وبتغرميه مبل  أربعني ديناراً عن التهمة الثانية املسندة اليه.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو

نه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أب
عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 12-07-2015دة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعق
 حمكمة اجلهراء  أوامر جزائية مرور - 15/ 000611يف القضية رقم : 
 اجلهراء( - 15/ 0000142رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد اسوان اسوان
 280080601971اجلنسيـــــــــة: سرييالنكا  الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة : دخول أضرار رخصه
ابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا عن التهمة حكما غي

 األوىل والثانية لالرتباط وتغرميه مخسة داننري عن التهمه الثالثة
و النيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات 

من قانون اإلجراءات  و  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
ئية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما احملاكمات اجلزا

حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  97             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة مــــــــــرور حــــــــــويل

 - 16/ 005363يف القضــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــم : -2017-07-27
 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور

 -الرميثية (  - 16/ 0000401رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: حممد اناين ابسري

 261101004815اجلنسيـــــــــة: بنغالديش  الرقم املدين : 
 مهالعن هتمـــــــة :الرعونة واإل
 أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا-حكما غيابيا يقضي :

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون اإلجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

 24-07-2017أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 محـــدي أوامر جزائية مرورحمكمة اال – 17/ 002393يف القضية رقم: 
 الصباحية ( . – 17/ 0000178رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:   حممد خلف حممد القحطاين
 272042801067اجلنسيـــــــــة: الكويت     الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات
 عما أسند اليه.حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
ضة أو االستئناف يصبح يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعار 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي
 24-4-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

حمكمــــــــة األمحــــــــدي أوامــــــــر  – 17/ 000753يف القضــــــــية رقــــــــم: 
 الرقة ( . - 17/ 0000077ملخفـر :) جزائية مرور/رقـــم ا

 ضد املتهــــــم: مثيب حممد العجمي
 297092200463اجلنسيـــــــــة: الكويت الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة: رجوع

 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري.
ت والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جها

من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 اجلنائي والتعاون الـدويل ذالتنفيرئيس نيابة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 2-1-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
احملكمة الكلية أوامر جزائية  - 16/ 004776يف القضية رقم: 

 مرور
 السرة( . - 16/ 0000431رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد امحد عبدالاله سالم
 280041803191ــــة: مصر        الرقم املدين :  اجلنسيـــــ

 عن هتمـــــــة : مل يرتك مسافات
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
مات من قانون االجراءات واحملاك 188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 11-06-2017جلهراء جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة ا
 حمكمة اجلهراء جنح مرور - 16/ 004068يف القضية رقم: 
 تيماء(. - 16/ 0000907رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد نفاع سعود الرشيدي
 295022501069اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين: 

 اه / قتل / إصابةعن هتمـــــــة: دون انتب
حكمًا غيابيًا يقضي: بتغرميه مبل  مائة ومخسني دينارًا كويتيًا عن 

 التهمة األوىل والثانية والثالثة لالرتباط.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
جلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً واحملاكمات ا

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  98             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
 23-04-2017أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 احملكمة الكلية جنح مرور- 16/ 013382يف القضية رقم: 
 الريموك(  - 16/ 0000395رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد صال ح حممد املطيع
 296021200197اجلنسيـــــــــة: الكويت الرقم املدين :  

 مـــــــة :مل يرتك مسافه/ هروبعن هت
حكما غيابيا يقضي: أمرت احملكمة بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري 

 عن كل هتمة مسندة إليه.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما  واحملاكمات اجلزائية

حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 16-11-2016ستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبل

 حمكمة حويل جنح مرور - 16/ 002102يف القضية رقم: 
 النقرة(. - 16/ 0000267رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: فاتن حممد سليمان حممد
 281051700465اجلنسيـــــــــة: االردن       الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة: احنراف
 يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة مخسة وأربعني دينارًا عما اسند اليها حكمًا غيابياً 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
بة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو حمسو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 14-08-2016أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 15/ 006178يف القضية رقم : 
 -الساملية(  - 15/ 0001574رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: ماهر عبدالرمحن حممد ابوصينيه
 271010128029اجلنسيـــــــــة: األردن    الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة : إمهال

 يناراحكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرين د
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 

ستئناف يصبح يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو اال
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
ـــدرت حمكمــة مــرور األمحــدي جبلســتها املنعقــدة بتــاريخ  يف -13-02-2017أصــــ

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور – 16/ 010011القضية رقم : 
 -على صباح السامل (  - 16/ 0000119:)  رقـــم املخفـر

 ضد املتهــــــم: حممد عطيه عبدالسميع
 292081602675اجلنسيـــــــــة: مصر  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة :خروج من طريق
 أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري-حكما غيابيا يقضي :

تكلف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم و 
من قانون اإلجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 ة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويلرئيس نياب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 09-07-2017أصـــــدرت حمكمة الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة الفروانية أوامر جزائية مرور – 16/ 012011يف القضية رقم: 
 الفروانية(. - 16/ 0002075رقـــم املخفـر :) 

 ربضد املتهــــــم: فهد كسار على أك
 289033100702اجلنسيـــــــــة: صورة غري قانونية   الرقم املدين: 
 عن هتمـــــــة: سلم السيارة ملن ليس له تصريح

 حكماً غيابياً يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188ملادة تنفيذه طبقًا لنص ا األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 دويلرئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــ
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 إعالن حكم جزائي
 25-04-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة بتاريخ 

حمكمة اجلهراء أوامر جزائية  - 16/ 001483يف القضية رقم: 
 مرور

 الواحة(. - 16/ 0000318رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: فارق ساهيب  شيخ
 295101201996دين: اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم امل

 عن هتمـــــــة: مسافة
د. ك )مخسة داننري( 5حكمًا غيابيًا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم مبل  

 عما اسند اليه.
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
ئية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً واحملاكمات اجلزا

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 12-03-2017جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت حمكمة اجلهراء

 حمكمة اجلهراء  جنح مرور  - 16/ 003662يف القضية رقم : 
 -تيماء  (  - 0001270/16رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حسني حامد حسني املشيعيب
 270062100584اجلنسيـــــــــة: الكويت           الرقم املدين : 

 ال / إصابة / عدم محل رخصة دون محل إجازة تسري مركبةعن هتمـــــــة : إمه
حكما غيابيا يقضي : بتغرمي املتهم مبل  مخسني دينارا كويتيا عن 
التهمة األوىل والثانية املسندة إليه لالرتباط وتغرمي املتهم مبل  عشرة 
داننري كويت التهمة الثالثة املنسوب له وتغرمي مبل  عشرة داننري كوييت 

 همة الرابعة املنسوبةعن الت
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين 

ابملعارضة أو االستئناف يصبح يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه 
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 08-06-2016أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور- 16/ 005508يف القضية رقم: 

 الشرق( - 16/ 0000720ـم املخفـر :) رقــ
 ضد املتهــــــم: فديفل كريشنان  

 292060702925اجلنسيـــــــــة: اهلند                الرقم املدين: 
 عن هتمـــــــة: رجع بسيارته

 حكماً غيابياً يقضي :بتغرمي املتهم عشرة داننري
لف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتك

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 ابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويلرئيس ني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 13-04-2016أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل جنح مرور - 14/ 024787يف القضية رقم: 
 سلوى(.  - 14/ 0002019رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  كارينكال يرى  فيجورا
 288120304725نسيـــــــــة: الفلبني  الرقم املدين :  اجل

 عن هتمـــــــة: الرعونة واالمهال.
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرين ديناراً.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
ءات من قانون االجرا 188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

درت حمكمــــــــــة مــــــــــرور حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ أصـــــــــــــــ
 - 16/ 019459يف القضــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــم : -2017-05-17

 حمكمة حويل جنح مرور
 -اجلابريه (  - 16/ 0002562رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: بدر صاحل امحد العامر
 294040800156اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

ـــــة  ــــه عــــن هتمــــــ ــــادة مركب ــــة واإلمهــــال قي ــــوق املعدل/الرعون :الســــرعة ف
أليــــــه أتمينهــــــا اإلجبــــــاري غــــــري ســــــاري املفعــــــول هــــــروب مــــــن مكــــــان 

 احلادث عدم محل رخصه قياده
 -حكما غيابيا يقضي :

انمــــــر بتغــــــرمي املــــــتهم مخســــــني دينــــــارا عــــــن التهمتــــــني األوىل والثانيــــــة 
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 خلامسةلالرتباط وعشرة داننري عن كل هتمه من الثالثة وحىت ا
والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات األمـــــن حنــ
اإلجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــه ابملعارضــــــــة أو اال ــــــــا احملكــــــــوم علي ســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 14-05-2017أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة األمحدي أوامر جزائية مرور – 17/ 001539يف القضية رقم: 
 جابر العلي(. - 17/ 0000079رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: حوراء امحد صفر عباس
 297091800619اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة: عدم ترك مساقه
 حكما غيابيا يقضي: أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري.

ات االمن هبذا احلكم وتكلف مجيع جه اوالنيابة العامة تعلن احملكوم عليه
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضدها.
 والتعاون الــــــــدويل نفيذ اجلنائينيابة شئون الت رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة مــــــــــرور حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ 
 - 15/ 011129يف القضــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــم : -2016-04-17

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور
 -السالم (  - 15/ 0000636رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: امحد خالد صاحل الفهد
 295081400153نسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : اجل

 عن هتمـــــــة :مل يرتك مسافات
 -حكما غيابيا يقضي :

ـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم  ـــــارا والنياب انمـــــر بتغـــــرمي املـــــتهم عشـــــرين دين
عليــــه هبــــذا احلكــــم وتكلــــف مجيــــع جهــــات األمــــن حنـــــــو تنفيــــذه طبقــــا 

ــــــنص املــــــادة  ــــــة مــــــن قــــــانون اإلجــــــراءات و  188ل احملاكمــــــات اجلزائي
ـــــه إذا انقضـــــت مـــــدة ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن  ــــــا أبن علمــ
اثين يــــــــــوم النشــــــــــر دون أن يطعــــــــــن احملكــــــــــوم عليــــــــــه ابملعارضــــــــــة أو 

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 إعالن حكم جزائي
 04-05-2017يل جبلستها املنعقدة بتاريخ أصـــــدرت حمكمة حو 

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 15/ 005415يف القضية رقم: 
 السالم( .- 15/ 0000267رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: دالل صاحل سامل السعد
 284121000944اجلنسيـــــــــة: الكويت             الرقم املدين: 

 حنراف مفاجئعن هتمـــــــة: ا
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرين ديناراً 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
سوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو حم

 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة مــــــــــرور حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ 
ــــــــــــــــــــــــم2016-05-15  - 15/ 018690:  يف القضــــــــــــــــــــــــية رق

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور
 -الزهراء (  - 15/ 0000906رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: نواف مجال يوسف امحد
 280011501432اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة :تصادم
 أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا-حكما غيابيا يقضي :

نيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات وال
من قانون اإلجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو 

 بح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.االستئناف يص
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 05-12-2016أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 نيابة شئون جتاري جنح جتارية – 16/ 000803يف القضية رقم: 
 رة( .حماضر التجا – 15/ 0000487رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد جابر امساعيل حممد
 280111503216اجلنسيـــــــــة: مصر        الرقم املدين :  

عن هتمـــــــة: امتنع عن اسرتجاع القيمة املدفوعة للسلعة املباعة 
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ابملخالفة للقرارات الوزارية الصادرة هبذا الشأن على النحو املبني 
لسنة  117من القانون رقم 11/15،8/21،20،1ابلتحقيقات م:

يف  1979لسنة 10بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2013
شأن اإلشراف على اإلجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية 

لسنة  216وحتديد أسعار بعضها وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 
2014. 

وذلك عما أسند حكما غيابيا يقضي: بتغرمي املتهم مبل  مئة دينار 
إليه من اهتام وأمرت إبحالة الدعوى املدنية إىل الدائرة الكلية 

لنظر  30/1/2017لالختصاص وحددت جلسة  2املختصة رقم 
الدعوى وأبقت الفصل يف املصروفات جللسة الفصل يف الدعوى 

 واعتربت النطق هبذا القرار مبثابة إعالن للخصوم فيه.
م عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن والنيابة العامة تعلن احملكو 

من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 نفاذ ضده.احلكم هنائيا وواجب ال
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

 15-02-2017أصـــــدرت حمكمة الفروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة الفروانية أوامر جزائية مرور – 16/ 005823يف القضية رقم: 

 الفروانية(.- 16/ 0001062رقـــم املخفـر :) 
 هــــــم: موساهيل سيىن حممدضد املت

 286022004084اجلنسيـــــــــة: سرييالنكا        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة: تصــــادم

 حكما غيابيا يقضي: أمرت بتغرمي املتهم عشرة داننري عما أسند إليه
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 

من قانون االجراءات واحملاكمات  188نفيذه طبقا لنص املادة حنـــو ت
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 ون الــــــــدويلوالتعا نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 12-03-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة حويل جنح مرور - 16/ 016377يف القضية رقم : 
 -سلوى  (  - 16/ 0001474رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: انصر عايد جياد الشمرى
 293021600971الرقم املدين :     اجلنسيـــــــــة: الكويت     

 عن هتمـــــــة : إمهال
 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 
من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

نه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين اجلزائية علمـــا أب
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 17-11-2015بتاريخ أصـــــدرت حمكمة اجلنح جبلستها املنعقدة 
 نيابة األموال جنح شيكات - 15/ 001496يف القضية رقم : 
 -الشويخ الصناعي (  - 15/ 0000096رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: هيثم عباس مكى
 280021701526اجلنسيـــــــــة: لبنان  الرقم املدين : 

املســحوب  4223عــن هتمـــــــــة :اصــدر بســوء نيــه ألمــر جريــدة الــوطن 
لـيس هلمـا مقابـل وفـاء قـائم  109963البنك التجاري الكوييت مببل  

وقابل للتصـرف فيـه علـى النحـو املبـني ابلتحقيقـات يكـون املـتهم قـدر 
أ مـــن قــانون اجلـــزاء 237/1ارتكــب اجلنحــة املنصـــوص عليهــا ابملــادة 
لتعـــديل  2003لســـنة  84املســتبدلة ابملـــادة األوىل مـــن القـــانون رقـــم 

 ام قانون اجلزاءبعض أحك
ـــــع  ـــــالث ســـــنوات، م ـــــدة ث ـــــا يقضـــــي : حبـــــبس املـــــتهم مل حكمـــــا غيابي
الشــــغل والنفــــاذ عمــــا نســــب اليــــه، وامــــرت أببعــــاده عــــن الــــبالد بعــــد 
ـــــة إىل  ـــــدعوى املدني ـــــة ال ـــــة املقضـــــي هبـــــا، وامـــــرت إبحال ـــــذ العقوب تنفي
احملكمــــــة املدنيــــــة املختصــــــة وعلــــــى إدارة الكتــــــاب إخطــــــار اخلصــــــوم 

 لنظرها . مبوعد اجللسة احملددة
والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات األمـــــن حنــ
اإلجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــه ابملعارضــــــــة أو ــــــــا  احملكــــــــوم علي االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 09-04-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حويل  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 حمكمة حويل جنح مرور - 15/ 020495يف القضية رقم: 
 -الساملية(  - 15/ 0003729رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  حمى الدين حيىي  انصيف



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  102             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 256030400418اجلنسيـــــــــة: لبنان        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة : احنراف

 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم عشرين دينارا
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن 

من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188ـــو تنفيذه طبقا لنص املادة حن
اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

ـــــاريخ  ـــــري جبلســـــتها املنعقـــــدة بت ـــــارك الكب ــــــدرت حمكمـــــة مـــــرور مب أصــــ
 - 16/ 004850يف القضــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــم : -2017-02-19

 حمكمة مبارك الكبري جنح مرور
 -مبارك الكبري (  - 16/ 0000504رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: مرشد علم ابو القاسم
 270021002443نسيـــــــــة: بنغالديش  الرقم املدين : اجل

 عن هتمـــــــة : الرعونة واال مهال
 -حكما غيابيا يقضي :

 أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرين دينارا عما اسند اليه من اهتام
والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــ مـــــن قـــــانون  188نص املـــــادة جهـــــات األمـــــن حنــ
اإلجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 اجلنائي والتعاون الـدويل التنفيذرئيس نيابة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 03-04-2016أصـــــدرت حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 15/ 008868يف القضية رقم: 
 اجلابرية(. - 15/ 0001277رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: منال سعد العنزي
 295081700471: اجلنسيـــــــــة: السعودية        الرقم املدين

 عن هتمـــــــة: خروج
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرين ديناراً 

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

مدة سبعة وعشرين يوماً  واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت

حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضدها.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
اريخ أصــــــــــــــدرت حمكمـــــــــة مـــــــــرور اجلهـــــــــراء جبلســـــــــتها املنعقـــــــــدة بتـــــــــ

 - 16/ 003590يف القضــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــم : -2017-05-23
 حمكمة اجلهراء أوامر جزائية مرور

 -اجلهراء (  - 16/ 0000828رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: نقيوه صبيح ديوان الشمرى

 261063000476اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 
 عن هتمـــــــة :خروج عن الطريق

 -يا يقضي :حكما غياب
 د.ك ) عشرين دينارا ( عما اسند اليه 20انمر بتغرمي املتهم مبل  

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات األمـــــن حنــ

اإلجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن  ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا

ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي
 وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حكم جزائي
 07-12-2016أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

احملكمـــــــــة الكليـــــــــة أوامـــــــــر  - 16/ 011963يف القضـــــــــية رقـــــــــم: 
 السرة ( . - 16/ 0000115جزائية مرور/رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: نيجار انور عبد احلق
 267031304421اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات
 حكما غيابيا يقضي :أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري.

لنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع وا
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف ي ــــــــا احملكــــــــوم علي صــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 اجلنائي والتعاون الـدويل التنفيذرئيس نيابة شئون 
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  103             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 إعالن حكم جزائي
 05-04-2017أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ 

 حمكمة حويل جنح عادية - 17/ 000109يف القضية رقم: 
 الساملية(.- 16/ 0000209رقـــم املخفـر :) 

 هــــــم: نيدهني جوسى فادايي   فيليبضد املت
 282083103328اجلنسيـــــــــة: اهلند                 الرقم املدين: 

 جزاء 232-231عن هتمـــــــة: نصب وفقاً للمادة 
ــاً يقضــي: حببســه ســنة مــع الشــغل والنفــاذ وأمــرت احملكمــة إببعــاده  حكمــاً غيابي

 رة عليه عن التهمة املنسوبة لهعن البالد بعد تنفيذ عقوبة احلبس املقر 
والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 

من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقًا لنص املادة  األمن حنـــو
واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 

عليه ابملعارضة أو كوم حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احمل
 االستئناف يصبح احلكم هنائياً وواجب النفاذ ضده.

 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكم جزائي
 25-05-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 ائية مرورحمكمة اجلهراء  أوامر جز  - 16/ 002036يف القضية رقم : 
 -الصليبيه  (  - 16/ 0000529رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: ماتفري سين   سين 
 اجلنسيـــــــــة: اإلمارات        الرقم املدين :

 عن هتمـــــــة : رجوع
 حكما غيابيا يقضي : أنمر بتغرمي املتهم مبل  عشرة داننري مما اسند اليه

كوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات األمن والنيابة العامة تعلن احمل
من قانون اإلجراءات  واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين 
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 النفاذ ضده. احلكم هنائيا وواجب
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 16-5-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 حمكمة اجلهراء جنح مرور - 16/ 003375يف القضية رقم: 
 تيماء( .  - 16/ 0001117رقـــم املخفـر :) 
 اد مفتاح عواد جردانضد املتهــــــم: عو 

 297060900385اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة: امهال / اصابه / عدم محل ترخيص تسيريها

د.ك )مخسني دينارًا( عن  50حكما غيابيا يقضي: بتغرمي املتهم مبل  
د.ك  5تهم مبل  التهمتني األوىل والثانية املسندة إليه لالرتباط وبتغرمي امل

)مخسة داننري( عن التهمه الثالثة املسندة إليه يف الدعوى املدنية 
 برفضها.

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن 
من قانون االجراءات واحملاكمات  188حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

ة وعشرين يوما حمسوبة من اثين اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبع
يوم النشر دون أن يطعن احملكوم عليه ابملعارضة أو االستئناف يصبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي
 2017/5/14أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها املنعقدة بتاريخ 

حمكمــــــــة األمحــــــــدي أوامــــــــر جزائيـــــــــة  – 17/ 002338يف القضــــــــية رقــــــــم: 
 ميناء عبدهللا (.  - 17/ 0000307مرور/  رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: بدر راشد هادى الرشيدي
 284010500866اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

 عن هتمـــــــة: مل يرتك مسافات
 أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري. حكما غيابيا يقضي:

والنيابة العامة تعلن احملكوم عليه هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات 
من قانون االجراءات  188االمن حنـــو تنفيذه طبقا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما 
كوم عليه ابملعارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن احمل

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الـدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكم جزائي

 13-06-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ 
 احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور - 16/ 016971يف القضية رقم: 
 الشويخ الصناعي(. - 16/ 0003608رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــمة: خلود كردى تراك الشمري
 276072600678اجلنسيـــــــــة: الكويت      الرقم املدين: 

 عن هتمـــــــة: مل ترتك مسافات
 حكماً غيابياً يقضي: أنمر بتغرمي املتهمة عشرة داننري

وم عليها هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات والنيابة العامة تعلن احملك
من قانون االجراءات  188األمن حنـــو تنفيذه طبقًا لنص املادة 

واحملاكمات اجلزائية علمـــًا أبنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوماً 
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن احملكوم عليها ابملعارضة أو 

 واجب النفاذ ضدها.االستئناف يصبح احلكم هنائياً و 
 رئيس نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الــــــــدويل
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 إعالن بيع حمجوزات
أنه يف يوم  –قسم التنفيذ اجلربي  –إدارة التنفيذ  –تعلن وزارة العدل 
صباحًا ستباع  9,00يف الساعة  26/9/2017الثالاثء املوافق 

/ عائشة عبد احملسن  ابملكان نفسه منقوالت حمجوزة احملكوم عليها
 سلمان بومحد.

اليت  4/6/2017املوضحة تفصياًل مبحضر احلجز التنفيذي املؤرخ 

ا احلجز عليها لصاحل/ البنك التجاري الكوييت تنفيذًا للعقد رقم 
 (.3/جلد1010)

 د.ك(. 3672780,750وفاء ملبل  وقدره )
اله وللمزيد فعلى راغيب الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين أع

 ميكن مراجعة قسم التنفيذ اجلربي أثناء الدوام الرمسي، وللبيان نعلن.
 رئيس إدارة تنفيذ العاصمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن بيع سيارات ابملزاد العلين

عصرًا سوف تباع ابملزاد  3:00اعتبارا من الساعة  1/10/2017تعلن إدارة التنفيذ بوزارة العدل أنه يف يوم األحد املوافق 
  مببىن البيوع احلكومي يف العارضية السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام.العلين 

 النوع  املدعى عليه املدعي ملف التنفيذ
 2006مرسيدس صالون ذهيب طراز  46-4229لوحة  -1 جاسم حممد اثين شركة املال العاملية للتمويل 150223080
 2007وانيت جي ام سي ابيض طراز  5-41273لوحة -1 دحام ذكرايت دحام امحد جاسم علي السنايف 170346200

فولكس فاجن طوارق جيب عنايب طراز  6-29895لوحة -2
2007 

شركة االتصاالت الكويتية  152635980
 )فيفا(

ابيض  طراز  –فورد صالون رمادي  5-72761لوحة -1 حممد جاسم حممد التورة
2010 

 2008رانج روفر جيب ابيض طراز  5-9608لوحة -1 فارطارق حممد احل علي يوسف ابوغيث 172362770
 رئيس إدارة تنفيذ حمافظة حويل

      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن بيع سيارات ابملزاد العلين
ين م واألايم الثالثة التالية ابتداء من الساعة الرابعة عصراً سوف تباع ابملزاد العل 24/9/2017تعلن إدارة تنفيذ الفروانية انه يف يوم األحد املوافق 

 )مبين إيداع احملجوزات يف العارضية الصناعية( السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام.
 وعلى الراغبني يف الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين أعاله.                  

 املدعى عليه املدعي املوديل النوع رقم السيارة ملف التنفيذ م

دس قاطرة شبه مقطورة مرسي 1310/95 161213880 1
 شركة املىن الفضية للتجارة شركة املال العاملية للتمويل 1998 جوانب متحركة

 شركة زهرة العدان للتجارة العامة شركة املال العاملية للتمويل 2010 صالون اوبرتا 85398/12 160766000 2

 2014 شيفرولية امباال 79991/11 162401210 3
لعزيز شركة عبد احملسن عبد ا

 البابطني
شركة مفتاح الطريق لتأجري 

 السيارات
 يوسف ابراهيم عبد هللا املياس شركة التسهيالت التجارية 2007 كاديالك اسكاليد بوكس 27935/9 161969320 4

5 
161613580 

 البنك االهلي الكوييت 2010 دودج شارجر 80578/6
عبد الرمحن حسني عبد الرمحن بن 

 حسني
 مؤسسة ام ار لوجستيك بنك الكويت الدويل 1999 مرسيدس قاطرة 26321/91 141869770 6

 مىن فرج اله قائدي حيدري البنك الكوييت الدويل 2011 جالنت صالون 12630/4 140685330 7

 مأمـور التنفيـذ                                                                                                                           
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 إعالن عن متوفني
تعلـــن اإلدارة العامـــة للتنفيـــذ ك بـــوزارة العـــدل ك عـــن وفـــاة األشـــخاص 
املوضــــحة أمســــاؤهم أدانه..  فريجـــــى مــــن مجيــــع وزارات الدولـــــة ذات 
االختصاص .. ومن مجيع البنوك والشركات وسائر األفراد ممن له حق 

ـــاء  أو عليـــه ديـــن للمـــذكورين أدانه مراجعـــة قســـم الرتكـــات ابإلدارة أثن
 الدوام الرمسي .
( يومـــاً مـــن اتريـــخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن ابجلريـــدة  15وذلـــك خـــالل ) 

الرمسيـة ومبضــي هــذه املــدة تكـون اإلدارة غــري مســئولة عــن أي تصــرف 
 ابلرتكة للمستحقني هلا .

 كشف أبمساء املتوفني 
 رقم امللف االســـــــــم م
 750/2017 فيصل نواف زين 1
 751/2017 عبيد دهش عليان املطريي 2
 752/2017 حممد اسداله بور 3
 753/2017 ارشاد برفيز الل دين 4
 754/2017 مدحت سعد عبداحلميد امساعيل 5
 755/2017 ادهم عبداحلميد اجلنيات 6
 756/2017 مصطفى حممد علي مصطفي 7
 757/2017 مطلق فاضل فهد الشمري 8
 758/2017 محد يوسفقيس حسن ا 9
 759/2017 حممد عبدالعلي حممد حشمت علي 10
 760/2017 شاكر حممود علي السبيعي 11
 761/2017 مصطفى حسن حسني على 12
 762/2017 على عليان ابلود الصانع 13
 763/2017 على عبدالرحيم حممد الكندري 14
 764/2017 عيد حمماس مهدي العدواين 15
 765/2017 جيبمحود خلف الع 16
 766/2017 ليلي مكي حسني اجلمعة 17
 767/2017 علي حممد املستكي 18
 768/2017 امحد حاجيه علي اخلباز 19
 769/2017 عبدالغين حممد عبدالغين العبد الغين 20
 770/2017 غايل شريدة جلوي العنزي 21
 771/2017 فهد امحد عبدهللا بورمحة 22
 772/2017 ريمحاد سيف سعود الدوس 23

 االدارة العامة للتنفيذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 393إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ أمحد حممد عبدهللا الصقر.
طالبـــاً إصــدار )عـــوض مفقــود( عـــن  11/9/2017 بكتابــه املــؤرخ يف
 م            1998لسنة  13730الوثيقــة رقـــــم : 

        (132) :الكائنة يف : )السالم( قسيمة رقم  
 37248: م/( خمطط رقـم1طعة رقم : )ق 

 : أمحد حممد عبدهللا الصقر. واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم 
احملفوظات مبداي معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا 

رمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد اإلعالن يف اجلريدة ال
انقضاء املهلة إبصدار )عوض املفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (394/2017إعالن رقم )

 تقدمت إلينا السيدة/ نوال حممد علي.
 طالبة إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  11/9/2017 بكتاهبا املؤرخ يف

 م         الكائنة يف : )الشامية( 1999لسنة  10206رقـــــم : 
 (8قطعة رقم : )               (133) :قسيمة رقم 
 26078: م/خمطط رقـم

 : حممد علي سلمان وحياة صاحل سلمان. واملسجلة ابسم
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 

اري / قسم بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العق
احملفوظات مبداي معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا 
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد 
انقضاء املهلة إبصدار )عوض املفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 395إعالن رقم )
 لثنيان.تقدم إلينا السيد/ سامل يوسف ا

طالبـــاً إصــدار )عـــوض مفقــود( عـــن  12/9/2017 بكتابــه املــؤرخ يف
 م     الكائنة يف: )املنقف( 2007لسنة  22428الوثيقــة رقـــــم: 
 31611: م/( خمطط رقـم61قطعة رقم: ) (32قسيمة رقم: )
أمينة يوسف علي الثنيان وخلود يوسف علـي الثنيـان  :واملسجلة ابسم

 يان.وسامل يوسف علي الثن
يرجى ممن تكون حبوزتـه الوثيقـة املـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـأهنا أن يتقـدم 
إىل إدارة التســجيل العقــاري / قســم احملفوظــات مبــداي معلوماتــه خــالل أســبوعني 
مــن اتريــخ نشــر هــذا اإلعــالن يف اجلريــدة الرمسيــة وإال فــعن اإلدارة ســتقوم بعــد 

 طلوب وللبيان نعلن،انقضاء املهلة إبصدار )عوض مفقود( امل
 مدير إدارة التسجيل العقاري
  



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  106             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

 (2017/ 396إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ صاحل عايض صاحل العجمي.

طالبـــاً إصــدار )عـــوض مفقــود( عـــن  12/9/2017 بكتابــه املــؤرخ يف
 م   الكائنة يف: )أبو فطرية( 2017لسنة  3884الوثيقــة رقـــــم: 
 37883: م/( خمطط رقـم7)( قطعة رقم: 222قسيمة رقم: )
 صاحل عايض صاحل العجمي. :واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم 
احملفوظات مبداي معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا 

ن اإلدارة ستقوم بعد اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال فع
انقضاء املهلة إبصدار )عوض مفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 397إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيدة/ فاطمة سلطان حممد شالش.
طالبــة إصــدار )عــوض مفقــود( عــن  12/9/2017 بكتاهبــا املــؤرخ يف
 م   الكائنة يف: )الفردوس( 2013لسنة  3671الوثيقــة رقـــــم: 
 36874: م/( خمطط رقـم5( قطعة رقم: )169قسيمة رقم: )
 سلطان حممد شالش + فاطمة سلطان حممد شالش. :واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري/ قسم احملفوظات 

لوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن مبداي مع
يف اجلريدة الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة 

 إبصدار )عوض مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/ 398إعالن رقم )
 تقدمت إلينا السيدة / كرمية إبراهيم سامل.

 طالبة إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  14/9/2017بكتاهبا املؤرخ يف 
م الكائنة يف: )صباح السامل( قسيمة  1997لسنة  3953رقـــــم: 
 36873( خمطط رقـم: م/13( قطعة رقم: )127رقم: )

واملسجلة ابسم: كرمية إبراهيم سامل وأوالدها سلمان وشيماء وفاطمة 
 أوالد أمحد سلمان احلداد.

وزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا يرجى ممن تكون حب

أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/  399إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ انصر فاحل شنار السبيعي.
 طالب إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  14/9/2017بكتابه املؤرخ يف 

 م      الكائنة يف : )القصور( 2000لسنة  14661رقـــــم : 
 36950ـم: م/(  خمطط رق2(  قطعة رقم : )229) :قسيمة رقم 

 واملسجلة ابسم : فاحل انصر السبيعي.
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 

م بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقو 
 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (400/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ منصور سامل حممد.
طالبـــــاً إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  13/9/2017 بكتابـــــه املــــــؤرخ يف
 ابرية(م الكائنة يف: )اجل 2009لسنة  4338عن الوثيقــة رقـــــم: 
 33000: م/( خمطط رقـم12( قطعة رقم: )398قسيمة رقم: )
 عبد العزيز سليمان الدوسري. :واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم 

ر هذا احملفوظات مبداي معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نش
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد 
انقضاء املهلة إبصدار )عوض مفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (401/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ حسن حممد النجار.
طالبـــــاً إصــــــدار )عـــــوض مفقــــــود(  13/9/2017 بكتابـــــه املــــــؤرخ يف

م الكائنــــــــــــة يف:  1994لســــــــــــنة  8941وثيقــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم: عــــــــــــن ال
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 23278: م/( خمطط رقـم110)فيلكا(قسيمة رقم: )
 شركة املنتجات الزراعية الغذائية. :واملسجلة ابسم

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
بشأهنا أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم 

داي معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا احملفوظات مب
اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد 
انقضاء املهلة إبصدار )عوض املفقود( املطلوب وللبيان 

 نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (402/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ فهد ماجد السلطان السامل.
 طالباً إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  13/9/2017ؤرخ يف بكتابه امل
 م الكائنة يف: )الشويخ السكنية(. 1959لسنة  6748رقـــــم: 

 17156( خمطط رقـم: م/2( قطعة رقم: )23قسيمة رقم: )
 واملسجلة ابسم: ماجد السلطان السامل.

بشأهنا يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 403إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ حممد فؤاد نصر هللا.
 طالباً إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  14/9/2017بكتابه املؤرخ يف 

م الكائنة يف: )العدان(قسيمة رقم:  2015لسنة  8576رقـــــم: 
 37204( خمطط رقـم: م/2( قطعة رقم: )490)

 واملسجلة ابسم: نعمان عبد هللا جنم السبيعي وزوجته.
يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فعن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 ب وللبيان نعلن،املفقود( املطلو 
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 
 

 وزارة الكهرابء واملاء
 2016/2017-2املمارســـة رقـــم : و ك م/ 

 صيانة نظام محاية قواعد البياانت والتطبيقات
تعلن وزارة ) الكهرابء واملاء ( عن طرح املمارسة املذكورة أعاله بني 

لومات وللراغبني يف الشركات املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املع
االشرتاك احلصول على واثئق املمارسة من إدارة العقود واملناقصات 

الدائري  –)مراقبة املناقصات( مبقر الوزارة الرئيسي ) جنوب السره 
 السادس( الطابق األول حسب البياانت التالية : 

 . 24/9/2017اتريخ الطرح :  -
عد لتسليم العطاءات آخر مو  5/11/2017اتريخ تقدمي العطاء :  -

 يف متام الساعة الواحدة ظهـــًرا ولن  يقبل أي عطاء بعد ذلك .
د.ك ) مخسة وعشرون ديناراً   25/ -مثن نسختني من الواثئق:  -

كويتيًا ال غري( وميكن احلصول على واثئق املمارســة من إدارة العقـود 
الدائـري   –جنوب السـرة  –واملناقصـات يف مبىن الـوزارة الرئيسي 

 السادس الطابق األول .
د.ك )ألــــف ومخســــمائة دينــــار كــــوييت (  1500/-التــــأمني األويل:  -

 لصاحل وزارة الكهرابء واملاء غري قابل للرد . 
تقـــدم العطـــاءات مرفـــق هبـــا شـــهادة مـــن غرفــــــة التجــــــارة والصناعـــــة  -

ــــام   ــــة لع ــــجيل الشركـــ ـــد تســـ ـــة  تفي ـع وتوضـــ  2017/2018الكويتي
الواثئـق يف أظــرف خمتومــه ابلشــمع األمحـر وتــودع بصــندوق العطـــــاءات 

 الكائن إبدارة العقود واملناقصات بوزارة الكهرابء واملاء .   
ـــدي للممارســـني املشرتكـــني يف هـــذه املمارســـة  - ـــد إجتمـــاع متهي سيعقـ

ـريوان منطقــة القـ –مببىن إدارة مركـز احلاسب اآليل غـرفـة االجتماعــات 
 (  80مقابــل طريــق اجلهــراء السريع )طريـــق رقــــم  –

ــــــــــــــــــــودارة        ،  29,307666اإلحــــــــــــــــــــداثيات اجلغرافيـــــــــــــــــــــة ل
فـــــي متـــــــام التاسعــــــة صــــباًحا يـــــوم األحــــــد  املوافـــــق  47,814556

 م   لشرح طبيعة األعمال والرد على استفسار املمارسني . 8/10/2017

 وزارة املالية
 إسكان موظفي الدولة إدارة

 2018/ 2017(66إعالن رقم )
تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إىل استئجار مبىن 

 وذلك الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
 وذلك وفقاً للشروط واملواصفات التالية:

 أن يقع املبىن يف حمافظة حويل. -1
( غرفة 20) أن حيتوي املبىن على عدد من الغرف حبدود -2

 ابإلضافة إىل اخلدمات.
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يفضل أن يكون املبىن حديث البناء وجاهزًا من حيث أعمال  -3
 التشطيب ووصول التيار الكهرابئي.

 أن يتوافر أمام املبىن مواقف للسيارات. -4
 أن يقع املبىن على شارع عام يسهل االستدالل عليه. -5
 أن يكون املبىن مكيف تكييفاً مركزايً. -6
لى الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لديهم الشروط واملواصفات فع

الدور  -11مبىن رقم  -املذكورة مراجعة الوزارة يف )جممع الوزارات 
الثاين( وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة بذلك يف موعد أقصاه 
أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن مصطحبني معهم صور من ترخيص 

البناء املعتمد من قبل بلدية الكويت  البناء ووثيقة العقار وخمطط
والبطاقة املدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة لوطفاء لشروط 

 األمن والسالمة ابملبىن وصور حديثة للمبىن من الداخل واخلارج.
 وكيل وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إدارة إسكان موظفي الدولة

 2017/2018(67إعالن رقم )
ولة عن حاجتها الستئجار مساحات تعلن إدارة إسكان موظفي الد

 مكتبية وذلك الستغالهلا كمكاتب ألحد مرافق الدولة.
 وذلك وفقا للشروط واملواصفات التالية:

أن يقع املبىن يف إحدى احملافظات التالية )مبارك الكبري ــــــ  -1
 الفروانية(.

( 2م2250أن يكون املبىن نظام مساحات مفتوحة حبدود ) -2
( 100 – 90) اخلدمات أو نظام غرف حبدود من ابإلضافة إىل

 غرفة.
يفضل أن يكون املبىن حديث البناء وجاهزًا من حيث أعمال  -3

 التشطيب ووصول التيار الكهرابئي.
 أن يتوافر أمام املبىن مواقف للسيارات. -4
 أن يكون املبىن مكيفاً تكييفاً مركزايً. -5
 ستدالل عليه.أن يقع املبىن على شارع عام يسهل اال -6

فعلى الراغبني يف أتجري مبانيهم ممن تتوافر لديهم الشروط 
مبىن رقم  -واملواصفات املذكورة مراجعة الوزارة يف )جممع الوزارات 

الدور الثاين( وذلك لتعبئة مناذج عروض خاصة بذلك يف موعد  -11
أقصاه أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن مصطحبني معهم صورًا من 

بناء ووثيقة العقار والبطاقة املدنية للمالك وكذلك اعتماد ترخيص ال
 اإلدارة العامة لوطفاء لشروط األمن والسالمة ابملبىن.

 وكيل وزارة املالية
 
 

 إعالن 
قسم األسواق و اجلمعيات، الكائن  –إدارة عقود أمالك الدولة  –تستدعي وزارة املالية 

( املذكورين أدانه ملراجعة الوزارة خالل  11 –يف جممع الوزارات الدور األرضي ) بلوك 
أسبوعني من اتريخ اإلعالن ، حيث خـصصت هلم حمالت و ورش يف منطقة الوفرة 
السكنية و اخلريان  و ذلك الستكمال بياانهتم لدخول القرعة ، مبوعد أقصاه حىت اتريخ 

31/10/2017 . 
 أمساء من خصصت هلم ورش أمساء من خصصت هلم حمالت 
يد زبن حزمي امليع.عب 1  علي فهد حزام الرشيدي. 
 فرحان عبدهللا فرحان. سطام سعود جالل السهلي. 2
 عبدالرمحن رشدان بنيان. عبدهللا سعد اجلالل السهلي. 3
  فهد انصر فهيد املري 4
  سعود اثمر سرور العتييب. 5
  محود زيد عايض العيش. 6
  فهد حممد خليوي العجمي. 7
د مزعل بداح العتييب.محاد عبي 8   
  علي حممد صاحل املري. 9
  حممد شريدة حممد الشمري. 10

 يرجى إحضار اآليت :و 
 ( البطاقة املدنية لصاحب العالقة .1
 ( حصر الورثة للمتويف ، وصور البطاقات املدنية للورثة .2
( توكيل رمسي ) عام أو خاص ( اذا تعذر حضور صاحب العالقة 3

 اقة املدنية للوكيل و املوكل .مع صورة البط
 الوكيل املساعد لشئون أمالك الدولة و القانونية 

 

 الديوان األمريي
 إعالن

(  2017-1/2018يعلن الديوان األمريي عن طرح املزايدة رقم )دأ/
الرتخيص إبدارة واستغالل وتشغيل حلبة سباق السيارات واملرافق 

من الشركات أو املؤسسات امللحقة هبا ، فعلى الراغبني ابملشاركة 
املتخصصة يف ذلك اجملال التقدم للحصول على كراسة الشروط وواثئق 

الدور  –املبىن اإلداري  –قصر بيان  –املزايدة من )الديوان األمريي 
إدارة املناقصات واملتابعة ( وذلك خالل ساعات  – 7زون –األول 

جلريدة الرمسية الدوام الرمسي اعتبارًا من اتريخ نشر اإلعالن يف ا
د.ك( فقط مائتا دينار   200/-)الكويت اليوم( مقابل رسم قدره )

 كوييت ال غري)الدفع كي نت فقط( للكراسة غري مسرتد وشريطه اآليت:
 على املزايد تقدمي شهادة نسبة العمالة الوطنية. -1
على املزايد تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة من شهادة التسجيل -2

 ارة وصناعة الكويت.لدى غرفة جت
تقـــدم العـــروض إىل نفـــس اجلهـــة الـــيت ســـحبت منهـــا الواثئـــق داخـــل مظـــروف -

%( مــن العطــاء 2مغلــق وتكــون مصــحوبة ابلتــأمني األويل بنســبة ال تقــل عــن )
ــــوم  لصــــاحل الــــديوان األمــــريي علمــــاً أبن آخــــر موعــــد لتقــــدمي العطــــاءات هــــو ي

معاينـــة املوقـــع الـــذي ، وعلـــى مجيـــع املزايـــدين 5/10/2017اخلمـــيس املوافـــق 
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سـيتم إدارتـه واســتغالله وتشـغيله معاينــة اتمـة انفيــة للجهالـة وذلــك بعـد االنتهــاء 
 من عقد االجتماع التمهيدي والذي سيتم إفادتكم به الحقا. 

( يومًا من اتريخ 90جيب أن يبقى العطاء ساري املفعول ملدة )
جتديد هذه اإلقفال مع احتفاظ الديوان األمريي حبقه يف متديد أو 

 الفرتة للمدة أو املدد اليت يراها مناسبة الستكمال املزايدة والرتسية .
 ( بشأن املزايدات احلكومية. 1997( لسنة )4املزايدة ختضع لتعميم رقم )-

 لالستفسار االتصال على األرقام التالية:
 22012750-22012749املباشر: -
  22012872الفاكس: -

 ديوان احملاسبة
( 2017-5/2018طرح املمارسة رقم ) إعالن عن

بشأن تطوير وتركيب وتشغيل نظام آيل للتوظيف 
REC 

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
 يوماً  90% أتمني أويل ملدة 2 75/- 24/10/2017 24/9/2017

االجتماع 
 التمهيدي

 وذلك يف مقر الديوان  10/10/2017صباحا يوم الثالاثء املوافق  10

ين االجتماع العل
 لفض املظاريف

 وذلك يف مقر الديوان 25/10/2017صباحا يوم الثالاثء املوافق  10

( طبقـا 2017-5/2018يعلن ديـوان احملاسـبة عـن طـرح املمارسـة رقـم )
للشــــروط واملواصــــفات الــــواردة يف واثق املمارســــة والــــيت ميكــــن احلصــــول 

 –اريــة عليهــا مــن قســم التوريــدات مبقــر الــديوان الكــائن يف )الشــويخ اإلد
( أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي ويــتم الــدفع عــن طريــق جهــاز 102شــارع 

الكــي نــتش وتشــمل العطــاءات التــأمني األويل ســواء خطــاابت ضــمان أو 
شـــيكات مصـــدقة مـــن البنـــك وحتمـــل اســـم الشـــركة أو املؤسســـة املقدمـــة 
واجلهة املستفيدة ديوان احملاسبة، علـى أن يـتم إرفـاق شـهادة دعـم العمالـة 

 ية مع العطاءات وإال سوف يعترب العطاء ال غيا.الوطن
* مالحظــــــــــــــــة: متابعــــــــــــــــة موقــــــــــــــــع ديــــــــــــــــوان احملاســــــــــــــــبة الرمســــــــــــــــي 

(www.sabq8.com.ألي مستحداثت تتم على املمارسة ) 

 جملس الوزراء
- 181م -إعالن عن طرح املمارسة رقم )د أ

نظومة ( بشأن توريد وتركيب م2018/  2017
مراقبة وتتبع املركبات وكامريات متنقلة لألفراد للدورة 
الثامنة والثالثني ملؤمتر القمة جمللس التعاون لدول 

 2017ديسمرب  6-5الكويت -اخلليج العربية
يعلن الديوان األمريي عن طرح ممارسة عامة غري قابلة للتجزئة رقم )د 

ــــد (  بــــني الشــــركات املتخصصــــة 2018/  2017- 181م -أ توري

وتركيب منظومة مراقبة وتتبع املركبات وكامريات متنقلة لألفراد للدورة 
الثامنة والثالثني ملؤمتر القمة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية وذلك 
ــق املمارســة والــيت  ــواردة يف واثئ طبقــاً للمواصــفات والشــروط العامــة ال

-دور األولالـ –قصر بيـان  –ميكن احلصول عليها ابلديوان األمريي 
إدارة املناقصـــــات واملتابعـــــة، علـــــى أن بـــــتم تقـــــدمي العطـــــاءات -7زون

( 4بوابـة رقـم )-قصـر السـيف العـامر  -ابألمانة العامـة جمللـس الـوزراء
 وذلك أثناء مواعيد العمل الرمسية. 

آخر يوم بيع  الطرح
 الكراسات

االجتماع 
 التمهيدي

 السعر اإلقفال

 االثنني
25/9/2017 

 بقصر بيان

 ميساخل
5/10/2017 

 االثنني
9/10/2017 

 اخلميس
12/10/2017 

بقصر السيف 
 العامر

د.ك  75
غري 

 مسرتجعة

 -صـبحان-وسيتم عقـد االجتمـاع التمهيـدي مبعسـكر احلـرس األمـريي
صـــباحا وألي استفســـار االتصـــال علـــى هـــاتف رقـــم  11:00الســـاعة 

( يومـا اعتبـاراً مـن اتريـخ 90وتسري العطـاءات ملـدة ) 99043499
%( مــن 2املظــاريف هــذا وتبلــ  الكفالــة األوليــة هلــذه املمارســة ) فــض

قيمــة العطــاء علــى أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة ســراينه وصــادرة ابســم 
 الديوان األمريي.

 يرجى اصطحاب املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
 .شهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة سارية املفعول. 1
. شهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات سارية 2

 املفعول.
 .الرقم املدين للشركة.3
 .شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول. 4
 .كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء الكراسة.5

ـــــود وا ـــــة العق ـــــة لالستفســـــار: يرجـــــى االتصـــــال مبراقب ملناقصـــــات: بدال
وترســــــل االستفســــــارات  3177 - 2846داخلــــــي - 1800008
 22221361على الفاكس: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 188م -إعالن عن طرح املمارسة رقم )د أ

( بشأن توفري معدات مطبخ للدورة 2018/  2017
الثامنة والثالثني ملؤمتر القمة جمللس التعاون لدول 

 2017ديسمرب  6-5الكويت -اخلليج العربية
لــديوان األمــريي عــن طــرح ممارســة عامــة غــري قابلــة للتجزئــة رقــم يعلــن ا

( بـــني الشـــركات املتخصصـــة تـــوفري 2018/  2017- 188م -)دأ
معـــدات مطـــبخ للـــدورة الثامنـــة والثالثـــني ملـــؤمتر القمـــة جمللـــس التعـــاون 
لدول اخلليج العربية وذلك طبقًا للمواصفات والشروط العامة الواردة 

 – ميكـــن احلصـــول عليهـــا ابلـــديوان األمـــريي يف واثئـــق املمارســـة والـــيت
إدارة املناقصات واملتابعة، على أن -7زون-الدور األول –قصر بيان 

http://www.sabq8.com/
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قصـــر الســـيف  -يـــتم تقـــدمي العطـــاءات ابألمانـــة العامـــة جمللـــس الـــوزراء
 ( وذلك أثناء مواعيد العمل الرمسية. 4بوابة رقم )-العامر 

آخر يوم بيع  الطرح
 الكراسات

 رالسع اإلقفال

 االثنني
25/9/2017 

 بقصر بيان

 األحد
8/10/2017 

 الثالاثء
بقصر  10/10/2017

 السيف العامر

د.ك غري  75
 مسرتجعة

( يومــا اعتبــاراً مــن اتريــخ فــض املظــاريف 90وتســري العطــاءات ملــدة )
%( من قيمة العطاء على 2هذا وتبل  الكفالة األولية هلذه املمارسة )

 نه وصادرة ابسم الديوان األمريي.أن تكون صاحلة طوال مدة سراي
 يرجى اصطحاب املستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

ــــــدى اجلهــــــاز املركــــــزي للمناقصــــــات العامــــــة 1 .شــــــهادة التســــــجيل ل
 سارية املفعول. 

 .الرقم املدين للشركة.2
 .شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول. 3
 طاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء الكراسة..كتاب تفويض ونسخة من الب4

ـــــة  ـــــود واملناقصـــــات: بدال ـــــة العق لالستفســـــار: يرجـــــى االتصـــــال مبراقب
وترســــــل االستفســــــارات  3207 - 2846داخلــــــي - 1800008
 22221361على الفاكس: 

 اهليئة العامة للرايضة
 إعــــــالن

 ( 9/2017/2018طرح : املمارسـة رقم )هــ ع ر د 
 وريد أاثث إلدارة األندية الرايضيةبشأن أعمال ت

وذلك ابألظرف املغلقـة طبقا للشروط واملواصفات الواردة بواثئق 
املمارسة ، واليت ميكن احلصول عليها من ادارة اخلدمات والتوريدات 

( الدور الثالث  64مكتب رقم ) -قسم املناقصات واملمارسات  -
 ل الرمسية .مبقر اهليئة مبنطقة الرقعي خالل مواعيد العم

سعر  اتريخ االقفال تـاريخ الطرح
 الوثيقة

 الكفالة األولية

دينار  75 15/10/2017 24/09/2017
 كوييت

%( اثنني يف املائة من القيمة 2)
 (90االمجالية للعطاء صاحلة ملدة )

 يوما من اتريخ فض املظاريف

 وقد حتدد عقد اجتمـاع متهيـدي للسـادة مقـدمي العطـاءات مبقـر اهليئـة
صـباحاً مـن  11:00الدور األرضـي( يف متـام السـاعة  -)مسرح اهليئة 

 م.10/10/2017يوم الثالاثء املوافق 
وجيب تقـدمي العطـاءات اعتبـارا مـن السـاعة الثامنـة صـباحا وحـىت الواحـدة ظهـرا 
مــــن اتريــــخ يــــوم االقفــــال وعلــــى ان تســــلم العطــــاءات داخــــل مظــــاريف مغلقــــة 

املخصـص للممارسـات مبقـر اهليئـة )الـدور  ابلشمع االمحر ، وتوضـع ابلصـندوق
 األرضي( ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد املوعد احملدد إلقفال املمارسة.

( تســــعني يومــــا اعتبــــارا مــــن اتريــــخ فـــــض 90هــــذا وتســــري العطــــاءات ملــــدة )

العطاءات ويستبعد أي عطـاء غـري مرفـق بـه أصـل أو صـورة ايصـال شـراء واثئـق 
، وشــهادة دعــم العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة  املمارســة ، والكفالــة األوليــة

 .2017/2018الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 
املمارسة مفتوحة جلميع الشركات واملؤسسات املتخصصة يف االعمال 
املطلوبة واملسجلة لدى اهليئة العامة للرايضة وجلنة املناقصات املركزية 

 .2017/2018لعام 
هيئة إلغاء املمارسة دون إبداء األسباب ودون أدىن ملحوظة: جيوز لل

 اعرتاض من قبل املمارسني.
 املـــديــــــر العـــــــــام

 اهليئة العامة للشباب
 إعــــــالن
 9/2017/2018عن املمارسة رقم هـ ع ش/ 

تعلن اهليئة العامة للشباب عن طرح املمارسة رقم هـ ع ش 
 19( ابص سعة 30) )بشأن استئجار عدد 9/2017/2018/

راكبا مع السائقني والوقود خلدمة فعاليات الكويت عاصمة الشباب 
العريب( وذلك ابألظرف املغلقـة طبقا للشروط واملواصفات الواردة 
 –بواثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من اهليئة العامة للشباب 

باب مبىن مركز ش – 2قطعة  –الكائن مقرها يف منطقة الفيحاء 
 الدور األول، وذلك خالل مواعيد العمل الرمسية. –الفيحاء 

 الكفالة األولية سعر الوثيقة اتريخ اإلقفال تـاريخ الطرح
 % من قيمة العطاء2 دينارا كويتيا 75 2/10/2017 24/9/2017

وميكن للشركات واملؤسسات املطلوب اشرتاكها يف هذه املمارسة 
وجب كتاب برغبتها يف شراء املمارسة احلصول على وثيقة املمارسة مب

 على أن يكون موقعاً من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة.
علمًا أبنه قد ا حتديد اجتماع متهيدي للسادة مقدمي العطاءات يف 

الدور األول -مبىن مركز شباب الفيحاء -مبىن اهليئة العامة للشباب
وم األربعاء املوافق يف متام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من ي

27/9/2017. 
كما جيب تقدمي العطاءات اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحىت 
الواحدة ظهرًا من اتريخ يوم اإلقفال، على أن تسلم العطاءات داخل 
مظاريف مغلقة ابلشمع األمحر، وتوضع ابلصندوق املخصص 

ر األول(، مبىن مركز شباب الفيحاء )الدو -للممارسات مبقر اهليئة 
 ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد املوعد احملدد إلقفال املمارسة.

( تسعني يوماً 90كما يلتزم املمارس أبن يكون العطاء ساراًي ملدة )
اعتبارًا من اتريخ موعد اإلقفال ويستبعد أي عطاء غري مرفق به أصل 
ة أو صورة إيصال شراء واثئق املمارسة، وأصل الكفالة األولية، وشهاد

دعم العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل 
 على أن تكون سارية.
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املمارسة مفتوحة جلميع الشركات واملؤسسات املتخصصة يف األعمال 
املطلوبة املسجلة لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة بشرط أن 

 تكون شهادة التسجيل سارية.
املمارسة دون إبداء األسباب ودون أدىن ملحوظة: جيوز للهيئة إلغاء 
 اعرتاض من قبل املمارسني.

 املدير العام
 

 اهليئة العامة للصناعة
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها
 فيصل نواز وشريكته  –السادة/ شركة غازكم ملعدات وأجهزة البرتول 

 طالبني تعديل يف السجل الصناعي 
 27356رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: مصنع غازكم أوكسجني للغازات الصناعية 
 2012-5-22الصادر بتاريخ: 

املعد: إنتاج وتعبئة  غاز األكسجني إنتاج و تعبئة غاز األرجون و غاز 
 اثين أكسيد الكربون و غاز األستيلني

 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  -منطقة: شرق األمحدي  شارع: 
 حمل :كامل القسيمة  دور: األرضي    67قسيمة:   6قطعة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السيد/ حممد عيد حممد العجمي
 طالبا قيد يف السجل الصناعي 

 201938رقم الرتخيص: 
 حتت االسم التجاري: مصنع الشدقان للحدادة 

 2017-09-06الصادر بتاريخ: 
  املعد: أعمال احلدادة

اسـم املالـك: اهليئـة   -منطقة: توسـعة احلرفيـة مبنطقـة اجلهـراء  شـارع: 
 حمل: دور: األرضي    51العامة للصناعة قطعة: احلرفية  قسيمة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها
 ابـراهيم امحـد ابـراهيم /بـرس بـرنتنج ويفـز مطبعـه السـادة/ شـركة

 د يف السجل الصناعي طالبني قي العوضي وشريكه
 ٢٠١٢٥٩رقم الرتخيص: 

 برس برنتنج ويفز مطبعة شركةحتت االسم التجاري: 
 2017-09-13الصادر بتاريخ: 

 الطباعة أعمالاملعد: 
 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة   -منطقة: الرى  شارع: 

 دور: االرضي    1حمل:   ١٥٤١قسيمة:   1قطعة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن اهليئة العام

 السيد/ بدر عبداحلي حممد البناي
 طالبا الغاء ترخيص  حرفة صناعية

 28825رقم الرتخيص: 
 حتت االسم التجاري: فدك ألعمال النجارة

 2014-8-25الصادر بتاريخ: 
 املعد: أعمال النجارة

 عةمنطقة: الشويخ / الصناعية الثانية  اسم املالك: اهليئة العامة للصنا
 دور: األرضي    1حمل:   83قطعة: أ  قسيمة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السيد/ اسامه علي امحد الرمضان

 طالباً إصدار بدل فاقد حرفة صناعية
 25268رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: ارمادا العاملية ألعمال احلدادة واالملنيوم 
 2017-4-16الصادر بتاريخ: 

 املعد: اعمال احلدادة واالملنيوم
 منطقة: الشويخ / الصناعية الثالثة    اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة

 -دور: األرضي     بناية:       4حمل:   96قطعة: ب     قسيمة: 
يرجى ممن يكون حبوزته الرتخيص املذكور أعاله أو لديه أي معلومات 

هليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل بشأنه أن يتقدم اىل مقر ا
أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن وإال فعن اهليئة ستقوم بعد انقضاء 

 املهلة إبصدار بدل فاقد عن الرتخيص املطلوب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها

 السيد/ طارق عبيد مسري الظفريي
 طالبا تعديل يف السجل الصناعي 

 12950م الرتخيص: رق
حتت االسم التجاري: مصنع بيت السماحة إلنتاج األاثث اخلفيف 

 2014-5-19وتنجيده الصادر بتاريخ: 
 املعد: إنتاج األاثث اخلفيف وتنجيده



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  112             والستون    الثالثةالسنة  1359الكويت اليوم العدد 

      68قسيمة :    4قطعة:    -شارع:  -منطقة: أمغرة التوسعة الشرقية  
 اسم املالك اهليئة العامة للصناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 يئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن اهل
 السادة/ الشركة املتحدة لصيانة املعدات

 طلب تعديل يف السجل الصناعي 
 20914رقم الرتخيص: 

 حتت االسم التجاري: الشركة املتحدة لصيانة املعدات
 2000-10-21الصادر بتاريخ: 

 املعد: ألعمال احلدادة 
 املالك: اهليئة العامة للصناعة  اسم  -شارع:  3منطقة: الشويخ الصناعية 

 -دور: األرضي بناية:  6حمل: 178قطعة: ج قسيمة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السادة/ نورة عبد العزيز عبد هللا العرفج  

 طالبني تعديل يف السجل الصناعي 
 36611رقم الرتخيص:

حمــارم ورقيــة / علــب  حتــت االســم التجــاري: كــي يب ســي إلنتــاج علــب
 املطاعم واحلاوايت. 

 2014-5-4الصادر بتاريخ: 
ـــــــة وعلـــــــب املطـــــــاعم واحلـــــــاوايت  ـــــــاج علـــــــب حمـــــــارم ورقي املعـــــــد: إنت

 وعلب جتارية أخرى 
 منطقة: الشعيبة الصناعي الغربية اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  

 دور:  بناية:  0حمل:  D218-D217-D219-D220قطعة  قسيمة:)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الن إع
( بشأن 2017/ 15عـن طرح املمارسة رقم )هـ ع ص 

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة تكييف مركزي ملراكز 
 الصليبية والري لقسم اخلدمات الفنية.

 15تعلـن اهليئة العامة للصناعة عـن طرح املمارسة رقم )هـ ع ص 
( بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة تكييف مركزي ملراكز 2017/

ة والري لقسم اخلدمات الفنية. طبقـًا للشروط واملواصفات الصليبي
العامة واخلاصة الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها 

يف -إدارة التوريدات و املخازن  –من مبىن اهليئة العامة للصناعة 
د .ك( ال يرد  75مواعيد العمل الرمسية وذلك مقابل رسم وقـدره ) 

ـوم التايل لتاريخ نشر اإلعالن على أن يكون آخر موعد اعتبارا من الي
لتقدمي العطاءات بعد مرور واحد وعشرون يوما على اتريخ نشر 
اإلعالن ويرفض كل عطاء يقدم بعد ذلك املوعد، وتوضـع العطاءات 

إدارة -يف صندوق لدى مبىن اهليئة العامة للصناعة الرئيسي 

( 90سري العطاءات ملــدة )جنوب السرة، وت –التوريدات واملخازن 
 يوما اعتبارا من اتريخ فض مظاريف العطاءات. 

د.ك( وتكون صاحلة  2000ويرفق ابلعطاء كفالة أولية مببل  وقدره )
طيلة مدة سراين العطاء لصاحل اهليئة العامة للصناعة يف صورة خطاب 
ضمان معتمد أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك احمللية املعتمدة 

وز ملقدم العطاء املطالبة أبي فوائد على مبل  هذه الكفالة وال وال جي
جيوز لدائين املمارس احلجز على مبلغها، علما أبن هذه املمارسة غري 

 قابلة للتجزئة، وال تقبل فيها عروض بديلة.
 مدير عام اهليئة 

 هيئة أسواق املال

 إعــــــــالن 
ـــــــتح ابب ا ـــــــن عـــــــن ف ـــــــال أن تعل ـــــــة أســـــــواق امل لتســـــــجيل يســـــــر هيئ

ــــــــــــخ  ــــــــــــاراً مــــــــــــن اتري للســــــــــــادة احملكمــــــــــــني واخلــــــــــــرباء وذلــــــــــــك اعتب
 .15/10/2017ولغاية اتريخ  1/10/2017

لـــــــذا يرجـــــــى تعبئـــــــة النمـــــــوذج املخصـــــــص مـــــــن املوقـــــــع اإللكـــــــرتوين 
ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــى أن  www.cma.gov.kwالرمســـــــــــــــــــــي للهيئ عل

ــــــــــد  ــــــــــة حبســــــــــب النمــــــــــوذج املع ــــــــــاق املســــــــــتندات املطلوب ــــــــــتم إرف ي
ــــــــذلك واحلضــــــــور شخصــــــــياً للتســــــــجيل إىل ــــــــة الرمســــــــي  ل مقــــــــر اهليئ

مـــــــــــــن  21والكـــــــــــــائن يف: الشـــــــــــــرق، بـــــــــــــرج احلمـــــــــــــراء، الطـــــــــــــابق 
 ظهرًا. 1:30صباحاً ولغاية  8:00الساعة 

ــــــــة وجــــــــود أي استفســــــــار ميكــــــــن االتصــــــــال علــــــــى هــــــــاتف  ويف حال
 .22903000رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصندوق األهلي الكوييت

 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات
يف الصــــندوق تعلـــن هيئـــة أســـواق املـــال عـــن فقـــدان بطاقـــة وحـــدات 

بنـاء علـى الطلـب املقـدم مـن الشـركة اخلليجيـة  وذلـك األهلي الكـوييت
 حسب البيان التايل: حلفظ األوراق املالية

 الوحداتعدد  رقم البطاقة رقم املشرتك االســم
 85,000 363 337 حممد عبدالرحيم إبراهيم معروف

  632 83,000 
  2416 26,208 

يــــــه أيــــــة معلومــــــات بشــــــأهنا مراجعــــــة يرجــــــى ممــــــن يعثــــــر عليهــــــا أو لد
وحـــــــــدة مســـــــــامهي الشـــــــــركات والصـــــــــناديق االســـــــــتثمارية ابلشـــــــــركة 

ـــــظ األوراق املاليـــــة الكـــــائن يف: الشــــــرق  ـــــة حلف ش مبــــــارك  -اخلليجي
الكويـــــــــت  -الـــــــدور الرابــــــــع -عمــــــــارة زيـــــــد الكــــــــاظمي  -الكبـــــــري 
 (22416289فاكس:  - 22250600)هاتف: 

مـــن اتريـــخ نشـــر اإلعـــالن يف  وذلـــك خـــالل مخســـة عشـــر يومـــاً اعتبـــاراً 
جريـــدة الكويـــت اليـــوم، وإال فـــعن الشـــركة ســـتقوم بعـــد انقضـــاء املهلـــة 

 إبصدار شهادة بدل فاقد للمشرتك املذكور أعاله.
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 هيئة تشجيع االستثمار املباشر
 إعالن

يانة اخلاصة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل وتعريف وربط وص 2018-03/2017عن املمارسة رقم هـ. ت. أ.م 
( ونقل وختزين وتشغيل البياانت املركزية وأنظمة Integrated Systemsأجهزة خوادم األنظمة املتكاملة )

 الربط هليئة تشجيع االستثمار املباشر
( اخلاصة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل وتعريف 2018-03/2017تعلن هيئة تشجيع االستثمار املباشر عن طرح املمارسة رقم )هـ.ت.أ.م 

( ونقل وختزين وتشغيل البياانت املركزية وأنظمة الربط هليئة تشجيع Integrated Systemsربط وصيانة أجهزة خوادم األنظمة املتكاملة )و 
ارة ة من إداالستثمار املباشر، وذلك طبقا للمواصفات الفنية والشروط اخلاصة والعامة الوارده يف واثئق املمارسة وميكن احلصول على واثئق املمارس

خالل ساعات الدوام الرمسي اعتبارا من يوم ( وذلك 14مبىن  - 8قطعة  -منطقة شرق) يف برج احلمراء 45الشئون املالية الكائن مقرها يف الدور 
 :24/09/2017األحد املوافق 

 موعد فض املظاريف االجتماع التمهيدي الكفالة األولية السعر اإلقفال الطرح

 األحد
24/9/2017 

 اخلميس
12/10/2017 

 د.ك 75/-
 غري مسرتجعة

 دينار 2000
يوما من اتريخ فض  90)صاحلة ملدة 

 املظاريف(

 04/10/2017 األربعاء
( 11مبقر هيئة تشجيع االستثمار املباشر الساعة )

 صباحاً 

 17/10/2017الثالاثء 
( 11مبقر هيئة تشجيع االستثمار املباشر الساعة )

 صباحاً 

والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية واملؤهلني  اجلهاز املركزي للمناقصات العامةللمقاولني املعتمدين واملسجلني لدى إن هذه املمارسة مفتوحة  -
 لدخول هذه املمارسات لتقدمي عروضهم.

هـاز املركـزي اجلجيب تقدمي كتـاب تفـويض إبسـم املنـدوب لتسـليم مسـتندات املمارسـة، مـع إحضـار هويـة شخصـية، وشـهادة تسـجيل الشـركة يف ) -
 العامة( و)غرفة التجارة والصناعة( عند شراء كراسة املمارسة.للمناقصات 

 والصاحلة ملدة سنة مع شراء املمارسة وتقدمي العطاء. 2017جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  -
يف صندوق املمارسات يف مقر هيئة تشجيع االستثمار املباشـر مـع عـدم ذكـر ابلشمع األمحر ظرف اهليئة الرمسي املختوم تودع العطاءات بواسطة  -

 يوماً اعتباراً من اتريخ فض املظاريف. 90اسم مرسلها أو أية إشارة أو عالمة تدل عليه، وتسري العطاءات ملدة 
 .12/10/2017يف يوم اخلميس املوافق ( ظهراً 1آخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة ) -
 ( صباحًا مبقر هيئة تشجيع االستثمار املباشر.11يف متام الساعة ) 17/10/2017يكون موعد اجتماع فض املظاريف علين يف يوم الثالاثء املوافق  -
 عند احلضور لالجتماع التمهيدي جيب إحضار وصل شراء كراسة املمارسة. -
 فقط. الدفع عن طريق الكي نت -

   
 اإلدارة العامة لوطفاء

  إعـــالن
تعلـــن اإلدارة العامـــة لوطفـــاء عـــن تغيـــري مســـمى املمارســـة رقـــم :      
توريـــــد وتركيـــــب وتشـــــغيل أجهـــــزة حاســـــب آيل  20/2017/2018

، وملحقاهتـــا إىل توريـــد وتركيـــب وتشـــغيل أجهـــزة شـــبكات وملحقاهتـــا 
اجعـة قسـم احملاسـبة فعلى السادة التجار املتخصصـني يف هـذا اجملـال مر 

املبىن الرئيسي اجلديد )غرب  -اإلدارة العامة لوطفاء  -كالصندوقك 
للحصــول علــى  -الــدور الثــاين  -مشــرف( مقابــل الــدائري الســادس 

د.ك(  000/75املواصفات اخلاصة هلذه املمارسة مقابل رسم وقدره )
 -د غــري قابلــة لالســرتدا -فقــط مخســة وســبعون دينــاراً كويتيــاً ال غــري 

 مصطحبني معهم املستندات التالية :

 صورة من السجل التجاري .  -1
 صورة شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت .  -2
   صورة من إيصال التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة. -3
صـــورة شـــهادة اســـتيفاء نســـبة العمالـــة الوطنيـــة لـــدى الشـــركات غـــري احلكوميـــة  -4

 لشئون االجتماعية والعمل صاحلة ملدة سنة ترفق مع العطاء . الصادرة من وزارة ا
ـــــود ابإلدارة العامـــــة  -5 تســـــلم العطـــــاءات لقســـــم املناقصـــــات والعق

 الدور األول .  –املبىن الرئيسي )غرب مشرف(  –لوطفاء 
علمـــــــاً أبن آخـــــــر موعـــــــد لتقــــــــدمي العـــــــروض يـــــــوم األحـــــــد املوافــــــــق 

 ظهراً . 1:00الساعة  24/09/2017
 رة الشئون املالية مدير إدا
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 اإلدارة العامة للجمارك
 إعالن 

تعلـــــــن اإلدارة العامـــــــة للجمـــــــارك عـــــــن إلغـــــــاء املزايـــــــدة رقـــــــم أج/ش 
القيــــــام أبعمــــــال املســــــح اإللكــــــرتوين واملناولــــــة  1/2015/2016م/

لتفتيش احلاوايت والشاحنات والسيارات اخلاصة مبركز مجرك العبديل، 
ريدة الرمسية الكويت اليوم والـيت ا واليت ا اإلعالن عنها سابقا يف اجل

 .17/9/2017حتديد موعد إغالقها بيوم األحد املوافق 
وعليه يرجى من الشركات الـيت قامـت بشـراء واثئـق املزايـدة للمشـاركة 
فيهــا مراجعــة مبــىن اإلدارة العامــة للجمــارك الكــائن يف منطقــة الشــويخ 

ـــدة وتقـــدمي مـــا يثبـــت ذلـــك الســـرتجاع مبلـــ  رســـوم شـــراء واث ـــق املزاي ئ
 املذكورة أعاله.

 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 

 اإلدارة العامة للطريان املدين
 ( 2018/  2017 – 2اإلعالن عن طرح املمارسة رقم ) 

 ابإلدارة العامة للطريان املدينتوفري خدمة اإلنرتنت 
-2تعلـــــن اإلدارة العامـــــة للطـــــريان املـــــدين عـــــن طـــــرح ممارســـــة رقـــــم )

ــــــة تـــــوفري خدمـــــة اإلنرتنـــــت اخلاصـــــة ب (2017/2018 ابإلدارة العامــ
ـــران املــدين طبقــاً للشــروط واملواصــفات املــذكورة بواثئــق املمارســة  للطيـ

قسم املناقصات  –واليت ميكن احلصول عليها من إدارة الشئون املالية 
والعقود ابإلدارة العامة للطريان املدين ابتداء من يوم ) األحد ( املوافق 

( خـــالل ســـاعات العمـــل الرمســـي مقابـــل دفـــع مبلـــ  24/9/2017)
د.ك( فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ال غـري ، علـى  75,-وقدره )

 ( .  K.netأن يكون الدفع عن طريق الــ ) 
هـــــذا وســـــوف يعقـــــد اجتمـــــاع متهيـــــدي مبقـــــر اإلدارة العامـــــة للطـــــريان 

( يف متــــــــــام 1/10/2017املــــــــــدين يف يــــــــــوم ) األحــــــــــد ( املوافــــــــــق )
 عة ) العاشرة صباحاً ( . السا

وتعـــــاد الواثئـــــق بعـــــد تعبئتهـــــا ومرفـــــق بـــــداخلها املســـــتندات املطلوبـــــة 
%( مــــن قيمــــة العطــــاء أو 2وأتمــــني ابتــــدائي جيــــب أن ال يقــــل عــــن )

قيمـــــة حتـــــددها اجلهـــــة العامـــــة يف صـــــورة شـــــيك مصـــــدق أو خطـــــاب 
ضـــــمان صـــــادر مـــــن أحـــــد البنـــــوك املعتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت وأن ال 

مني مبــــال  فيــــه ، وتــــورد الواثئــــق يف مظــــروف رمســــي يكــــون قيمــــة التــــأ
ـــــــروض إىل ) قســـــــم  وخيـــــــتم ابلشـــــــمع األمحـــــــر ، وســـــــيتم تســـــــليم الع

 املناقصات والعقود ( ابإلدارة العامة للطريان املدين . 
 علمًا أبن آخر موعد لتقدمي العروض هو الساعة ) الواحدة ظهرًا ( من يوم 

 عرض بعد هذا املوعد . ( ويرفض أي8/10/2017) األحد ( املوافق )
 

 األمانة العامة لألوقاف
 إعالن

 املناقصات التابعة لألمانة العامة لألوقاف
تعلن األمانة العامة لألوقاف عــــن مناقصتها للسنة املالية 

 املزمع طرحها خالل الفرتة القادمة وهى كالتايل : 2017/2018
  مناقصة إدارة عقارات االمانة العامة لألوقاف 

انة العامة لألوقافاألم  
 

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة
 إعالن

/ 2016/2015/51طرح مناقصة رقم ا.ف عن
هدم واعادة و إنشاء وانجاز وصيانة مسجد /عمرو 

 3قطعة  -بن العاص منطقة الصباحية 
طلب وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ويمكن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بناء 

ركزي للمناقصات الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز الم
 العامة.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
دك صالحة  23000 1000 2017 - 12 – 24 2017 - 9 – 24

 يوما 90لمدة 
وذلك في قطاع  08-10-2017الموافق األحــــد ص يوم  10 التمهيدياالجتماع 

 المساجد بمنطقة الرقعي

وأخر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا  -
 قر الجهاز. بم
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -

 بطاقة كي نت . 
حدى إهذه المناقصة محدودة على الشركات المدرجة تحت  -

 التصنيفات اآلتية
 األعمال المدنية واالنشائية ) الفئة الثالثة ( ***
 اعمال انشائية  -محدودة فئة ثالثة  - -
ستفسارات للمناقصة المذكورة اتحفظات أو  أخر موعد لتقديم أي -

و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا  08-11-2017أعاله هو 
 التاريخ.  

يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة  -
 الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.  

 تجزء من وثائق المناقصة. يعتبر هذا اإلعالن جزء ال ي -
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على :  2016
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تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  ك
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم ك 

ر المناقصين الراغبين حيث يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضو -
نه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف التنسيق إ

 مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
 على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندات التالية:  -
 . صورة من البطاقة المدنية. 1
المركزي للمناقصات  . كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز2

 العامة. 
 . صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 RFP-2032051مناقصة رقم عن 
 JURASSIC GASمرافق الغاز الجوراسي 

FACILITY (1) طلب شركة نفط على اء بن
 الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي 
 للمناقصات العامة.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
دك صالحة  8500000 20000 2018 - 2 – 27 2017 - 9 – 24

 يوماً  90لمدة 
ة وذلك في قاع 16-10-2017صباحا يوم االثنين الموافق  9 التمهيدياالجتماع 

لفرق العقود و التابعة  101167مارات لالجتماعات رقم 
باألحمدي ) االجتماع الثاني  1bالكائنة بمبنى العقود الجديد 

  2017/10/17)بتاريخ 

 وأخر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.   -
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -

 كي نت .  بطاقة
المناقصة مقتصرة على الشركات المدرجة اسمائها بالكشف  -

 المرفق 
للمناقصة استفســـــــــــــــــــــــــــــــــــارات أخر موعد لتقديم أي تحفظات أو  -

و إال لن يلتفت  11-12-2017المذكورة أعاله هو 
 لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ. 

يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -
وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم 

 العطاء. 
 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -
 والتى تنص على :  2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  ك
 ناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم ك الم
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث  -
نه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف التنسيق إ

 مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
ار على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحض -

 المستندات التالية: 
 . صورة من البطاقة المدنية. 1
. كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي 2

 للمناقصات العامة. 
 . صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 صات العامةاألمين العام للجهاز المركزى للمناق

 الشركات األجنبية مسلسل
1 JGC CORPORATION,JAPAN 
2 KELLOGG BROWN & ROOT LLC UNITED 

STATES OF AMERICA 
3 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO 

LTD SOUTH KOREA 
4 A. ITALY.P.S SAIPEM 
5 A. SPAIN.S TECHNICAS REUNIDAS 
6 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD SOUTH 

KOREA 
7 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 

SOUTH KOREA 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

توفير أيدي  2018/2017/4طرح مناقصة رقم عن
عاملة )مراسلين وسفرجية ( لجميع مراكز وبيوت 

 الشباب )للهيئة العامة للشباب(
طلب الهيئة العامة للشباب ويمكن الحصول على وثائق على بناء 

 لمناقصات العامة.المناقصة من الجهاز المركزي ل
 الكفالة السعر اإلقفال الطرح

دك صالحة  45000 1000 2017 - 12 – 24 2017 - 9 – 24
 يوما 90لمدة 

وذلك في  10-10-2017صباحا يوم الثالثاء الموافق  11 التمهيدياالجتماع 
في الهيئه العامة للشباب الكائن مكانها في منطقة الرقعي مبنى 

 لدور الرابع قاعة االجتماعاتالهيئة العامة للرياضة ا

 وأخر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.   -
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -
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 بطاقة كي نت . 
 سنوات  3مقتصرة على الشركات ذات الخبرة  -
المذكورة أعاله  للمناقصةاستفســـــارات أخر موعد لتقديم أي تحفظات أو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.   08-11-2017هو 
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم 
 العطاء. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48قا لنص المادة وف -

 والتى تنص على :  2016
تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  ك

 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم ك 
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث  -
يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف التنسيق نه إ

 مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
 على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندات التالية:   -
 . صورة من البطاقة المدنية. 1
. كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات 2

 العامة.  
 . صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 /2017/2016/6مناقصة رقم م و ث ف ا عن طرح 
استئجار سيارات للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

طلب المجلس على التابعة له بناء دارات إلداب واآلوا
 الوطني للثقافه والفنون واآلداب

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي 
 للمناقصات العامة.

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
دك صالحة  3500 150 2017 - 12 – 24 2017 - 9 – 24

 يوما 90لمدة 
وذلك في  2017-10-11الموافق  صباحا يوم االربعاء 11 التمهيدياالجتماع 

 غرفة االجتماعات بالدور السابع بمبنى مجمع الموانئ

 وأخر موعد للتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا بمقر الجهاز.   -
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -

 بطاقة كي نت . 

ة تحت احدى هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرج -
 التصنيفات اآلتية 

أخر موعد لتقديم أي  -أعمال تكييف ) الفئة الثالثة (  ***
-2017للمناقصة المذكورة أعاله هو استفسارات تحفظات أو 

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ. 11-08
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

ون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم وزارة الشئ
 العطاء. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنص المادة  -

 والتى تنص على : 2016
تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  ك

 سة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم ك المناقصة فى جل
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث  -
نه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف التنسيق إ

 مع قسم فض العطاءات قبل يوم عقد الجلسة. 
ت على مقدمي العطاءات التقدم إليداع العطاء واحضار المستندا -

   -التالية:
 . صورة من البطاقة المدنية. 1
. كتاب خطي بالتفويض المعتمد لدى الجهاز المركزي للمناقصات 2

 العامة.  
 . صورة من اعتماد التوقيع. 3
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على عن 
قائمة شركات يعلن الجهاز المركزى للمناقصات 

العامة عن طرح المناقصة رقم 
0240/CA/CPD  تعزيز سالمة وتكاملية أداء

الرصيف الشمالي االنشائية لتسهيل تصدير النفط 
في صفاة ميناء  2030ومشتقاته حتى نهاية عام 

 األحمدي.
 شركة البترول الوطنية الكويتية بناء على طلب

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة 
من القانون رقم  (16)المناقصين إلى أنه واستنادا إلى نص المادة 
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سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على  2016لسنة  (49)
 بعد مدة (15)الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا يو (30) على االقل من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة م
 الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام 
المجلس من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من 
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114).بالقرار الوزارى رقم 
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 الشركات األجنبية مسلسل
 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 8
 شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا 9
 شركة المير للخدمات الفنية 10
 شركة الغانم العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 11
 عمال البحريه والمقاوالت العامهشركة الخليج لالنشاءات واال 12
 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 13
 الشركة االحمدية للمقاوالت و التجارة 14
15  (CHINA HARBOUR ENGINEERING 

COMPANY LMITED ( CHINA 
16 Afcons Infrastructure LTD India 
17 consolidated contractors company 
18 hot engineering&construction co kscc 
19 sambo engineering & construction co ltd 

KOREA 
20 National marine dredging company UAE 
21 TML insaat AS TURKEY 
 شركة الخدة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

خدمات  HO/GS/0393بشأن المناقصة رقم  
 طنية الكويتيةاستئجار سيارات لشركة البترول الو

 -شركة البترول الوطنية الكويتية  -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات 

بدال  22-10-2017حد الموافق ألالمناقصة المذكوره أعاله إلي يوم ا
 .01-10-2017الموافق األحد  من يوم 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 / 2017/2016/39شأن المناقصة رقم و ك مب

أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 
 محطات توليد القوى لكهربائية وتقطير المياه

 -وزارة الكهرباء و الماء  -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات 

بدال  15-10-2017افق المواألحــــــــــــد المناقصة المذكوره أعاله إلي يوم 
 .01-10-2017الموافق األحد  من يوم 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
بشأن المناقصة رقم ب ك 

ع( تجميل واعمال انشائية /2016/2015/9(أأ/
 وصيانة للشواطئ العامة بدولة الكويت

 -بلدية الكويت  -
ادة المناقصين الذين يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الس

 تســــــلمحصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلى 
مصطحبين معهم  -محضر اجتماع تمهيدي ( من مقر الجهاز )

 إيصال شراء المناقصة
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 / 2017/2016/39بشأن المناقصة رقم و ك م 

وية للمعدات الميكانيكية في أعمال الصيانة السن
 محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 -وزارة الكهرباء و الماء  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا 

 1 )ملحق رقم ) تســلمعلي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلي 
 هم إيصال شراء المناقصة .مصطحبين مع -من مقر الجهاز 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
خدمات  HO/GS/0393بشأن المناقصة رقم 

 استئجار سيارات لشركة البترول الوطنية الكويتية
 -شركة البترول الوطنية الكويتية  -

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا 
 2 )ملحق رقم ) ىل تســلملي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إع

 مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة . -من مقر الجهاز 
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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 إعالن
خدمات  HO/GS/0393بشأن المناقصة رقم 

 استئجار سيارات لشركة البترول الوطنية الكويتية
 -بترول الوطنية الكويتية شركة ال -

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا 
 )ملحق رقم تســـلم ) علي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلي 

 مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة . -من مقر الجهاز  3
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويهتن

 2032855بشأن املناقصة رقم
 ahmadi hospitalخدمات النظافة العامة 

general cleaning services 
ود اجلهــــاز املركـــزي للمناقصــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة يـــ

املناقصـــــني إىل أن موعـــــد االجتمـــــاع التمهيـــــدي الصـــــحيح للمناقصـــــة 
ولـيس كمــا  11/10/2017املـذكورة اعــاله هـو يــوم االربعـاء املوافــق 
مــن اجلريــدة الرمسيــة  1357جــاء يف اإلعــالن املنشــور يف العــدد رقــم 

 .17/9/2017الصادر يوم األحد املوافق 
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه
 RFP2017501بشأن املناقصة رقم 

 خدمات دعم لورش العمل 
WORKSHOP SUPPORT SERVICES 

 نفط الكويت
املركـزي للمناقصـات العامـة أن يسـرتعى انتبـاه السـادة املناقصـني إىل يود اجلهاز 

ولــيس كمـــا  450000قيمــة التــأمني األويل للمناقصــة املــذكورة أعــاله هــي أن 
( مــن اجلريــدة الرمسيــة الصــادرة 1358جـاء يف اإلعــالن املنشــور يف العــدد رقــم )

 .17/9/2017بتاريخ 
 لذا اقتضى التنويه.

 لمركزى للمناقصات العامةاألمين العام للجهاز ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
مناقصة انشاء يعلن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عن طرح أتهيل 

 وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفاايت البلدية ومرافقه يف منطقة كبد
 -بلدية الكويت-

ــة الكويــت  ــاء علــى طلــب بلدي عــن يعلــن اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة بن
يــل انشــاء وتشــغيل وصــيانة موقــع ردم صــحي للنفــاايت البلديــة رغبتهــا يف طــرح أته

 ومرافقه يف منطقة كبد.
فعلـى الشـركات الراغبـة ابالشـرتاك يف هـذا التأهيــل احلصـول علـى منـاذج التأهيـل مــن 

 24/9/2017اجلهـاز املركـزي للمناقصــات العامـة اعتبــارًا مــــن يـــوم األحـد املوافــــق 
 د.ك( ال يرد مثنا لنسخة واحدة. 500/ -مقابـل رسـم وقــدرة )

موعــــد تقــــدمي منــــاذج التأهيــــل معبــــأة حســــب األصــــول هــــو يــــوم اخلمــــيس املوافــــق 
 ظهرا. 2الدور األرضي حىت الساعة  –وذلك مبقر اجلهاز  21/12/2017
 + منوذج املقدم من قبل اجلهازCDأقراص  7يتم تقدمي مستندات التأهيل على  -
ت تكون ملدة أسبوعني من اتريخ ألي استفسارات من قبل الشركا -

 .2017/ 10/  15إىل  24/9/2017طرح التأهيل   
صباحا   يوم       9.30سيعقد اجتماع متهيدي يف متام الساعة    -

 –وذلك يف مقر بلدية الكويت      4/10/2017االربعاء املوافق 
جبانب مجعية الريموك التعاونية،  –الريموك  –إدارة شئون البيئة 

 بني معهم إيصال شراء التأهيل.مصطح
 أن تكون شركات املقاولني املسجلني بتصنيف الفئة األوىل )انشائية(.          -

 األمني العام املساعد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 أتهيل شركات متخصصة لالشرتاك يف أعمال توريد  بشأن نتيجة

 وتسليم ومناولة املواد املضافة لزيت الوقود حملطات توليد 
 ئية وتقطري املياهالقوى الكهراب

 وزارة الكهرابء واملاء 
إحلاقًا لوعالن الصادر من اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( بتاريخ 

 بشأن أتهيل مقاولني لألعمال املذكورة أعاله. 17/7/2016
فقد وافق اجلهاز املركزي للمناقصات العامة على أتهيل املقاولني 

 املذكورين ابلكشف املرفق.
 املساعد لشئون املناقصات األمني العام

 *امساء الشركات املؤهلة يف اجلزء األول من التأهيل: 
 جنسيتها الشركة األجنبية املؤهلة اسم الشركة ت
شركة رفيف للتجارة  1

 العامة واملقاوالت
GE WATER & 

PROCESS 
TECHNOLOGIES 

MIDDLE EAST 
FZE  

 اإلمارات

جمموعة بيت األصيل  2
للتجارة العامة 

 ملقاوالت ذ م موا

SUN CHEMICAL 
MIDDLE EAST 

FZE  

 اإلمارات

 VANTAGE املبادر  ذ م م شركة  3
ALDONSOR 

INTERNATIONAL 
CO. LTD 

 أمريكا

 *امساء الشركات املؤهلة يف اجلزء األول من التأهيل:
 جنسيتها الشركة األجنبية املؤهلة اسم الشركة ت
  PENTOL GMBH شركة اجملموعة اخلليجية ذ م م 1

 تضامن
 أملانيا
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 بلدية الكويت
 77/2017إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية:
 شركة تيفوين العقارية   االسم التجاري

 أ الفئـــة
 4073 رقم القيد

بطلــب إلغــاء إجـــازة املقــاوالت الصـــادرة لــه ومطالبـــاً بســحب الكفالـــة 
 فها ابلفئة املذكورة.املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصني

( يف 161/2009( مــــن قــــرار البلديــــة رقــــم )19بنــــاًء علــــى املــــادة )
شــــــأن تصــــــنيف وتــــــرخيص مقــــــاويل أعمــــــال البنــــــاء واهلــــــدم يف بلديــــــة 
الكويـــــت والـــــيت تـــــنص علـــــى أنـــــه للمقـــــاول أن يقـــــدم طلبـــــاً للبلديـــــة 
إبلغـــــــاء ترخيصـــــــه قبـــــــل انتهـــــــاء مدتـــــــه أو إلغـــــــاء تســـــــجيله وللجنـــــــة 

ـــــــن هـــــــذه الالئحـــــــة أن تصـــــــدر املنصـــــــوص عليهـــــــا ابملـــــــ ادة األوىل م
 قرارها بذلك بعد استيفاء الشرطيني اآلتيني:

 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها. -1
( مخســـــــة عشـــــــر يومـــــــاً مـــــــن اتريـــــــخ نشـــــــر هـــــــذا 15انقضـــــــاء ) -2

 الطلب يف اجلريدة الرمسية.
ملقدمـة ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصـرفية ا

 ( من هذا القرار.10من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )
وعليــه فــعن البلديــة تناشــد مــن لــه أيــة مطالبــات اجتــاه املقــاول املــذكور 
أعــــاله نظــــري عقــــود مقــــاوالت البنــــاء املربمــــة بيــــنهم ومل تنتــــه بعــــد، أو 
حجـــــوزات قضـــــائية لصـــــاحلهم بســـــبب أعمـــــال مقـــــاوالت خمالفـــــة أو 

ت انشئة عن عقد املقاولـة، أن يقومـوا مبراجعـة قسـم املقـاولني مستحقا
إبدارة األنظمـــة اهلندســـية خـــالل مـــدة أقصـــاها مخســـة عشـــر يومـــاً مـــن 

 اترخيه، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة.
 مدير عام البلدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 78/2017إعـــالن رقم 

 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
 شركة الصرح اهلندسي للمقاوالت العامة للمباين    م التجارياالس
 د الفئـــة

 1000965 رقم القيد
بطلــب إلغــاء إجـــازة املقــاوالت الصـــادرة لــه ومطالبـــاً بســحب الكفالـــة 

 املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة.
( يف 161/2009( مــــن قــــرار البلديــــة رقــــم )19بنــــاًء علــــى املــــادة )

شــــــأن تصــــــنيف وتــــــرخيص مقــــــاويل أعمــــــال البنــــــاء واهلــــــدم يف بلديــــــة 
الكويـــــت والـــــيت تـــــنص علـــــى أنـــــه للمقـــــاول أن يقـــــدم طلبـــــاً للبلديـــــة 
إبلغـــــــاء ترخيصـــــــه قبـــــــل انتهـــــــاء مدتـــــــه أو إلغـــــــاء تســـــــجيله وللجنـــــــة 
ـــــــن هـــــــذه الالئحـــــــة أن تصـــــــدر  املنصـــــــوص عليهـــــــا ابملـــــــادة األوىل م

 تيني:قرارها بذلك بعد استيفاء الشرطني اآل
 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها. -1
( مخســة عشــر يومــاً مــن اتريــخ نشــر هــذا الطلــب يف 15انقضــاء ) -2

 اجلريدة الرمسية.
ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصـرفية املقدمـة 

 ر.( من هذا القرا10من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )
وعليــه فــعن البلديــة تناشــد مــن لــه أيــة مطالبــات اجتــاه املقــاول املــذكور 
أعـــاله نظـــري عقـــود مقـــاوالت البنـــاء املربمـــة بيـــنهم ومل تنتـــه بعـــد  ، أو 
حجـــــوزات قضـــــائية لصـــــاحلهم بســـــبب أعمـــــال مقـــــاوالت خمالفـــــة أو 
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة ، أن يقوموا مبراجعة قسم املقـاولني 

نظمـــة اهلندســـية خـــالل مـــدة أقصـــاها مخســـة عشـــر يومـــاً مـــن إبدارة األ
 اترخيه ، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة .

 مدير عام البلدية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 79/2017إعـــالن رقم 
 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية

 شركة داكسو للمقاوالت العامة للمباين االسم التجاري
 د الفئـــة
 1000936 قيدرقم ال

بطلب إلغاء إجازة املقاوالت الصادرة له ومطالباً بسحب الكفالة 
 املصرفية املودعة لدى البلدية نظري تصنيفها ابلفئة املذكورة.

( يف شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19بناًء على املادة )
تصنيف وترخيص مقاويل أعمال البناء واهلدم يف بلدية الكويت واليت 

ص على أنه للمقاول أن يقدم طلبًا للبلدية إبلغاء ترخيصه قبل تن
انتهاء مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة املنصوص عليها ابملادة األوىل 

 من هذه الالئحة أن تصدر قرارها بذلك بعد استيفاء الشرطني اآلتيني:
 انتهاء املقاول من مجيع األعمال املتعاقد عليها.-1
ر يومًا من اتريخ نشر هذا الطلب يف ( مخسة عش15انقضاء )-2

 اجلريدة الرمسية.
ويرتتب على إلغاء الرتخيص أو التسجيل رد الكفالة املصرفية املقدمة 

 ( من هذا القرار.10من املقاول مع مراعاة الفقرة األخرية من املادة )
وعليه فعن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور 

عقود مقاوالت البناء املربمة بينهم ومل تنته بعد، أو أعاله نظري 
حجوزات قضائية لصاحلهم بسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو 
مستحقات انشئة عن عقد املقاولة، أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني 
إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من 

 لبات تقدم هلا بعد املدة املقررة.اترخيه، والبلدية لن تنظر أبية مطا
 مدير عام البلدية
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 80/2017إعــــالن رقم 
 تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية:

 شركة أبراج الدوسري للتجارة العامة واملقاوالت االسم التجاري
 6300100 رقــم القيـد
 الثالثة الفئـــــة

 ايل:بطلب تغيري االسم التجاري املذكور إىل االسم الت
 جمموعة فرست كالس املشرتكة للتجارة العامة واملقاوالت االســم التجـاري

قضائية لصاحلهم وعليه فعن البلدية تناشد من له أية مطالبات اجتاه املقاول املذكور أعاله نظري عقود البناء املربمة بينهم ومل تنته بعد، أو حجوزات 
ة عن عقد املقاولة، أن يقوموا مبراجعة قسم املقاولني إبدارة األنظمة اهلندسية خالل مدة أقصاها بسبب أعمال مقاوالت خمالفة أو مستحقات انشئ

 مخسة عشر يوماً من اترخيه. والبلدية لن تنظر أبية مطالبات تقدم هلا بعد املدة املقررة.
 مدير عام البلدية

 

 جامعة الكويت
 341تعديل موعد إغالق املمارسة رقم 

 رسات القابلة للتجزئةاعـــــالن املما
 موعد اإلغالق التامني االويل سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
توريد وتركيب وتشغيل  341/2017-2018 1

 جهاز علمي
 10/10/2017 % من قيمة العطاء2 د.ك 75 إدارة األحباث

واالايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشرتايت) قسم  2017/ 17/09وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من األحد 
ظهرًا ولن يلتفت إىل  12.00الساعه  10/10/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببىن )

 قابلة للرد وللجامعة احلق ىف إلغاء املمارسة دون ذكر األسباب.العطاءات الىت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري 
 وتوضع العطاءات ىف صندوق قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالدية .

 مالحظة :
سحب املمارسات للشركات  املتخصصه ىف هذا اجملال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون املوردين ابجلامعة وذلك من 

 .2017حضار كارت التسجيل لعام إظهراً مع 0012.وحىت الساعة  صباحاً  8.00الساعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات غري القابلة للتجزئة التالية :
 موعد اإلغالق التأمني األويل سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 10/10/2017 د.ك 600 د.ك 75 ماتمركز نظم املعلو  صيانة أجهزة خادم ملدة سنتني 422/2017-2018 1
 10/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز نظم املعلومات توريد أجهزة ختزين آيل 613/2017-2018 2
موقع  hpصيانة خوادم وجهاز ختزين  628/2017-2018 3

 اخلالدية
 10/10/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

 backup توريد وتركيب سريفر ) 639/2017-2018 4
server ) 

كلية علوم وهندسة 
 احلاسوب

 10/10/2017 د.ك 600 د.ك 75

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات التالية ) قابلة للتجزئة ( :
 موعد اإلغالق التأمني األويل املبل  اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
1 34/2017-2018 

 ممارسة خاجية
 10/10/2017 %2 د.ك 75 خمتلفة مراكز عمل جتديد رخص برامج

 10/10/2017 %2 د.ك75 مراكز عمل خمتلفة  توفري رخص وتوريد برامج 589/2017-2018 2
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واالايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشرتايت) قسم  24/09/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من األحد 

ظهرًا ولن يلتفت إىل  12.00الساعه  10/10/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27بىن )شئون املوردين ( مب
 العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف الغاء املمارسة دون ذكر األسباب.

 قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالديةوتوضع العطاءات يف صندوق 
صباحاً  8.00شراء املمارسات للشركات  املسجلة لدى جامعة الكويت قسم شئون املوردين ابجلامعة أثناء الدوام الرمسي من الساعة -مالحظة :

  2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  1.00وحىت الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 املمارسات التالية ) قابلة للتجزئة ( :تعلن جامعة الكويت عن طرح 

التأمني  املبل  اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 األويل

 موعد اإلغالق

 14/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد مستهلكات  338/2017-2018 1
 14/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد وتركيب وتشغيل جهاز علمي 383/2017-2018 2
 14/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات 561/2017-2018 3
 14/11/2017 %2 د.ك 75 كلية طب األسنان توريد كيماوايت 636/2017-2018 4
 14/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد كيماوايت 693/2017-2018 5
 14/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد كيماوايت 694/2017-2018 6
 14/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات 698/2017-2018 7
 14/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد هدااي 718/2017-2018 8

وذلك من إدارة املشرتايت) قسم  واالايم التالية أثناء الدوام الرمسي 24/09/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتبارًا من األحد 
ظهرًا ولن يلتفت إىل  12.00الساعه  14/11/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم الثالاثء 27شئون املوردين ( مببىن )

 مارسة دون ذكر األسباب.العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف الغاء امل
 وتوضع العطاءات يف صندوق قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالدية.

صباحاً  8.00مالحظة : شراء املمارسات للشركات  املسجلة لدى جامعة الكويت قسم شئون املوردين ابجلامعة أثناء الدوام الرمسي من الساعة
 . 2017تسجيل لعام ظهراً مع احضار كارت ال 1.00وحىت الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات غري القابلة للتجزئة التالية :
 موعد اإلغالق التامني االويل سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث صيانة أجهزة علمية 109/2017-2018 1
 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث ريد مكمالت جهاز علميتو  638/2017-2018 2

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات التالية ) قابلة للتجزئة ( :
 موعد اإلغالق التأمني األويل املبل  اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة اخلدمات العامة توريد مواد خطاط 310/2017-2018 1
 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد مستهلكات  522/2017-2018 2
 21/11/2017 %2 د.ك 75 مركز العلوم الطبية توريد مستهلكات 597/2017-2018 3
 21/11/2017 %2 د.ك75  إدارة األحباث توريد مستهلكات  623/2017-2018 4
 21/11/2017 %2 د.ك 75 دارة األحباثإ توريد مستهلكات  624/2017-2018 5
 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة األحباث توريد جهاز علمي مكمل 629/2017-2018 6
 21/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توفري خدمة رخص و برامج 706/2017-2018 7
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توريد أجهزة ملشروع االستديو التعليمي  708/2017-2018 8

 وكامريات
 21/11/2017 %2 د.ك 75 ل خمتلفةمراكز عم

 21/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات  714/2017-2018 9
1
0 

 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة املنشآت الرايضية توريد أدوات رايضية 716/2017-2018

تالية أثناء الدوام الرمسـي وذلـك مـن إدارة املشـرتايت) قسـم واألام ال 24/09/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتباراً من األحد 
ظهـراً ولـن يلتفـت إىل  12.00السـاعه  21/11/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطـاءات هـو يـوم الـثالاثء 27شئون املوردين ( مببىن )

 وللجامعة احلق يف الغاء املمارسة دون ذكر األسباب.العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد 
 وتوضع العطاءات يف صندوق قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالدية.

صـباحاً  8.00مالحظة : شراء املمارسات للشركات  املسجلة لدى جامعـة الكويـت قسـم شـئون املـوردين ابجلامعـة أثنـاء الـدوام الرمسـي مـن السـاعه
  2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  1.00وحىت الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املزايدة التالية:
اجلهة  املواصفات م

 الطالبة
 موعد اإلغالق املبل 

ــــــــدة رقــــــــم  1 بشــــــــأن  2018-7/2017مزاي
استغالل وإدارة مواقـع خمتلفـة )كـافترياي كليـة 

كــــــافترياي –كفتـــــرياي كليــــــة الرتبيـــــة -اآلداب 
ــع   –الطــب  ــة ( لبي كــافترياي العلــوم االجتماعي

القهـــــــــــوة واملشـــــــــــروابت الســـــــــــاخنة طبقـــــــــــاً 
 .للمواصفات العاملية 

إدارة 
 التغذية

75 
 د.ك

24/10/2017 

وميكن احلصول على مستندات املزايدة اعتبارا من يوم األحد املوافق 
واألايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك من إدارة  24/9/2017

قسم شئون املوردين ( مببىن اإلدارة ابخلالدية وآخر  املشرتايت )
موعد لتقدمي العطاءات هو الساعـة الثانية عشرة ظهرًا يـوم الثالاثء 

ولن يلتفت إىل العطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد  24/10/2017
مع العلم أن الرسوم املذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف إلغاء 

 األسباب .املزايدة دون ذكر 
توضع العطاءات بصندوق املمارسات بقاعة اجتماعات األمناء 

 املساعدين ابخلالدية.
 مالحظـــة : 

الساعة  11/10/2017االجتماع التمهيدي يوم األربعاء املوافق  -
 العاشرة والنصف صباحاً إبدارة التغذية ابخلالدية.

 سحب مستندات للشركات املسجلة لدى اجلامعة وذلك بشرط -
أن تكون مسجلة لدى جلنة  املناقصات املركزية مع إحضار كارت 

 .2017التسجيل جبامعة الكويت لعام 
 

 

 الرائسـة العامة للحرس الوطين
 إعالن

نتائج أتهيل املكاتب االستشارية ألعمــال التصميــم واإلشــراف علــى 
مسية مشاريـع احلرس الوطين ملدة سنتني من اتريخ اإلعالن ابجلريدة الر 

 )الكويت اليوم( 
 )اجملموعة االوىل(

 اسم املكتب/االستشاري ت
 دار مستشارو اخلليج لالستشارات اهلندسية  1
 املكتب العريب لالستشارات اهلندسية 2
 دار أس أس أتش انرتانشيوانل لالستشارات اهلندسية 3
 دار استشارات اجلزيرة  4

 )اجملموعة الثانية(
 ارياسم املكتب/االستش ت
 دار صاحل القالف لالستشارات اهلندسية  1
 دار أسامة بومخسني لالستشارات اهلندسية 2
 دار الكويت لالستشارات الفنية 3
 دار املكتب اهلندسي املشرتك 4
 دار الدويلة لالستشارات اهلندسية 5
 دار جهينة حممد الفاروقي لالستشارات اهلندسية 6

 )اجملموعة الثالثة(
 ملكتب/االستشارياسم ا ت
 دار أم أي سي لالستشارات اهلندسية  1
 مكتب جاسم قبازرد لالستشارات اهلندسية 2
 دار املشاريع لالستشارات اهلندسية 3
 دار نزار العنجري لالستشارات اهلندسية 4
 مكتب فريح عبدالرمحن الفريح لالستشارات اهلندسية 5
 اجملموعة اهلندسية الكويتية  6
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 عبدالعزيز الفليج لالستشارات اهلندسية  دار 7
 دار السيف لالستشارات اهلندسية 8
 مكتب املهندس اخلليجي لالستشارات اهلندسية 9

 دار ماك لالستشارات وإدارة املشاريع 10
 )اجملموعة الرابعة( 

 اسم املكتب/االستشاري ت
 مكتب الربج لالستشارات اهلندسية 1
 احل العنيزي لالستشارات اهلندسية دار عبداللطيف حممد ص 2
 دار ماس لالستشارات اهلندسية  3
 مكتب القمة لالستشارات اهلندسية 4
 مكتب أنوفيشن لالستشارات اهلندسية  5
 دار سلمان الشالحي لالستشارات اهلندسية 6
 مكتب منصور الرشدان لالستشارات اهلندسية 7
 مكتب الرشود لالستشارات اهلندسية 8
 مكتب خليفة العتييب لالستشارات اهلندسية 9

 مكتب كروكي لالستشارات اهلندسية 10
 

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح املناقصة رقم: م. ع. 
اخلاصةبتوريد وتركيب وتشغيل 2017/2018-1113ر.س/م/

للرعاية  للمؤسسة العامةوصيانة أجهزة حاسب آيل وملحقاهتا 
 السكنية

الــــدور  –وميكــــن احلصــــول علــــى واثئــــق املناقصــــة مــــن إدارة الواثئــــق والعقــــود 
جنـــوب الســـرة بعـــد تقـــدمي  –الثالـــث مبقـــر املؤسســـة العامـــة للرعايـــة الســـكنية 

 شهادة التسجيل بغرفة جتارة وصناعة الكويت وعقد أتسيس الشركة:

 اإلقفال الطرح
سعر بيع 
 املستندات

 فالة األوليةالك

 د.ك 150/ - 22/10/2017 24/9/2017
 د.ك 6000/-

( 90صاحلة ملدة )
 يوماً 

آخر موعد لتقدمي العطاءات )اإلقفال( هو الساعة الواحدة ظهراً -
 –إدارة الواثئق والعقود  -مبقر املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 الدور الثالث.

ملذكور أعاله بواسطة يتم سداد السعر النقدي لبيع املستندات ا -
 شيك مصدق أو بطاقة كي نت.

آخر موعد لتقدمي أي استفسارات عن املناقصة املذكورة أعاله هو  -
، ولن يلتفت ألي أسئلة أو استفسارات ترد 4/10/2017

 للمؤسسة بعد هذا التاريخ.
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

جتماعية والعمل سارية املفعول مع شراء املناقصة وزارة الشئون اال
 وإرفاقها ابملستندات عند تقدمي العطاء.

الكفالة األولية يشرتط أن تكون صادرة ابللغة العربية لصاحل  -
املؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحد البنوك املعتمدة لدى دولة 

جز عليها من الكويت وغري مشروطة وال حيق للمناقص إلغاؤها أو احل
 قبل دائنيه أو املطالبة أبي فوائد عنها.

يقوم املفوض عن الشركة املدعوة لالشرتاك يف املناقصة )بعد  -
تقدميه ما يثبت ذلك( بوضع كل مستندات املناقصة يف املظروف 
املخصص هلا طبقًا للتعليمات الواردة ابملستندات وختمها ابلشمع 

وعلى مسئوليته الشخصية  األمحر ومن مث عليه أن يضع بنفسه
والذي حيتوي على{ ] مظروف تقدمي العطاء [املظروف األول

ورقتا صيغة العطاء وإمجايل  –التأمينات األولية )الكفالة األولية( 
 –قيمة العطاء )نسخًا أصلية( مستكملة البياانت وخمتومة وموقعة 

صص ابلصندوق املخ} شهادة نسبة العمالة الوطنية )سارية املفعول(
 لذلك إبدارة الواثئق والعقود.

هذه املناقصة مفتوحة على الشركات املتخصصة يف تنفيذ  -
األعمال املطلوبة  واملؤهلة من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وهلا سابق خربة ال تقل عن مخس سنوات يف اجملال املطلوب تنفيذه 

حقاهتا(، وأهنا )توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة حاسب آيل ومل
 سبق هلا تنفيذ أعمال مشاهبه يف ثالث جهات حكومية على األقل.

جيب أن يكون املناقص حاصاًل على ترخيص ساري املفعول من  -
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

 املعلومات ومسجل لديهما.
 املدير العــام
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 بنك الكويت املركزي
 د املتداولكشف النق

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 

 الفئــــــــــات
 Amount as inاملبل  كما يف 

31st August 2017 
 Amount as inاملبل  كما يف 

31st July 2017 Denominations 

 
 Value NOTESقيمة /  Valueقيمة /  أوراق النـقــد

 KD    20 984,418,660.000 991,886,660.000 د.ك       20
 KD    10 468,004,700.000 509,875,000.000 د.ك       10

 KD      5 86,361,205.000 123,832,445.000 د.ك         5
 KD      1 39,209,092.000 50,401,014.000 د.ك         1

 KD    1/2 11,451,294.500 13,267,926.500 د.ك       1/2
 KD    1/4 9,216,348.750 10,478,797.750 د.ك       1/4

 TOTAL VALUE OF 1,598,661,300.250 1,699,741,843.250 جمموع قيم أوراق النقد
NOTES 

 
 املسكــوكـــات

   
COINS 

 Comm. Coins KD 2 160,654.000 160,654.000 د.ك تذكارية        2
 FILS    100 11,368,846.500 11,427,579.000 فلـس    100

 FILS      50 8,037,174.000 8,074,716.650 فلـس      50
 FILS      20 3,497,482.900 3,512,558.280 فلـس      20
 FILS      10 1,652,976.900 1,660,122.580 فلـس      10

 FILS        5 988,895.980 990,503.470 فلـس        5
 FILS        1 12,742.215 12,742.464 فلـس        1

 TOTAL VALUE OF 25,718,772.495 25,838,876.444 جمموع قيم املسكوكات
COINS 

جمموع قيم أوراق النقد 
 1,624,380,072.745 1,725,580,719.694 واملسكوكات

Total Value Of 
Notes And Coins 

 فقـــــــط مليــــار وســـــبعمائة ومخســـة وعشــــرون مـليـــــون، 
 ومخســـمائة ومثــانـون ألفــــاً، وسـبعمائة وتســعة عشـر دينــاراً 

 فلساً ال غري. 694كويتياً   

ONLY ONE BILLION AND SEVEN 
HUNDRED AND TWENTY FIVE 

MILLIONS, AND FIVE HUNDRED 
EIGHTY THOUSANDS, AND SEVEN 

HUNDRED NINETEEN KUWAITI 
DINARS, AND 694 FILS. 

 مدير
 رة األعمال املصرفية إدا

Manager  
of Banking Operations Department 
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 ابلدينار الكوييت 31/08/2017كشف احلساب كما هو يف   
 عن الشهر املنتهي

 31/08/2017يف 
 عن الشهر املنتهي

 31/07/2017يف 
 بنود امليزانية

 املوجودات  
 الذهب 31,737,898.451 31,740,444.226

 ايداعات وحساابت جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية حملية ابلدينار الكوييت 0.000 0.000
 سندات حملية ابلدينار الكوييت وأدوات الدين العام 0.000 0.000

 أرصدة نقدية وحساابت وسندات وشهادات إيداع وأذوانت خزينة وودائع ابلعملة األجنبية 9,192,970,533.731 9,062,149,166.696
 املوجودات األخرى 49,897,963.463 51,004,203.077

 إمجايل املوجودات 9,274,606,395.645 9,144,893,813.999
 املطلوابت

 املدفوع ابلكامل –رأس املال  5,000,000.000 5,000,000.000
 صندوق االحتياطي العام 435,433,807.331 435,433,807.331

 أرابح السنة املالية 0.000 0.000
 النقد املتداول 1,624,383,072.745 1,725,580,719.694
 حساابت احلكومة 1,865,587,608.381 1,973,557,399.203
 أتمينات مقابل اعتمادات  مستندية 479,388,424.668 478,525,665.283

 حساابت و ودائع البنوك احمللية 2,389,330,565.625 2,200,813,685.340
 املؤسسات الدولية 179,575,823.790 179,539,620.160
 احلساب اخلاص 37,084,209.958 37,084,209.958

 سندات البنك املركزي 1,975,000,000.000 1,850,000,000.000
 املطلوابت األخرى 283,822,883.147 259,358,707.030

 إمجايل املطلوابت 9,274,606,395.645 9,144,893,813.999
   

 أموال يديرها البنك املركزي نيابة عن حكومة دولة الكويت وحساابت نظامية 8,719,785,416.281 9,114,104,762.871
 احملــــافظ                                                                                                                         

 بيت الزكاة
 إعـالن

( صيانة 27/2017م  –رقم )ب ز عن طرح ممارسة 
 وجتديد تراخيص نظام األرشيف االلكرتوين لبيت الزكاة

ـــراخيص نظـــام  ـــن بيـــت الزكـــاة عـــن طـــرح ممارســـة صـــيانة وجتديـــد ت يعل
األرشـــــيف االلكـــــرتوين لبيـــــت الزكـــــاة، فعلـــــى الشـــــركات املتخصصـــــة 
يف هــــــذا اجملــــــال والــــــيت ترغــــــب يف التقــــــدم للحصــــــول علــــــى واثئــــــق 

إدارة الشــــــــئون املاليــــــــة قســــــــم  –يــــــــت الزكــــــــاة املمارســــــــة مراجعــــــــة ب
ـــــة  ـــــة الســـــتالم  –اخلزين ـــــاء أوقـــــات العمـــــل الرمسي ـــــدور األرضـــــي أثن ال

د.ك(  75/-شـــــروط وواثئـــــق املمارســـــة مقابـــــل رســـــم مـــــايل وقــــــدرة )
 فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري )غري قابل للرد(.

يــة عشــرة علمـاً أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثان
 10/10/2017( مـن يـوم الـثالاثء املوافـق 12:30والنصف ظهـرا )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر بيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 

 صندوق العطاءات. –الدور الرابع 
وســــــــــــــيكون فـــــــــــــــض العطـــــــــــــــاءات يف يــــــــــــــوم األربعـــــــــــــــاء املوافـــــــــــــــق 

( 01:30الســــــــاعة الواحــــــــدة والنصــــــــف ظهــــــــراً ) 11/10/2017
ــــوزارات  –ت الزكــــاة الكــــائن جبنــــوب الســــرة يف مبــــىن بيــــ  –منطقــــة ال
 قاعة فض العطاءات. –الدور األول 
ـــــت الزكـــــاة  -لالستفســـــار:  ـــــة الـــــوزارات  –بي ـــــوب الســـــرة، منطق جن

ـــــــث  –مركـــــــز نظـــــــم املعلومـــــــات  – ـــــــدور الثال مركـــــــز االتصـــــــال  –ال
 . 2010داخلي  175

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن
 ( 28/2017م  –عن طرح ممارسة رقم )ب ز 

 ائية )أرز، حليب، دجاج( لبيت الزكاةشراء مواد غذ
يعلن بيت الزكاة عن طرح ممارسة شراء مواد غذائية )أرز، حليب، 

، فعلى الشركات -ممارسة قابلة للتجزئة  -دجاج( لبيت الزكاة 
املتخصصة يف هذا اجملال واليت ترغب يف التقدم للحصول على واثئق 
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 –الية قسم اخلزينة إدارة الشئون امل –املمارسة مراجعة بيت الزكاة 
الدور األرضي أثناء أوقات العمل الرمسية الستالم شروط وواثئق 

د.ك( فقط مخسة وسبعون  75/-املمارسة مقابل رسم مايل وقـدره )
 ديناراً كويتياً ال غري )غري قابل للرد(.

علمًا أبن آخر موعد لتلقي العطاءات سيكون الساعة الثانية عشرة 
 17/10/2017من يوم الثالاثء املوافق  (12:30والنصف ظهرا )

 –منطقة الوزارات  -مبقر بيت الزكاة الرئيسي الكائن جبنوب السرة 
 صندوق العطاءات. –الدور الرابع 
ادارة اهليئات   -منطقة سلوى  –بيت الزكاة  -لالستفسار: 

 5901-7260داخلي  175مركز االتصال  –واملشاريع احمللية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 (29/2017م  –رقم )ب ز  عن طرح ممارسة

 شراء مواد عينية لبيت الزكاة )مالبس(
يعلـــن بيـــت الزكـــاة عـــن طـــرح ممارســـة شــــراء مــــواد عينيـــة لبيـــت الزكـــاة 
)مالبــس( فعلــى الشــركات املتخصصــة يف هــذا اجملــال والــيت ترغــب يف 

إدارة  –التقـــدم للحصـــول علـــى واثئـــق املمارســـة مراجعـــة بيـــت الزكـــاة 
الــــدور األرضــــي أثنــــاء أوقــــات العمــــل الرمسيــــة  –خلزينــــة الشــــئون املاليــــة قســــم ا

فقــط  د.ك( 75/-السـتالم شــروط وواثئــق املمارســة مقابـل رســم مــايل وقـــدره )
 مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري )غري قابل للرد(.

علمـاً اًبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 
 17/10/2017ثالاثء املوافـق ( مـن يـوم الـ12:30والنصف ظهـرا )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر بيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 
 صندوق العطاءات. –الدور الرابع 
ــــــت الزكــــــاة  -لالستفســــــار:  ــــــات   -منطقــــــة ســــــلوى  –بي ادارة اهليئ

 5901-7260داخلي  175مركز االتصال  –واملشاريع احمللية 

 مؤسسة البرتول الكويتية
 /KPC/43/2017ن املمارسة رقم: إعالن ع

  2018/CNSLواخلاصة ابالتفاقية االستشارية 
 قطاع املالية –مستشار مايل 

KPC Optimum Financing Options 
تعلن مؤسسة البرتول الكويتية عن طرح ممارسة عامة رقم: 

KPC/43/2017-2018/CNSL  واخلاصة ابالتفاقية
ية ، ذلك طبقًا للشروط قطاع املال -االستشارية  مستشار مايل 

واملواصفات الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من 
جممع  -الدائرة التجارية واخلدمات )قسم الشـراء وعقود اخلدمات(

خالل  -الدور األول  -شارع اخلليج العريب -الشويخ  -القطاع النفطي

ظهرًا  2:00ة صباحًا ولغاي 8:00ساعات العمل الرمسية من الساعة 
مـقــابل رســـم  2017/ 1/10اعتبارا من صباح يوم األحـد املوافــــق:  

د.ك )ألف دينار كوييت( غري قابل للرد وآخر يوم 1000/-قـــــــــــــــدره 
لتقدمي العطاءات الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثالاثء 

ت )قسم وتعنون ابسم الدائرة التجارية واخلدما 7/11/2017املوافق:
الشراء وعقود اخلدمات( ابملؤسسة وتودع يف الصندوق مبجمع القطاع 

قسم الشراء وعقود اخلدمات قبل موعد  -الدور األول  -النفطي 
د .ك  50,000/-اإلغالق، وتبل  الكفالة األولية مبلــــــ  وقدره  

يومًا ( اعتبارًا من اتريخ فض  90)مخسون ألف دينار كوييت( ملدة )
 يف وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.املظار 

-علمًا أبنه سوف يعقد اجتماع متهيدي مبقر مؤسسة البرتول الكويتية 
الدور الثامن -شارع اخلليج العريب -الشويخ -جممع القطاع النفطي 

 2017/ 10/ 16غرفة االجتماعات يوم االثنني املوافق: -عشر 
 ذلك للرد على استفسارات املمارسني. الساعة التاسعة والنصف صباحاً و 

لــــن يســــمح ألي ممــــارس حضــــور االجتمــــاع التمهيــــدي إذا مل خيطــــر -
مؤسســـة البـــرتول الكويتيـــة أبمســـاء مرشـــحيه للحضـــور ووظـــائفهم قبـــل 

 يومني على األقل من االجتماع التمهيدي.
لن يسمح ألي ممارس حضور االجتماع التمهيدي ما مل يثبت -

 املمارسة. حصوله على واثئق هذه
هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة وغري مسموح بتقدمي العطاءات -

 البديلة.
ألية استفسارات أو طلبات متعلقة مبستندات املمارسة ترسل كتابة -

عرب الربيد اإللكرتوين 
Contractdivisiongroup@kpc.com.kw 

حبد أقصى  23814993- 23814198وخالل الفاكس رقم 
موعد اإلقفال وسوف لن يتم النظر يف هذه الطلبات  ثالثة أسابيع قبل

 ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد.
 هذه املمارسة حمدودة على الشركات التالية:

.1Citibank 

.2BNP Paribas 

.3JP Morgan 

.4NBKC & HSBC 

.5Deutsche Bank 

.6Societe Generale 

.7Credit Agricole 

.8Standard Chartered 
 تقدم للحصول على نسخة املمارسة أن يقدم: يشرتط فيمن ي

كتاب رغبة موجه ملؤسسة البرتول الكويتية ابلرغبة يف املشاركة -1
يتضمن على بياانت الشركة )اسم الشخص املسؤول، رقم التليفون، 
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 رقم الفاكس، عنوان الشركة، عنوان الربيد اإللكرتوين(.
 إيصال اإليداع لرسوم شراء واثئق املمارسة.-2
صورة من شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية يف اجلهات غري -3

احلكومية صادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل صاحلة ملدة 
 سنة.
صورة عقد أتسيس الشركة والرخصة التجارية من وزارة التجارة -4

 والصناعة.
ل شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة سارية املفعو -5

 يف جمال العمل املطلوب.
كتاب لصاحل مؤسسة البرتول الكويتية يتضمن على منوذج التوقيع -6

اخلاص ابلشخص املخول ابلتوقيع عن الشركة مصدقة من غرفة جتارة 
 وصناعة الكويت.

صورة من شهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات -7
 وصناعة الكويت.العامة، وصورة من شهادة تسجيل لدى غرفة جتارة 

 معهــد الكــويت لألحبــاث العلميــة
 إعــالن 

يعلـــــن معهـــــد الكويـــــت لألحبـــــاث العلميـــــة عـــــن طـــــرح املمارســـــة رقـــــم 
41-M-2017/2018  ـــــــــــة ـــــــــــات أســـــــــــفلتية مطاطي تعبئـــــــــــة حبيب

طنــــــاً يف أكيــــــاس بالســــــتيكية، وميكــــــن احلصــــــول علــــــى واثئــــــق  127
ازن( مبقــــر املمارســــة مــــن قســــم املناقصــــات )دائــــرة املشــــرتايت واملخــــ
ــــــدره  ــــــرد ق ــــــ  ال ي ــــــل مبل د.ك  75/-املعهــــــد مبنطقــــــة الشــــــويخ مقاب

 )فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري(.
ظهـراً يـوم األربعـاء  12علمًا أبن آخر موعد لتقدمي العطاءات الساعة 

 .11/10/2017املوافق 
 مالحظات سعر الواثئق اإلقفال الطرح

10/9/2017 11/10/
2017 

 الـثالاثءوم ـاع متهيدي يـاجتم د.ك 75
 18/9/2017ق ـاملوافـــــــــــــــــ
 صباًحا 10:00الساعة 

 املتخصصة.املمارسة حمدودة على الشركات  -
 قابلة للتجزئة.املمارسة غري  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــــــــــــــــالنإ

-M-47يعلن معهد الكويت لألحباث العلمية عن طرح ممارسة رقم 
نسخ دعم وصيانة أجهزة التخزين وبرامج ال 2017/2018

االحتياطي املستخدمة حللول النسخ االحتياطي اخلاصة ابملعهد ملدة 
سنة، وميكن احلصول على واثئق املمارسة من قسم املناقصات )دائرة 

-واملخازن( مبقر املعهد مبنطقة الشويخ مقابل مبل  ال يرد وقدره املشرتايت 
 )فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري(. د.ك 75/

ظهر يوم األربعاء  12ن آخر موعد لتقدمي العطاءات الساعة علمًا أب

 .11/10/2017املوافق 
 مالحظات سعر الواثئق اإلقفال الطرح

وم ـاجتماع متهيدي ي د.ك 75 11/10/2017 10/9/2017
 ق ـاملواف الثالاثء

الساعة  19/9/2017
 صباحاً  00:10
ت بند نظم واملمارسة حمدودة على الشركات املسجلة لدى املعهد حت

 وأجهزة كمبيوتر واملمارسة غري قابلة للتجزئة.
 

 شركة البرتول الوطنية الكويتية 
 جلنة الشراء الداخلية

 إعــالن
عن  )مصفاة ميناء األمحدي( –تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية

 RFQ/1017677 MAA - SPAREطرح املمارسة رقم 
PARTS FOR RECIPROCATING PUMP،  وذلك

للشروط واملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف الواثئق، وميكن  طبقا
 احلصول على هذه الواثئق من خالل الصفحة االلكرتونية التجارية

(CWP) العاملية الشبكة موقعنا على على:  
(https://esourcing. knpc.com.) 

 الكفالة األولية السعر اإلقفال الطرح
( 90ملــــــــدة ) د.ك صــــــــاحلة 1000 ---- 19/10/2017 24/9/2017

 يوماً 

  وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم اخلميس املوافق
يف متام الساعة الواحدة ظهرا ابلتوقيت احمللي لدولة  19/10/2017

مع مالحظة أن تقدمي العطاء جيب أن ( PM 13:00الكويت )
 الصفحة االلكرتونية التجارية املوضحة أعاله. يكون من خالل

  يقدم التأمني األويل لصاحل شركة البرتول الوطنية  أناملمارس على
الكويتية يف مظروف مدون عليه أسم وعنوان املمارسة واتريخ اإلقفال يف 

يف  1A-046)الصندوق املخصص له الكائن ابلطابق األول غرفة رقم )
مقر جلنة الشراء الداخلية مببىن الشركة الرئيسي ابألمحدي يف موعد 

( من يوم اخلميس املوافق PM 13:00حدة ظهرا )الساعة الواأقصاه 
19/10/2017. 
  هذه املمارسة عامة وغري قابلة للتجزئة وحمدودة التوريد من

 املصنع املذكور يف واثئق املمارسة.
  من  جيب أن يرفق ابلعطاء مجيع املستندات والشهادات املطلوبة

الصفحة االلكرتونية التجارية كما هو موضح يف واثئق  خالل
   املمارسة.

  جيب تقدمي أي حتفظات أو استفسارات فيما يتعلق ابملواصفات
الفنية خبصوص املمارسة املذكورة أعاله حبد أقصى أسبوعني قبل 
موعد اإلقفال وسوف يرفض ولن يتم النظر يف هذه الطلبات ألي 
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 إعتبار كان بعد هذا املوعد.
  للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للدخول على

الصفحة االلكرتونية التجارية يرجى االتصال أبرقام اهلواتف 
23887793/23887794 /  23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
  توجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكرتوين خاصة بكيفية

 تقدمي العطاء من خالل الصفحة االلكرتونية التجارية.
  كما تود جلنة الشراء الداخلية يف شركة البرتول الوطنية الكويتية

دعوة الشركات املتقدمة بعروض أسعار هلذا املوضوع إىل احلضور ملقر 
جلنة الشراء الداخلية الواقعة مببىن شركة البرتول الوطنية الكويتية 

(، حلضور 2A-050الرئيسي ابألمحدي الطابق الثاين غرفة رقم )
( الثامنة 8العطاءات الذي سوف يعقد يف متام الساعة ) اجتماع فض

 املمارسة.صباحا من يوم األحد الذي يلي موعد اإلقفال اخلاص هبذه 
 أمني السر

 شركة البرتول الوطنية الكويتية 
 جلنة الشراء العليا 

 إعــــالن
تعلن جلنة الشراء العليا مبؤسسة البرتول الكويتية وشركاهتا النفطية 

)مصفاة ميناء لى طلب شركة البرتول الوطنية الكويتية وبناء ع
 RFQ/1017692 :املمارسة رقمعن طرح –األمحدي( 

 DIESEL DEWATERING PUMPS FOR FUP 
MRTA SHUTDOWN ، طبقــا للشــروط واملواصــفات وذلــك

وميكــن احلصــول علــى هــذه الواثئــق العامــة واخلاصــة الــواردة يف الواثئــق 
 موقعنـا علـى علـى (CWP) ية التجاريـةمن خالل الصفحة االلكرتون

 (.https://esourcing.knpc.com) :- العاملية الشبكة
 االجتماع الطرح

 التمهيدي 
 الكفالة اإلقفال

24/9/ 
2017 

---- 28/12/ 
2017 

( 90ملدة ) د.ك صاحلة1000  
 يوماً من اتريخ اإلقفال 

وآخـــــــر موعـــــــد لتقـــــــدمي العطـــــــاءات هـــــــو يـــــــوم اخلمـــــــيس املوافـــــــق  -
يف متام الساعة الواحد ظهـرا ابلتوقيـت احمللـي لدولـة  28/12/2017

مالحظــة أن تقــدمي العطــاء جيــب أن  مــع ((PM 13:00الكويــت 
 يكون من خالل الصفحة االلكرتونية التجارية املوضحة أعاله.

يقدم التأمني األوىل لصاحل مؤسسة البرتول  املمارس أنعلى  -
واتريخ اإلقفال املمارسة وان الكويتية يف مظروف مدون عليه اسم وعن

 ويوضع يف الصندوق املخصص له الكائن ابلطابق األول غرفة رقم
((1A-046  يف مقر جلنة الشراء الداخلية مببىن شركة البرتول

الساعة الرئيسي ابألمحدي يف موعد أقصاه املكتب الوطنية الكويتية 
يوم اخلميس املوافق من بعد الظهر ل( (PM 13:00الواحدة 

 .مع العطاءالتأمني األويل إرفاق نسخه من مع  24/12/2017
 هذه املمارسة عامة قابلة للتجزئة. -

 مالحظه: 
من  جيب أن يرفق ابلعطاء مجيع املستندات والشهادات املطلوبة -

خالل الصفحة االلكرتونية التجارية كما هو موضح يف واثئق 
  .املمارسة

الشــــــــركة لــــــــن يســــــــمح لــــــــدواعي االمــــــــن والســــــــالمة املطبقــــــــة يف  -
ــــرتول  ــــدي إذا مل خيطــــر شــــركة الب للممــــارس حضــــور االجتمــــاع التمهي
ــــومني  ــــة أبمســــاء مرشــــحيه للحضــــور ووظــــائفهم قبــــل ي الوطنيــــة الكويتي

 على األقل من اتريخ االجتماع.
لن يسمح ألي ممارس حضور االجتماع التمهيدي ما مل يثبت  -

 واثئق املمارسة.  حصوله على
العليـا أن تسـرتعي انتبـاه السـادة /املمارسـني الـذين تود جلنة الشراء  -

لـــديهم استفســــارات أو حتفظــــات فيمـــا يتعلــــق ابملواصــــفات الفنيــــة أن 
يتقــدموا بتلــك الطلبــات حبــد أقصــى ثالثــة أســابيع قبــل موعــد اإلقفــال 
للممارسة وسوف يرفض ولن يـتم النظـر يف هـذه الطلبـات ألي إعتبـار  

 كان بعد هذا املوعد.
ى اسم املستخدم وكلمة املرور للدخول على الصـفحة للحصول عل -

ـــــــــــــف  ـــــــــــــة يرجـــــــــــــى االتصـــــــــــــال أبرقـــــــــــــام اهلوات االلكرتونيـــــــــــــة التجاري
23887793/23887794/23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 
يوجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكرتوين خاصة بكيفية  -

 ء من خالل الصفحة االلكرتونية التجارية.تقدمي العطا
ــــا  كمــــا تــــود  - ــــة الشــــراء العلي ــــرتول الكويتيــــة دعــــوة جلن مبؤسســــة الب

قـر جلنـة الشركات املتقدمة بعروض أسـعار هلـذا املوضـوع اىل احلضـور مل
ــة الرئيســي  ــة الكويتي ــا الواقعــة مببــىن شــركة البــرتول الوطني الشــراء العلي

حلضور اجتماع فض  (2A-050م )ابألمحدي الطابق الثاين غرفة رق
( صــباحا مــن يــوم 8العطــاءات والــذي ســوف يعقــد يف متــام الســاعة )

 األحد الذي يلي موعد اإلقفال اخلاص هبذه املمارسة. 
 أمني الســر

 شركة اخلطوط اجلوية الكويتية

 ( KAC/PP/4/2017) رقم إعالن عن دعوة
 واحد( 1ستجالب عروض أسعار الستئجار عدد )ال

سكين جديد  لسكن كاملضيفات اجلوايتك جُممع 
 خلطوط اجلوية الكويتية بدولة الكويتشركة االتابعني ل

تُعلن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية عن رغبتها ابستجالب عروض 
وذلك  داخل دولة الكويتواألفراد  واملؤسسات الشركات أسعار من

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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( واحد جُممع سكين جديد لسكن املضيفات 1الستئجار عدد )
وايت التابعني هلا ىف دولة الكويت ويفضل أن يكون ذلك املُجمع اجل

 –الساملية  –الفروانية  –السكىن اجلديد ابملناطق التالية )خيطان 
 الفنطاس( . –املهبوله  –املنقف  –صباح السامل 

فعلى الراغبني يف تقدمي عروض أسعارهم يف هذا اخلصوص إحضار 
ب السيد/ أمني سر جلنة نسخة من ذلك اإلعالن وُمراجعة مكت

املُناقصات واملُزايدات يف الدور األرضي من املقر الرئيسي لشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الكائن يف منطقة الضجيج جبوار مطار 

 08:00الكويت الدويل وذلك خـالل أوقـات العمل من الساعة 
ظهرًا طوال أايم األسبوع ماعدا اجلمعه  02:30صباحًا حىت الساعة 

والسبت ، اعتبارًا مـن اتريخ نشر هـذا اإلعـالن يف اجلريدة الرمسيـة 
كالكويت اليوم ك و ذلك من أجل شراء مستندات الدعـوة املذكوره 

 د.ك دينار كوييت )مائة 100/ -ُمقـابل سـداد مبل  نقـدي قــدره 
دينار كوييت( غري قابل للرد يدفع ألمني الصندوق مبقر شركة اخلطوط 

الكويتية مُبوجب إيصال رمسى يرفق أصل ذلك اإليصال مع اجلويه 
عرض السعر املُقدم ، كما يُرفق نسخة من ذلك اإلعالن مع عرض 
السعر املُقدم ، علمًا أبن موعد تقدمي عروض األسعار )يف أظرف 

من  2:00صباحًا وحىت الساعة  8:00 ُمغلفة وخُمتومة( من الساعة
وذلك لدى الصندوق  9/10/2017ظهر يوم االثنني املُوافق 

املخصص بلجنة املُناقصات واملُزايدات بشركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
، ولن تقبل ُمطلقًا أية عروض أسعار يتم تقدميها بعد فوات املوعد 

 املُشار إليه أعاله.
كما سُيعقد اجتماعـاً متهيـدايً للـرد علـى استفسـارات اجلهـات املشـاركة 

عـالن ، وذلـك يف متـام السـاعة العاشـرة مـن يف الدعوة موضوع هذا اإل
يف غرفــة اجتماعــات دائــرة  2/10/2017صــباح يــوم االثنــني املُوافــق 

التجهيــزات واإلســـكان الكائنــة يف الـــدور األرضـــي مــن املقـــر الرئيســـي 
ــــة ىف منطقــــة الضــــجيج جبــــوار مطــــار  ــــة الكويتي لشــــركة اخلطــــوط اجلوي

الســـعر هلـــذا  الكويـــت الـــدويل ، ويف حـــال عـــدم ُحضـــور ُمقـــدم عـــرض
االجتماع فعنه سـوف يكـون ُملزمـاً متامـاً مبـا دار فيـه مـن ُمناقشـات ومـا 

 تضمنه حمضر االجتماع من قرارات وتوصيات . 
 
 

 إعالن 
 :KAC/CR/A/2/2017رقم عن املزايدة 

تعلن اخلطوط اجلوية الكويتية عن طرح مزايدة توفري أعمال حترير 
اقع واملواصفات الوارد ذكرها وطباعة وتوزيع جملة الرباق، حسب املو 

من مقر جلنة واليت ميكن احلصول عليها يف مستندات هذه املزايدة، 
املناقصات واملزايدات الكائنة ابلدور األرضي ابملقر الرئيسي للخطوط 
اجلوية الكويتية مبنطقة الضجيج وذلك خالل ساعات العمل الرمسية 

فقط مخسة وعشرون د.ك( ) 25/-مقابل مبل  غري قابل للرد قدره )
مـن نشر اإلعالن يف اجلريدة الرمسية  اعتباراً ديناراً كويتياً ال غري( وذلك 

 كالكويت اليومك.
وعد احملدد لتقدمي العطاءات من الساعة الثامنة صباحاً علمًا أبن امل

ويرفض  2017/10/ 16وحىت الثانية من ظهر يوم االثنني املوافق 
على أن يتم إيداع العطاءات أي عطاء يقدم بعد هذا املوعد 

ابلصندوق املخصص لذلك مبقر جلنة املناقصات واملزايدات ابملقر 
 الرئيسي للخطوط اجلوية الكويتية مع االلتزام ابلشروط التالية:

( يتعني على كل مزايد أن يرفق مع عرض أسعاره النسـخة األصـلية 1)
وأن تكـون من اإليصـال الـذي يثبـت قيامـه بشـراء مسـتندات املزايـدة، 

هذه املستندات ممهورة ابخلتم الرمسـي للمزايـد ويوقـع علـى كـل صـفحة 
 من صفحات املستندات.

ــــ  يعــــــادل 2) ــــة مببلــــ ـــة األوليــــــــ ( تقـــدمي النســـخة األصـــلية مـــن الكفال
%( )اثنـــان ونصــــف ابملائـــة( مــــن قيمــــة العطـــاء وذلــــك لصــــاحل 2.5)

ــة  ــة الكويتي صــدق ك مُ ـن أو شيــيف صــورة خطــاب ضــمااخلطــوط اجلوي
ادر عن أحد املصارف احمللية املعتمـدة بدولـة الكويـت، وتظـل تلـك ـص

الكفالة سارية املفعول طوال مدة سـراين العطـاء وال تسـتحق عنهـا أيـة 
فوائد مهما كان نوعها وال جيـوز لـدائين املزايـد احلجـز علـى مبلـ  تلـك 

الة إذا ـالكف مصادرة قيمة هذهلخطوط اجلوية الكويتية الكفالة، وحيق ل
 انسحب املزايد الذي رست عليه املزايدة.

عتبــاراً مــن ا( يومــاً 90( يبقــى العطــاء ســاري املفعــول ملــدة تســعني )3)
اتريــخ فــض مظــاريف العطــاءات، وإذا مضــت املــدة املــذكورة ومل يبلــ  
ة ـاملزايدون بنتيجة الرتسية جاز هلم سحب عطـاءاهتم والتأمينـات األوليـ

( 90ني )ـاء التسعــــأايم التاليـــة مـــن اتريـــخ انقضـــ (10خـــالل العشـــرة )
( يومــاً أخــرى، 30ربت عطــاءاهتم ســارية ملــدة ثالثــني )ـيومــًا، وإال اعتــ
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 دة اجلديدة.ـوعليهم جتديد التأمينات األولية للم
( حيق للخطوط اجلوية الكويتية إلغاء املزايدة يف أي وقـت تشـاء أو 4)

بــداء أيــة أســباب، ودون أن جتزئتهــا أو إعــادة طرحهــا مــن جديــد دون إ
يرتتب علـى ذلـك أي التزامـات عليهـا مـن ِقبـل املزايـدين، وذلـك وفقـاً 

بشـأن قواعـد وإجـراءات  2012( لسـنة 2ألحكام القـرار املـايل رقـم )
املناقصــات واملزايــدات ومــا يف حكمهــا والــذي يُعــد جــزء ال يتجــزأ مــن 

 مستندات هذه املزايدة.
 مــع املزايــدين لشــرح نطــاق العمــل ( ســوف يعقــد اجتماعــاً متهيــدايً 5)

ومعاينــة مواقــع العمــل والــرد علــى استفســاراهتم وذلــك يف متــام الســاعة 
دائرة ، وذلك ب2017/ 10/ 9من ظهر يوم االثنني املوافق  12:30

العالقــات العامــة واإلعــالم الكائنــة يف املقــر الرئيســي اخلطــوط اجلويـــة 
الة عــدم حضــور املزايــد ـويف حــ الكويتيــة جبــوار مطــار الكويــت الــدويل،

اً بكل ما دار فيه من مناقشات وما مرب ملزماً متاـهلذا االجتماع فعنه يعت
 .راراتـنود وقـر من بـتضمنه احملض

 اخلطوط اجلوية الكويتية

 شركــة صناعــة الكيماويــات البرتوليــة
 6/2017إعالن عن املمارسة م م ع /

ـــــا ملناقصـــــات مؤس ـــــة الشـــــراء العلي ـــــة تعلـــــن جلن ـــــة وشـــــركاهتا النفطي ـــــرتول الكويتي ســـــة الب

(H.P.C ــــــب شــــــركة صــــــناعة الكيمــــــاوايت البرتوليــــــة ــــــاًء علــــــى طل ــــــك بن ( ، وذل

(PIC )– ( ـــــة عـــــن طـــــرح املمارســـــة رقـــــم : م  –( I.P.Cجلنـــــة الشـــــراء الداخلي

 Catalyst Removal fromبشـــــــأن  06/2017م ع/

Ammonia II & Ammonia IV Convertors 
(F1401 & F3401) ميكــــن احلصــــول علــــى الواثئــــق لــــدى املكتــــب  ، حيــــث

 -( جبنـــــــوب الصـــــــباحية PICالرئيســـــــي لشـــــــركة صـــــــناعة الكيمـــــــاوايت البرتوليـــــــة )

 فريق العقود .
 الكفالة األولية قيمة الوثيقة اتريخ اإلقفال اتريخ الطرح

 د.ك 10,000/- د.ك 300/- 17/10/2017  17/09/2017

  العاشـرة صـباحاً مـن يـوم سيعقد االجتماع التمهيدي يف متام الساعة
يف قاعة اجتماعات فريق العقود رقم  02/10/2017االثنني املوافق 

(FG-115 يف املبىن الرئيسي لشركة صناعة الكيمـاوايت البرتوليـة )
(PIC )– . جنوب الصباحية 
  موعد إقفال املمارسة يف متام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الـثالاثء

أن توضــع العطــاءات بظــرف خمتــوم  ، علــى  17/10/2017املوافــق 

 يف صناديق جلنة الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية 
 –شارع اخلليج العريب  –وشركاهتا النفطية ، الكائنة يف منطقة الشويخ 

 –( KPCمبــىن مؤسسـة البـرتول الكويتيــة ) –جممـع القطـاع النفطـي 
 وعد احملدد.السرداب ، ولن يتم استقبال أي عطاءات بعد امل

  هــــذه املمارســــة حمــــدودة علــــى الشــــركات واملؤسســــات املــــذكورة يف
 ( شركات. 3الكشف عدد )

  ـــدائرة ـــدى أمـــني الصـــندوق ب ـــق نقـــداً ل ـــتم دفـــع قيمـــة شـــراء الواثئ ي
الشـــــــؤون املاليـــــــة ، مـــــــع ضـــــــرورة إحضـــــــار كتـــــــاب تفـــــــويض بشـــــــراء 

 الوثيقة من الشركة . 
 و طلبـات خبصـوص آخر موعد لتقدمي أية استفسارات أو حتفظات أ

، ولــن يــتم النظــر يف هــذه  02/10/2017هــذه املمارســة هــو اتريــخ 
 الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد احملدد . 

  جيب تقدمي شهادة اسـتيفاء نسـبة العمالـة الوطنيـة الصـادرة مـن قبـل
 –وزارة الشـــــؤون االجتماعيـــــة والعمـــــل إدارة تنميـــــة العمالـــــة الوطنيـــــة 

 تقدمي العطاء .  صاحلة ملدة سنة مع
  تقدمي صورة حديثة عن عقد أتسيس الشركة والرخصة التجاريـة مـن

 وزارة التجارة والصناعة . 
  تقـــــــدمي صـــــــورة عـــــــن إيصـــــــال التســـــــجيل لـــــــدى اجلهـــــــاز املركـــــــزي

ــــدى غرفــــة  للمناقصــــات العامــــة  ، وصــــورة عــــن شــــهادة التســــجيل ل
 جتارة وصناعة الكويت . 

 لوكيــــل احمللــــي هلــــذه يف حالــــة وجــــود شــــركات مصــــنعة جيــــب علــــى ا
الشـركات تقــدمي شــهادة معتمــدة لقيــد الوكالـة مــن غرفــة جتــارة وصــناعة 

 الكويت عند شراء الوثيقة. 
  يــــتم اإلعـــــالن عـــــن أيـــــة تغيـــــريات يف املمارســـــة عـــــن طريـــــق املوقـــــع

  (WWW.PIC.COM.KW)االلكرتوين 
 ــــد  ميكــــن التواصــــل مــــع فريــــق العقــــود يف الشــــركة مــــن خــــالل الربي

أو من  (contracts_team@pic.com.kwااللكرتوين )
فـاكس       23851374 - 23851389خـالل التليفـون رقـم: 

 23851305رقم : 
 أمني سر جلنة الشراء الداخلية البديل
 شركة صناعة الكيماوايت البرتولية

 
 

http://www.pic.com.kw/
mailto:contracts_team@pic.com.kw
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م م  رقم : الشركات واملؤسسات املدعوة للمشاركة ابملمارسة قائمة
 بشأن 06/2017/ع

Catalyst Removal from Ammonia II & 
Ammonia IV Convertors 

(F1401 & F3401) 

Company Name * 
REDLAND INDUSTRIAL SERVICES ( ARABIA ) LTD, 

KSA 
1 

ARABIAN PIPELINE & SERVICES CO. LTD. 
(ANABEEB), KSA 

2 

AL FAHHAD ZEGWAARD CO. , KSA 3 

 شركة انقالت النفط الكويتية
جلنة الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية 

 وشركاهتا التابعة مؤسسة البرتول الكويتية 
 إعـــــــــالن

تعلن جلنة  الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية بناء على 
قالت النفط الكويتية  إحدى شركات مؤسسة شركة انطلب من 

 عن طرح املمارسة رقم : – (KOTC)البرتول الكويتية  
FNBP – 05 /2017 (عدد لبناء وتسليم ممارسة عاملية حمدودة  

 MR)انقالت منتجات برتولية متوسطة املدى  (4)
Tankers))،  وذلك طبقا للشروط واملواصفات الواردة يف واثئق
احلصول على واثئق املمارسة من شركة انقالت النفط املمارسة وميكن 

الكويتية يف مواعيد العمل الرمسية اعتبارا من يوم األحد املوافق 
  (-/10,000وذلك مقابل دفع رسم مقداره  2017/09/24

هو الساعة )اتريخ اإلقفال( ، وآخر موعد لتقدمي العطاءات ).د.ك
وتوضع  2017/12/26 الواحدة من بعد ظهر يوم الثالاثء املوافق

العطاءات يف  صندوق جلنة الشراء العليا الكائن يف جممع القطاع 
 –مركز التدريب  -السرداب  -مؤسسة البرتول الكويتية  -النفطي 

الشويخ ، وتسري صالحية العطاءات ملدة  -شارع اخلليج العريب 
هلذا ( يوما اعتبارا من اتريخ اإلقفال ، هذا وتبل  الكفالة األولية 90)

وينبغي أن تكون سارية طوال مدة  ).د.ك  (-/1,000,000العطاء
 سراين العطاء.

 

 علما أبن هذه املمارسة حمدودة على الشركات املذكورة أدانه :
.1New Times Shipbuilding Co. Ltd. – 

China. 
.2Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. – 

China. 
متهيـدي للمقاولني يف غرفة  علما أبنه سيتـم عقـد اجتماع  -

الواقعة يف الطابق اخلامس للمكتب  (049-5) االجتماعات رقم
 -يف منطقة الشويخ اإلدارية انقالت النفط الكويتية الرئيسي لشركة 

جبانب ديوان احملاسبة وذلك  -شارع مجال عبد الناصر -قطعة )ع( 
 افقمن صباح يوم الثالاثء املو  (AM 10:00)فـي متام الساعة 
 وذلك للرد على استفسارات املمارسني. 2017/10/24

 مالحظة: 
لدواعي األمن والسالمة املطبقة يف الشركة لن يسمح للممارسني  -

حضور االجتماع التمهيدي إذا مل خيطر شركة انقالت النفط الكويتية 
 أبمساء مرشحيه ووظائفهم قبل يومني على األقل من اتريخ االجتماع.

ممارس حضور االجتماع التمهيدي ما مل يثبت شراء  لن يسمح ألي -
 واثئق املمارسة.

السادة املمارسني الذين لديهم استفسارات أو حتفظات فيما على  -
يتعلق ابلشروط واملواصفات الفنية االنتباه أبن آخر موعد لتقدمي 
استفساراهتم هو حبد أقصى ثالثة أسابيع قبل موعد اإلقفال للممارسة 

ولن يتم النظر يف هذه االستفسارات ألي اعتبار كان وسوف يرفض 
 بعد هذا املوعد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  132             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  133             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
ل تسجيل ، الكويت ، وكي 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

 -عن هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445
،  الوالايت املتحدة األمريكية. بطلب نقل ملكية العالمة  77070

( واملسجلة 173182حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 
يوليت ابكرد جروب أل أل سي ( إىل: أتش يب ه142187برقم )

كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن منتجات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 9)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
ل تسجيل ، الكويت ، وكي 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

 -عن هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445
،  الوالايت املتحدة األمريكية. بطلب نقل ملكية العالمة  77070

( واملسجلة 173183حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 
يوليت ابكرد جروب أل أل سي ( إىل: أتش يب ه142255برقم )

كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن خدمات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 35)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات شركة 
وكيل تسجيل ، الكويت  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

 -عن هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445
،  الوالايت املتحدة األمريكية.  بطلب نقل ملكية العالمة  77070

( واملسجلة 173184حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 
يب هيوليت ابكرد جروب أل أل سي ( إىل: أتش 143243برقم )

كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن خدمات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 36)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
كيل تسجيل ، الكويت ، و  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن : هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445 -

،  الوالايت املتحدة األمريكية. بطلب نقل ملكية العالمة  77070
( واملسجلة 173185حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 

يب هيوليت ابكرد جروب أل أل سي ( إىل: أتش 143244برقم )
كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن خدمات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 37)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
يل تسجيل ، الكويت، وك 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

 -عن: هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445
،  الوالايت املتحدة األمريكية.  بطلب نقل ملكية العالمة  77070

( واملسجلة 173186حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 
 هيوليت ابكرد جروب أل أل سي ( إىل: أتش يب143245برقم )

كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن خدمات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 38)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
يل تسجيل ، الكويت ، وك 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

 -عن: هيوليت ابكارد إنرتبرايز ديفيلومبنت ال يب. وعنواهنا: أمريكية 
كومباك سنرت درايف ويست ، هيوسنت ، تكساس   11445
،  الوالايت املتحدة األمريكية. بطلب نقل ملكية العالمة  77070

( واملسجلة 173187حتت رقم ) 13/10/2015أودعت بتاريخ 
تش يب هيوليت ابكرد جروب أل أل ( إىل شركة: أ143246برقم )

كومباك سنرت درايف ويست ، هوستون ،   11445سي وعنواهنا: 
، الوالايت املتحدة أألمريكية. عن خدمات الفئة  77070تكساس 

 .31/1/2017( بتاريخ 42)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4729أبوغزالة لالستشارات وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
ن السيد/ ، الكويت وكيل تسجيل ع 13048الصفاة ، ر.ب 

هيئة املنطقة هندي اجلنسية . وعنوانه:  –أوبيندر كنداري حاردر 
الشارقة ، اإلمارات  7878احلرة ملطار الشارقة الدويل ، ص . ب 

تقدمت شركة أبوغزاله وكيل تسجيل عن شركة:  العربية املتحدة .
الصفاة ،  4729وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب  لالستشارات 

كويت .  بطلب نقل ملكية العالمة أودعت ، ال 13048ر.ب 
( واملسجلة برقم 112042حتت رقم )  26/5/2010بتاريخ 

سدهر كومار )هندي اجلنسية  وبريشراك أ( إىل السيد: 93417)
ديب ، اإلمارات العربية  3303. وعنوانه: برج خليفة ، الطابق رقم (

 .31/1/2017( بتاريخ 43عن خدمات الفئة ) املتحدة.
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وامللكية الفكرية وعنواهنا  ت شركة أبوغزاله لالستشارات تقدم
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010

سجلة ( وامل162458حتت رقم ) 26/1/2015أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 142798برقم )

( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -هنا: فرنسية عن: ابروت .  وعنوا

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 162457حتت رقم ) 26/1/2015أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 140914برقم )
( 8ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010

( واملسجلة 159168حتت رقم ) 11/11/2014أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 140203برقم )

( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -روت .  وعنواهنا: فرنسية عن: اب

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 159167حتت رقم ) 11/11/2014أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 140202برقم )
( 9)ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة  75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 158549حتت رقم ) 30/10/2014أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 136181برقم )
( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
تسجيل  ، الكويت ، وكيل 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010

( واملسجلة 158548حتت رقم ) 30/10/2014أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 136180برقم )

( 12منتجات الفئة )ابريس ، فرنسا. عن  75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 158547حتت رقم ) 30/10/2014بتاريخ أودعت 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 136179برقم )

( 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

الكويت ، وكيل تسجيل ،  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 117024حتت رقم ) 23/12/2010أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103248برقم )
( 28، فرنسا. عن منتجات الفئة ) ابريس 75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
لعالمة ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            ا 75010

( واملسجلة 117023حتت رقم ) 23/12/2010أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103247برقم )
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( 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048ر.ب  الصفاة ، 4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 116475حتت رقم ) 6/12/2010أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103237برقم )
( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010 دي جيمابيس،

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
العالمة            ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية  75010

( واملسجلة 116474حتت رقم ) 6/12/2010أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103236برقم )

( 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010
( واملسجلة 115848حتت رقم ) 7/11/2010أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103221برقم )
( 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
نقل ملكية            العالمة ابريس ، فرنسا . بطلب  75010

( واملسجلة برقم 91148حتت رقم ) 2/1/2008أودعت بتاريخ 
كوا دي   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 78136)

( بتاريخ 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010جيمابيس، 
31/1/2017. 
 

اهنا وامللكية الفكرية وعنو  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010

( واملسجلة 115849حتت رقم ) 7/11/2010أودعت بتاريخ 
كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103222برقم )

( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 

رنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة ابريس ، ف 75010
( واملسجلة 115847حتت رقم ) 7/11/2010أودعت بتاريخ 

كوا   178-174( إىل: ابروت درونز . وعنواهنا: 103220برقم )
( 28ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 

 .31/1/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفكرية وعنواهنا وامللكية  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

كوي دي جيمابس ،   174 -عن: ابروت .  وعنواهنا: فرنسية 
ابريس ، فرنسا . بطلب نقل ملكية            العالمة  75010

( واملسجلة 115846حتت رقم ) 7/11/2010أودعت بتاريخ 
كوا   178-174وعنواهنا:  ( إىل: ابروت درونز .103219برقم )

( 9ابريس ، فرنسا. عن منتجات الفئة ) 75010دي جيمابيس، 
 .31/1/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن: هنتسمان ادفانسد ماتريايلز )سورزرالند( ج م ب هـ.   

بطلب  ابزل ، سويسرا. 4057كاليبكشرتاسه ،   200نواهنا: وع
حتت رقم  15/7/1974نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

هانتسمان أدفانسد ( إىل: 6327( واملسجلة برقم )7016)
. وعنواهنا:  ماتريايلز اليسنسن  )سويسزرالند( جي أم يب أتش 

عن ابزل ، سويسرا.  4057 –، سي أتش  200كاليبيكسرتاس 
 .31/1/2017( بتاريخ 1منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
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عن: هنتسمان ادفانسد ماتريايلز )سورزرالند( ج م ب هـ.   
بطلب  ابزل ، سويسرا. 4057كاليبكشرتاسه ،   200وعنواهنا: 

حتت رقم  15/7/1974ملكية العالمة أودعت بتاريخ نقل 
هانتسمان أدفانسد ( إىل: 6428( واملسجلة برقم )7017)

. وعنواهنا:  ماتريايلز اليسنسن  )سويسزرالند( جي أم يب أتش 
ابزل ، سويسرا. عن  4057 –، سي أتش  200كاليبيكسرتاس 
 .31/1/2017( بتاريخ 2منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب  لالستشارات تقدمت شركة أبوغزاله 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
دمشق ، اجلمهورية  3042ص.ب منار الطرابيشي.   وعنواهنا: 

بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ  العربية السورية.
( 57948( واملسجلة برقم )67863حتت رقم ) 22/12/2004

تيتيشي ،  10-9-7. وعنواهنا:  ي كومباين ليميتد تومإىل: 
 كو ، طوكيو ، اليااب.  –ماتسوشيكا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
 100عن: غلوابل اسوسيشني أوف ريسك ، بروفيشنالز . وعنواهنا: 

،  07310، مدينة جريسي ، أن جي  405و جناح ابفونيا أفيني
الوالايت املتحدة األمريكية. بطلب تغيري عنوان مالك العالمة 

( واملسجلة  81133حتت رقم ) 27/11/2006أودعت بتاريخ 
،  1410اتون سكوير بليس ، سويت  111( إىل: 66313برقم )

 ة.، الوالايت املتحدة األمريكي 07310جريسي سييت ، نيوجريسي 
 .31/1/2017( بتاريخ 35عن خدمات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
جرين  160وعنواهنا:  ليمونيد ريستورانت جروب ، أل أل سي.عن: 

 19904، كاونيت اوف كنت ، ديالوير  101تري درايف ، سويت 
بطلب تغيري عنوان مالك العالمة  ، الوالايت املتحدة األمريكية.

( واملسجلة  142142حتت رقم ) 28/7/2013أودعت بتاريخ 
كالفري بوليفارد ، كالفري سييت ،    10000( إىل: 117415برقم )

عن خدمات  .مريكية.، الوالايت املتحدة األ 90232كاليفورنيا  
 .31/1/2017( بتاريخ 43الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  قدمت شركة أبوغزاله لالستشارات ت

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
 922300بوليفارد دي ابرك ،  6وعنواهنا:  ابركو راابن.عن: 

بطلب تغيري عنوان مالك العالمة  نويللي سيور سني ، فرنسا. 
واملسجلة برقم  ( 8755حتت رقم ) 31/1/1977أودعت بتاريخ 

 ابريس ، فرنسا. 75008رو فرانسوا األول ،  17( إىل: 7941)
 .31/1/2017( بتاريخ 9عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ة أودعت بتاريخ بطلب تغيري اسم مالك العالم جيفري انك. عن: 
( 62378( واملسجلة برقم ) 72093حتت رقم ) 16/8/2005

( بتاريخ 35إىل: . جيفري ، ال ال سي. عن منتجات الفئة )
31/1/2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك  ان أس . أيه . اس ماجلر ابرف  -ثريي عن: 

(  82483حتت رقم ) 17/1/2007العالمة أودعت بتاريخ 
 92200، رو بريتو دوما ،  4( وعنواهنا: 66921واملسجلة برقم )

كالرينز فراجرانس جروب.  إىل:  نيوللي ـ سيور ـ سني ـ فرنسا . 
 رنسا.نيوللي سيور سني ، ف 92200، رو بريتو دوما  4وعنواهنا: 

 .31/1/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

،  51786ص . ب  -قربصية وعنواهنا: فايرب ميداي ، إنك . 
لعالمة بطلب تغيري اسم وعنوان مالك ا.  قربص 3021ملاسول ، 

( واملسجلة 141628حتت رقم ) 11/7/2013أودعت بتاريخ 
رو  2وعنواهنا: فايرب ميداي أس. إيه. آر. ال. ( إىل: 136112برقم )

لوكسمبورغ ، إمارة لوكسمبورغ العظمى.  1536 –دو فوسي ، أل 
 .9/2/2017بتاريخ  38عن خدمات الفئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعنواهنا ص.ب  وامللكية الفكرية تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
،  51786ص . ب  -قربصية وعنواهنا: فايرب ميداي ، إنك . 

بطلب تغيري اسم وعنوان مالك العالمة .  قربص 3021ملاسول ، 
( واملسجلة 141629حتت رقم ) 11/7/2013أودعت بتاريخ 

رو  2وعنواهنا: إيه. آر. ال.  فايرب ميداي أس.( إىل: 136113برقم )
لوكسمبورغ ، إمارة لوكسمبورغ العظمى.  1536 –دو فوسي ، أل 

 .9/2/2017بتاريخ  38عن خدمات الفئة 
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وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أروهيد درايف ، آن  4600نواهنا: وعفلينت جروب انكوربوريتد. 
بطلب  ، الوالايت املتحدة األمريكية.  48105آربور ، ميتشيغان 

حتت  24/6/2006تغيري اسم وعنوان مالك العالمة أودعت بتاريخ 
فلينت جروب يو ( إىل: 64368( واملسجلة برقم )77997رقم )

بيك رود ، بالميوث ،  14909وعنواهنا: اس ال ال سي. . 
عن منتجات الفئة ، الوالايت املتحدة األمريكية.  48170غان ميتشي

 .9/2/2017( بتاريخ 2)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب إندماج كومبياان دى بيبداس داس أمريكاس ـ أمبيف . عن:  

 82686حتت رقم ) 27/1/2007أودعت بتاريخ  العالمة التجارية
روي د. ( إىل: أمبيف اس. ايه. وعنواهنا: 68886( واملسجلة برقم )

-04530أندار أتيام بييب  3 1017ريناتو بيس دس ابروس ، 
( بتاريخ 32عن منتجات الفئة )ساو ابولو ، الربازيل.  001

9/2/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفكرية وعنواهنا وامللكية ا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب إندماج أمبيف .  -كومبياان دى بيبداس داس أمريكاس عن:  

 82685حتت رقم ) 27/1/2007العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
روي د. ( إىل: أمبيف اس. ايه. وعنواهنا: 68885( واملسجلة برقم )

-04530أندار أتيام بييب  3 1017وس ، ريناتو بيس دس ابر 
( بتاريخ 32عن منتجات الفئة )ساو ابولو ، الربازيل.  001

9/2/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ندماج بطلب إأمبيف .  -كومبياان دى بيبداس داس أمريكاس عن:  

 19446حتت رقم ) 29/9/1986العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
روي د. ( إىل: أمبيف اس. ايه. وعنواهنا: 18227( واملسجلة برقم )

-04530أندار أتيام بييب  3 1017ريناتو بيس دس ابروس ، 
( بتاريخ 32عن منتجات الفئة )ساو ابولو ، الربازيل.  001

9/2/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  لالستشارات تقدمت شركة أبوغزاله 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

بطلب إندماج أمبيف .  -كومبياان دى بيبداس داس أمريكاس عن:  
 19447حتت رقم ) 29/9/1986العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

ي د. رو ( إىل: أمبيف اس. ايه. وعنواهنا: 18228( واملسجلة برقم )
-04530أندار أتيام بييب  3 1017ريناتو بيس دس ابروس ، 

( بتاريخ 32عن منتجات الفئة )ساو ابولو ، الربازيل.  001
9/2/2017. 

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

بطلب إندماج العالمة التجارية . أل عن: بروفيسيون بيليزا أس آر 
( واملسجلة  147387حتت رقم ) 22/1/2014أودعت بتاريخ 

بوديري ( إىل: بوتيجا فريدي أس آر ال. وعنواهنا: 120541برقم )
بينزا ) أس آي( ، إيطاليا.  53026 –سان ليوجي ، ابالزو ماسياين 

 .22/1/2014( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  اله لالستشارات تقدمت شركة أبوغز 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ماد سااينس بروداكشينز إنك. عن: 

( واملسجلة  67953حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
ات ( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتج57957برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 16الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ماد سااينس بروداكشينز إنك. عن: 

( واملسجلة  67954حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتجات 57958برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 28الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ماد سااينس بروداكشينز إنك. عن: 

( واملسجلة  67955حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتجات 57959برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 41الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ك. ماد سااينس بروداكشينز إنعن: 

( واملسجلة  67956حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
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( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتجات 57960برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 16الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

ويت ، وكيل تسجيل ، الك 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ماد سااينس بروداكشينز إنك. عن: 

( واملسجلة  67957حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتجات 57961برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 28الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية وعنواهنا وامللكية الفكر  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  ماد سااينس بروداكشينز إنك. عن: 

( واملسجلة  67958حتت رقم ) 27/12/2004أودعت بتاريخ 
( إىل: . ماد سااينس اليسينسين  إنك. عن منتجات 57962برقم )
 .8/3/2017( بتاريخ 41الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  قدمت شركة أبوغزاله لالستشارات ت

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة أودعت بتاريخ  اتيفورد ابثرومز. عن: 
( 69293( واملسجلة برقم ) 78979حتت رقم ) 12/8/2006

( بتاريخ 11ة )إىل: . جبرييت سريفيس.  عن منتجات الفئ
9/3/2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة أودعت بتاريخ  اتيفورد ابثرومز. عن: 
( 69294( واملسجلة برقم ) 78980حتت رقم ) 12/8/2006

( بتاريخ 20سريفيس.  عن منتجات الفئة )إىل: . جبرييت 
9/3/2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة أودعت بتاريخ  اتيفورد ابثرومز. عن: 
( 69295) ( واملسجلة برقم 78981حتت رقم ) 12/8/2006

( بتاريخ 21إىل: . جبرييت سريفيس.  عن منتجات الفئة )
9/3/2017. 
 
 

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

بطلب تغيري   عن: شركة رمي للبطارايت ومعدات الطاقة ش.م.ع.ع.
حتت رقم  11/3/2007بتاريخ  اسم مالك العالمة أودعت

( إىل: . شركة رمي للبطارايت 78073( واملسجلة برقم ) 83794)
( بتاريخ 9ومعدات الطاقة ش. م. ع. م. عن منتجات الفئة )

9/3/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

بطلب تغيري   : شركة رمي للبطارايت ومعدات الطاقة ش.م.ع.ع.عن
حتت رقم  11/3/2007اسم مالك العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: . شركة رمي للبطارايت 78074( واملسجلة برقم ) 83795)
( بتاريخ 9ومعدات الطاقة ش. م. ع. م. عن منتجات الفئة )

9/3/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مللكية الفكرية وعنواهنا وا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

بطلب تغيري   عن: شركة رمي للبطارايت ومعدات الطاقة ش.م.ع.ع.
حتت رقم  11/3/2007اسم مالك العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: . شركة رمي للبطارايت 78075( واملسجلة برقم ) 83796)
( بتاريخ 9ع. م. عن منتجات الفئة ) ومعدات الطاقة ش. م.

9/3/2017. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن: أورك جروب ايه يب. بطلب تغيري اسم مالك العالمة أودعت 
( واملسجلة برقم  106195حتت رقم ) 9/9/2009بتاريخ 

( 9( إىل: إيتيفييت جروب إيه يب. عن منتجات الفئة )91072)
 .9/3/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن: أورك جروب ايه يب. بطلب تغيري اسم مالك العالمة أودعت 

( واملسجلة برقم  106196)حتت رقم  9/9/2009بتاريخ 
( 35( إىل: إيتيفييت جروب إيه يب. عن منتجات الفئة )91073)

 .9/3/2017بتاريخ 
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وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عت عن: أورك جروب ايه يب. بطلب تغيري اسم مالك العالمة أود
( واملسجلة برقم  106197حتت رقم ) 9/9/2009بتاريخ 

( 38( إىل: إيتيفييت جروب إيه يب. عن منتجات الفئة )91074)
 .9/3/2017بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
تغيري اسم مالك العالمة أودعت  عن: أورك جروب ايه يب. بطلب

( واملسجلة برقم  106198حتت رقم ) 9/9/2009بتاريخ 
( 42( إىل: إيتيفييت جروب إيه يب. عن منتجات الفئة )91075)

 .9/3/2017بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
 ، الكويت ، وكيل تسجيل 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن: أيه سي إي ليميتد ) مؤسسة يف سويسرا ( بطلب تغيري اسم 
(  88115حتت رقم ) 26/8/2007مالك العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: تشاب ليميتد. عن منتجات الفئة 73032واملسجلة برقم )
 .16/3/2017( بتاريخ 36)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048صفاة ، ر.ب ال 4729ص.ب 
عن: أيه سي إي ليميتد ) مؤسسة يف سويسرا ( بطلب تغيري اسم 

(  84067حتت رقم ) 21/3/2007مالك العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: تشاب ليميتد. عن منتجات الفئة 71315واملسجلة برقم )

 .16/3/2017( بتاريخ 36)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن: كرياماج كرياميشي ويرك ايه جي. بطلب تغيري اسم مالك 
(  64102حتت رقم ) 26/4/2004العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب 54394واملسجلة برقم )
 .29/3/2017( بتاريخ 11ة )أتش. عن منتجات الفئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن: كرياماج كرياميشي ويرك ايه جي.. بطلب تغيري اسم مالك 

(  64103حتت رقم ) 26/4/2004العالمة أودعت بتاريخ 

إىل: كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب ( 54395واملسجلة برقم )
 .29/3/2017( بتاريخ 20أتش. عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن: كرياماج كرياميشي ويرك ايه جي.. بطلب تغيري اسم مالك 

(  64104حتت رقم ) 26/4/2004تاريخ العالمة أودعت ب
( إىل: كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب 54396واملسجلة برقم )

 .29/3/2017( بتاريخ 21أتش. عن منتجات الفئة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

روسي اس. آر. إل . يونيربسوانل. وعنواهنا: فيا  عن جيانفيتو
اف سي ، إيطاليا.  –سان مايرو ابسكويل  74030 -9جرامسكي 

 18/2/2007بطلب تغيري عنوان مالك العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: فيا مونيت 97051( واملسجلة برقم )83283حتت رقم )

ت الفئة ميالن ، إيطاليا.عن منتجا 20121،  29انبليون ، منرب 
 .23/3/2017( بتاريخ 25)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كندا أنك ، تزاول أحياان نشاطها التجاري ابسم   2946033عن:  

بوجني فيل ،  8360كندية ـ وعنواهنا:   ذا ماد ساينس جروب .
بطلب  كندا .  -جي  2يب  4، مونرتايل ، كويبك أتش  201جناح 

حتت رقم  27/12/2004نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
ماد سااينس ( إىل: 57957( واملسجلة برقم )67953)

بوجينفيل سرتيت ، سويت  8360وعنواهنا: بروداكشينز إنك . 
عن منتجات  ، كندا. 1جي  2يب  4، مونرتايل، كوبيك أتش  201

 . 8/3/2017( بتاريخ 16لفئة )ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكيـــــة الفكريـــــة وعنواهنـــــا ص.ب  تقـــــدمت شـــــركة أبوغزالـــــه لالستشـــــارات  
، الكويــــــــــت ، وكيــــــــــل تســــــــــجيل عــــــــــن:   13048الصــــــــــفاة ، ر.ب  4729

كندا أنك ، تزاول أحيـاان نشـاطها التجـاري ابسـم ذا مـاد سـاينس   2946033
مــونرتايل ،   ، 201بــوجني فيــل ، جنــاح  8360كنديــة ـ وعنواهنــا:   جــروب .

بطلب نقـل ملكيـة العالمـة أودعـت بتـاريخ  كندا .  -جي  2يب  4كويبك أتش 
مــاد ( إىل: 57958( واملســجلة بــرقم )67954حتــت رقــم ) 27/12/2004

بوجينفيــــل ســــرتيت ، ســــويت  8360وعنواهنــــا: ســــااينس بروداكشــــينز إنــــك . 
ة عـــن منتجـــات الفئـــ ، كنـــدا. 1جـــي  2يب  4، مـــونرتايل، كوبيـــك أتـــش  201

 .  8/3/2017( بتاريخ 28)



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  140             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كندا أنك ، تزاول أحياان نشاطها التجاري ابسم   2946033عن:  

بوجني فيل ،  8360كندية ـ وعنواهنا:   ذا ماد ساينس جروب .
بطلب  كندا .  -جي  2يب  4نرتايل ، كويبك أتش ، مو  201جناح 

حتت رقم  27/12/2004نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
ماد سااينس ( إىل: 57959( واملسجلة برقم )67955)

بوجينفيل سرتيت ، سويت  8360وعنواهنا: بروداكشينز إنك . 
عن منتجات  ، كندا. 1جي  2يب  4، مونرتايل، كوبيك أتش  201
 . 8/3/2017( بتاريخ 41الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كندا أنك ، تزاول أحياان نشاطها التجاري ابسم   2946033عن:  

بوجني فيل ،  8360كندية ـ وعنواهنا:   ذا ماد ساينس جروب .
بطلب  كندا .  -جي  2يب  4ايل ، كويبك أتش ، مونرت  201جناح 

حتت رقم  27/12/2004نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
ماد سااينس ( إىل: 57960( واملسجلة برقم )67956)

بوجينفيل سرتيت ، سويت  8360وعنواهنا: بروداكشينز إنك . 
عن منتجات  ، كندا. 1جي  2يب  4، مونرتايل، كوبيك أتش  201
 . 8/3/2017بتاريخ  (16الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كندا أنك ، تزاول أحياان نشاطها التجاري ابسم   2946033عن:  

بوجني فيل ،  8360كندية ـ وعنواهنا:   ذا ماد ساينس جروب .
بطلب  كندا .  -جي  2يب  4، كويبك أتش  ، مونرتايل 201جناح 

حتت رقم  27/12/2004نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
ماد سااينس ( إىل: 57961( واملسجلة برقم )67957)

بوجينفيل سرتيت ، سويت  8360وعنواهنا: بروداكشينز إنك . 
عن منتجات  ، كندا. 1جي  2يب  4، مونرتايل، كوبيك أتش  201
 . 8/3/2017اريخ ( بت28الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
كندا أنك ، تزاول أحياان نشاطها التجاري ابسم   2946033عن:  

بوجني فيل ،  8360كندية ـ وعنواهنا:   ذا ماد ساينس جروب .
بطلب  كندا .  -جي  2يب  4كويبك أتش ، مونرتايل ،   201جناح 

حتت رقم  27/12/2004نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

ماد سااينس ( إىل: 57962( واملسجلة برقم )67958)
بوجينفيل سرتيت ، سويت  8360وعنواهنا: بروداكشينز إنك . 

عن منتجات  ، كندا. 1جي  2يب  4، مونرتايل، كوبيك أتش  201
 . 8/3/2017خ ( بتاري41الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: 8533( واملسجلة برقم )9247حتت رقم ) 12/7/1977

الفريد ـ نوبل ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. 
عن منتجات الفئة  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10سرت ، 

 . 9/3/2017( بتاريخ 5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 
أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( 18350( واملسجلة برقم )19580حتت رقم ) 11/11/1986
 الفريد ـوعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
 ابيرورك ، مجهورية –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( 18415( واملسجلة برقم )19658حتت رقم ) 7/12/1986

الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 
عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 

 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكيـــــة الفكريـــــة وعنواهنــــــا ص.ب  قـــــدمت شـــــركة أبوغزالـــــه لالستشـــــارات ت
، الكويــت ، وكيــل تســجيل عــن:  ابيــر ايــه  13048الصــفاة ، ر.ب  4729

ابيــرورك ، مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة. بطلــب  –ليفــركن  5090جــي.  وعنواهنــا: 
( 22269حتــــت رقــــم ) 8/12/1988نقــــل ملكيــــة العالمــــة أودعــــت بتــــاريخ 

ابيـــر إنتيليكتشـــوال بروبـــريت جـــي أم يب أتـــش. ( إىل: 20651ة بـــرقم )واملســـجل
عـن  موهنـامي أم ريـن ، أملانيـا.  40789،  10الفريـد ـ نوبـل ـ سـرت ، وعنواهنـا: 

 .  9/3/2017( بتاريخ 5منتجات الفئة )



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  141             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

وامللكيـــــة الفكريـــــة وعنواهنــــــا ص.ب  تقـــــدمت شـــــركة أبوغزالـــــه لالستشـــــارات 
لكويــت ، وكيــل تســجيل عــن:  ابيــر ايــه ، ا 13048الصــفاة ، ر.ب  4729

ابيــرورك ، مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة. بطلــب  –ليفــركن  5090جــي.  وعنواهنــا: 
( 31430حتــــت رقــــم ) 10/7/1995نقــــل ملكيــــة العالمــــة أودعــــت بتــــاريخ 

ابيـــر إنتيليكتشـــوال بروبـــريت جـــي أم يب أتـــش. ( إىل: 28688واملســـجلة بـــرقم )
عـن  موهنـامي أم ريـن ، أملانيـا.  40789،  10 ، الفريـد ـ نوبـل ـ سـرتوعنواهنـا: 

 .  9/3/2017( بتاريخ 5منتجات الفئة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 
االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ  أملانيا
( 36408( واملسجلة برقم )40823حتت رقم ) 26/8/1988
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  ة أبوغزاله لالستشارات تقدمت شرك

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
 ( واملسجلة برقم45305حتت رقم ) 22/12/19999
وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. ( إىل: 42149)

 موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10سرت ،  -نوبل  -الفريد 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

وكيل تسجيل  ، الكويت ، 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( 43622( واملسجلة برقم )45516حتت رقم ) 25/1/2000
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 
ة. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ أملانيا االحتادي

( 43623( واملسجلة برقم )45517حتت رقم ) 25/1/2000
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  ه لالستشارات تقدمت شركة أبوغزال

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( 44430( واملسجلة برقم )46925حتت رقم ) 13/6/2000
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. : إىل

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

 ، الكويت ، وكيل تسجيل 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( 43567( واملسجلة برقم )47629حتت رقم ) 29/8/2000
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 

عن منتجات  امي أم رين ، أملانيا. موهن 40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 
ملكية العالمة أودعت بتاريخ  أملانيا االحتادية. بطلب نقل

( 44410( واملسجلة برقم )47630حتت رقم ) 29/8/2000
الفريد ـ وعنواهنا: ابير إنتيليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. إىل: 
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عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  ت تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارا

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ابيرورك ، مجهورية  –ليفركن  5090عن:  ابير ايه جي.  وعنواهنا: 

أملانيا االحتادية. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( 44411( واملسجلة برقم )47631حتت رقم ) 29/8/2000
الفريد ـ وعنواهنا: يليكتشوال بروبريت جي أم يب أتش. ابير إنتإىل: 

عن منتجات  موهنامي أم رين ، أملانيا.  40789،  10نوبل ـ سرت ، 
 . 9/3/2017( بتاريخ 5الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ماكارثي  601أمريكية ـ وعنواهنا:   سك كوربوريشن.سانديعن:  

، الوالايت املتحدة  95035بوليفارد ، ميلبيتاس ، سي إيه 
بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ  األمريكية.

( واملسجلة برقم 125932حتت رقم ) 12/12/2011
 28-25وعنواهنا: إيزي ستور ميموري ليميتد. ( إىل: 107489)

( بتاريخ 9عن منتجات الفئة ) ، ايرلندا.  1ي ، دبلن نورث وول كو 
9/3/2017 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
أسبانيا. بطلب  –مدريد  –عن:  فيستا أس ايه.  وعنواهنا: أسبانية 

حتت رقم  7/7/1999ريخ نقل ملكية العالمة أودعت بتا
( إىل: فيستا كولومبينا أس. 35582( واملسجلة برقم )43784)

أسبانيا. عن منتجات الفئة  –مدريد  –وعنواهنا: أسبانية  أل. يو.
 . 9/3/2017( بتاريخ 30)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

كيل تسجيل ، الكويت ، و  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  15/1/2013ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 118254( واملسجلة برقم )136362)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  الكويت. ، 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  15/1/2013ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 118255( واملسجلة برقم )136363)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا وامللكية الفكرية وعنوا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

هلي ( إىل: البنك األ135415( واملسجلة برقم )155536)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
دروازة الوعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 135417( واملسجلة برقم )155538)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
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وامللكية الفكرية وعنواهنا  غزاله لالستشارات تقدمت شركة أبو 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 135419( واملسجلة برقم )155541)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   هلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.البنك األعن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 135421( واملسجلة برقم )155549)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014مة أودعت بتاريخ ملكية العال

( إىل: البنك األهلي 135422( واملسجلة برقم )155550)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 135423( واملسجلة برقم )155551)

 2832طريق  2495مبىن رقم ا: وعنواهن املتحد )ش.م.ب(.
 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168اة ، صف 71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  20/8/2014ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي 135426( واملسجلة برقم )155554)
 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  املتحد )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفكرية وعنواهنا وامللكية ا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  25/3/2010ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

: البنك األهلي املتحد ( إىل91919( واملسجلة برقم )110503)
ضاحية  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة عنواهنا: و   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  25/3/2010ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي املتحد 91923( واملسجلة برقم )110508)
ضاحية  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا تقدم
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  
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بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
رقم  حتت 25/3/2010ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي املتحد 91924( واملسجلة برقم )110509)
ضاحية  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428السيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
حتت رقم  25/3/2010ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: البنك األهلي املتحد 91927( واملسجلة برقم )110512)
 ضاحية 2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا:  )ش.م.ب(.

 املنامة ، مملكة البحرين. 428السيف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 75705حتت رقم ) 13/3/2006كية العالمة أودعت بتاريخ مل

 ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(.63959واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا: 

 املنامة ، مملكة البحرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048ر.ب الصفاة ،  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:   البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل  ، الكويت. 12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 75852حتت رقم ) 13/3/2006ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

 ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(.67002واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم واهنا: وعن

 املنامة ، مملكة البحرين.
 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ريو سانتونج ،  20وعنواهنا:   .عن:  بيري هاردي )مواطن فرنسي(
. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ ابريس ، فرنسا 75003

( 78572( واملسجلة برقم )91911حتت رقم ) 30/1/2008
 75006رو ابالاتين ،  5-3وعنواهنا: ميزون بيري هاردي . إىل: 

 ابريس ، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
يل تسجيل ، الكويت ، وك 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ريو سانتونج ،  20وعنواهنا:   .عن:  بيري هاردي )مواطن فرنسي(
ابريس ، فرنسا. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ  75003

( 78570( واملسجلة برقم )91909حتت رقم ) 30/1/2008
 75006رو ابالاتين ،  5-3وعنواهنا: ميزون بيري هاردي . إىل: 

 ابريس ، فرنسا.
أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
ريو سانتونج ،  20وعنواهنا:   .عن:  بيري هاردي )مواطن فرنسي(

ابريس ، فرنسا. بطلب نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ  75003
( 78571( واملسجلة برقم )91910حتت رقم ) 30/1/2008
 75006رو ابالاتين ،  5-3وعنواهنا: ميزون بيري هاردي . إىل: 

 ابريس ، فرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن:  هيميل تيكنولوجي ، أس . أل . وعنواهنا: أسبانية ـ ابك دي 
برشلونة ـ إسبانيا . بطلب  08019، إيدفيكو ايه ،  52رودا ، رقم 

حتت رقم  17/1/2007نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: شنادير اليكرتيك 69035( واملسجلة برقم )82498)

 5إي ، 14سريفيسيز انرتانشيوانل  وعنواهنا: تور ابسشني، الدور 
 بروكسيل ، بلجيكا. 1050بليس دو شامب دي مارز ، 
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دمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا تق
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

عن:  هيميل تيكنولوجي ، أس . أل . وعنواهنا: أسبانية ـ ابك دي 
برشلونة ـ إسبانيا . بطلب  08019، إيدفيكو ايه ،  52رودا ، رقم 

حتت رقم  22/11/2012خ نقل ملكية العالمة أودعت بتاري
( إىل: شنادير اليكرتيك 116141( واملسجلة برقم )134921)

 5إي ، 14سريفيسيز انرتانشيوانل  وعنواهنا: تور ابسشني، الدور 
 بروكسيل ، بلجيكا. 1050بليس دو شامب دي مارز ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048ب الصفاة ، ر. 4729ص.ب 
عن:  هيميل تيكنولوجي ، أس . أل . وعنواهنا: أسبانية ـ ابك دي 

برشلونة ـ إسبانيا . بطلب  08019، إيدفيكو ايه ،  52رودا ، رقم 
حتت رقم  17/1/2007نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: شنادير اليكرتيك 116141( واملسجلة برقم )134922)
 5إي ، 14فيسيز انرتانشيوانل  وعنواهنا: تور ابسشني، الدور سري 

 بروكسيل ، بلجيكا. 1050بليس دو شامب دي مارز ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

نية ـ ابك دي عن:  هيميل تيكنولوجي ، أس . أل . وعنواهنا: أسبا
برشلونة ـ إسبانيا . بطلب  08019، إيدفيكو ايه ،  52رودا ، رقم 

حتت رقم  17/1/2007نقل ملكية العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: شنادير اليكرتيك 123174( واملسجلة برقم )134923)

 5إي ، 14سريفيسيز انرتانشيوانل  وعنواهنا: تور ابسشني، الدور 
 بروكسيل ، بلجيكا. 1050،  بليس دو شامب دي مارز

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن:  هيميل تيكنولوجي ، أس . أل . وعنواهنا: أسبانية ـ ابك دي 

برشلونة ـ إسبانيا . بطلب  08019، إيدفيكو ايه ،  52رودا ، رقم 
حتت رقم  17/1/2007ملكية العالمة أودعت بتاريخ  نقل
( إىل: شنادير اليكرتيك 123641( واملسجلة برقم )134924)

 5إي ، 14سريفيسيز انرتانشيوانل  وعنواهنا: تور ابسشني، الدور 
 بروكسيل ، بلجيكا. 1050بليس دو شامب دي مارز ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهنا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنو 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
  –عن:  كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب أتش. وعنواهنا: أملانية 

راتنجني ، أملانيا. بطلب نقل ملكية  40878دي  11كروزير كامب 
( 64102حتت رقم ) 26/4/2004العالمة أودعت بتاريخ 

سريفيس جي أم يب أتش أند ( إىل: كرياماج 54394واملسجلة برقم )
فوليندورف ،  88630،  1كو . كيه جي. وعنواهنا: ثيورابسرت 

 أملانيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

  –عن:  كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب أتش. وعنواهنا: أملانية 
راتنجني ، أملانيا. بطلب نقل ملكية  40878دي  11وزير كامب كر 

( 64103حتت رقم ) 26/4/2004العالمة أودعت بتاريخ 
( إىل: كرياماج سريفيس جي أم يب أتش أند 54395واملسجلة برقم )

فوليندورف ،  88630،  1كو . كيه جي. وعنواهنا: ثيورابسرت 
 أملانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امللكية الفكرية وعنواهنا تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  و 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
  –عن:  كرياماج كرياميشي ويرك جي أم يب أتش. وعنواهنا: أملانية 

راتنجني ، أملانيا. بطلب نقل ملكية  40878دي  11كروزير كامب 
( 64104حتت رقم ) 26/4/2004العالمة أودعت بتاريخ 

( إىل: كرياماج سريفيس جي أم يب أتش أند 54396واملسجلة برقم )
فوليندورف ،  88630،  1كو . كيه جي. وعنواهنا: ثيورابسرت 

 أملانيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
اسم مالك العالمة بطلب تغيري  كيسري كومربيسورين أيه جي . عن:  
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( واملسجلة  145227حتت رقم ) 14/11/2013أودعت بتاريخ 
( إىل: . كيسري كومربيسورين أس إي .. عن 123362برقم )

 .16/4/2017( بتاريخ 11منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
سجيل ، الكويت ، وكيل ت 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
بطلب تغيري اسم مالك العالمة  كيسري كومربيسورين أيه جي . عن:  

( واملسجلة  145225حتت رقم ) 14/11/2013أودعت بتاريخ 
( إىل: . كيسري كومربيسورين أس إي . عن 128695برقم )

 .16/4/2017( بتاريخ 7منتجات الفئة )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة وعنواهنــــا ــــة الفكري ــــه لالستشــــارات  وامللكي ــــ تقــــدمت شــــركة أبوغزال ص.ب  ـ
كيســــري  ، الكويــــت ، وكيــــل تســــجيل عــــن:   13048الصــــفاة ، ر.ب  4729

بطلـــب تغيـــري اســـم مالـــك العالمـــة أودعـــت بتـــاريخ  كومربيســـورين أيـــه جـــي . 
( إىل: 123361( واملســجلة بــرقم ) 145226حتــت رقــم ) 14/11/2013

( بتـــــــــــاريخ 9. كيســـــــــــري كومربيســـــــــــورين أس إي . عـــــــــــن منتجـــــــــــات الفئـــــــــــة )
16/4/2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا تقدمت شر 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن. وعنواهنا:  . بطلب تغيري عنوان مالك العالمة أودعت بتاريخ 

( 97051( واملسجلة برقم )83283حتت رقم ) 18/2/2007
 .23/3/2017( بتاريخ 25إىل:  عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا  تقدمت
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:  البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل ، الكويت.  12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 58319م )حتت رق 9/2/2003ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

. ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(55787واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا: 

( بتاريخ 36عن منتجات الفئة )املنامة ، مملكة البحرين. 
18/4/2017. 
 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048ب الصفاة ، ر. 4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:  البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل ، الكويت.  12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 58318حتت رقم ) 9/2/2003ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

. ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(55786واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم ا: وعنواهن

( بتاريخ 9عن منتجات الفئة )املنامة ، مملكة البحرين. 
18/4/2017. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة واهنا: وعن البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل ، الكويت.  12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 58320حتت رقم ) 9/2/2003ملكية العالمة أودعت بتاريخ 

. ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(55788واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا: 

( بتاريخ 9جات الفئة )عن منتاملنامة ، مملكة البحرين. 
18/4/2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
الدروازة وعنواهنا:  البنك األهلي املتحد )ش.م.ك( كويتية.عن:  

بطلب نقل ، الكويت.  12168صفاة ،  71العبدالرزاق ص.ب 
( 58321حتت رقم ) 9/2/2003ة العالمة أودعت بتاريخ ملكي

. ( إىل: البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(55789واملسجلة برقم )
 428ضاحية السيف  2832طريق  2495مبىن رقم وعنواهنا: 

( بتاريخ 36عن منتجات الفئة )املنامة ، مملكة البحرين. 
18/4/2017. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفكرية وعنواهنا  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
رو دي بيتيت أوتيل  25 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير نوكس
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بطلب نقل ملكية العالمة  ابريس ، فرنسا. 75010 –، أف 
( واملسجلة برقم 92415حتت رقم ) 21/2/2008أودعت بتاريخ 

ريشريشي كوزماتيك أس. آر. ايه. إل.  ( إىل: سوسييت دي78210)
، لوكسمبورغ. عن  2314 –بليس دي ابري ال  -4وعنواهنا: 

 .18/4/2017( بتاريخ 3منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

رو دي بيتيت أوتيل  25 –ا: فرنسية وعنواهن .عن:  البوراتوير نوكس
بطلب نقل ملكية العالمة  ابريس ، فرنسا. 75010 –، أف 

( واملسجلة برقم 92416حتت رقم ) 21/2/2008أودعت بتاريخ 
( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. ايه. إل. 78211)

، لوكسمبورغ. عن  2314 –بليس دي ابري ال  -4وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 42فئة )منتجات ال

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
رو دي بيتيت أوتيل  25 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير نوكس

بطلب نقل ملكية العالمة  ابريس ، فرنسا. 75010 –، أف 
( واملسجلة 126496حتت رقم ) 29/12/2011يخ أودعت بتار 

( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. 105949برقم )
، لوكسمبورغ.  2314 –بليس دي ابري ال  -4ايه. إل. وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048لصفاة ، ر.ب ا 4729ص.ب 

رو دي بيتيت أوتيل  25 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير نوكس
بطلب نقل ملكية العالمة  ابريس ، فرنسا. 75010 –، أف 

( واملسجلة 133544حتت رقم ) 20/9/2012أودعت بتاريخ 
( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. 112262برقم )

، لوكسمبورغ.  2314 –بليس دي ابري ال  -4ايه. إل. وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )

 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

ت أوتيل رو دي بيتي 25 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير نوكس
بطلب نقل ملكية العالمة  ابريس ، فرنسا. 75010 –، أف 

( واملسجلة 133545حتت رقم ) 20/9/2012أودعت بتاريخ 
( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. 112263برقم )

، لوكسمبورغ.  2314 –بليس دي ابري ال  -4ايه. إل. وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
،  19 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير كوزماتيك دي ليكوس .

ابريس ، فرنسا. بطلب نقل ملكية العالمة  75015رو بيسلي ، 
( واملسجلة 126494)حتت رقم  29/12/2011أودعت بتاريخ 

( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. 107018برقم )
، لوكسمبورغ.  2314 –بليس دي ابري ال  -4ايه. إل. وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 

الكويت ، وكيل تسجيل  ، 13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
،  19 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير كوزماتيك دي ليكوس .

ابريس ، فرنسا. بطلب نقل ملكية العالمة  75015رو بيسلي ، 
( واملسجلة 142130حتت رقم ) 28/7/2013أودعت بتاريخ 

( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. 116928برقم )
، لوكسمبورغ.  2314 –بليس دي ابري ال  -4ا: ايه. إل. وعنواهن

 .18/4/2017( بتاريخ 3عن منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا 
، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 

،  19 –وعنواهنا: فرنسية  .عن:  البوراتوير كوزماتيك دي ليكوس .
ابريس ، فرنسا. بطلب نقل ملكية العالمة  75015، رو بيسلي 

( واملسجلة برقم 94594حتت رقم ) 13/5/2008أودعت بتاريخ 
( إىل: سوسييت دي ريشريشي كوزماتيك أس. آر. ايه. إل. 78305)
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، لوكسمبورغ. عن  2314 –بليس دي ابري ال  -4وعنواهنا: 
 .18/4/2017( بتاريخ 3منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا تقدمت شركة أبوغ

، الكويت ، وكيل تسجيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729ص.ب 
عن: كومبتيور دي بونيتريي رافكو. بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم  82957حتت رقم ) 7/2/2007أودعت بتاريخ 
اريخ ( لتنتهي مدة احلماية بت25( عن منتجات الفئة )73452)
6/2/2027 . 

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة  الشركة املتحدة لاللكرتونيات ك اكسرتا ك.

(  87848حتت رقم ) 13/8/2007التجارية أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة  27عن منتجات الفئة )( 95014واملسجلة برقم )
 .12/8/2027احلماية بتاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة إيليكايف اس. يب. ايه. كون يونيكو سوسيو. 

(  82443حتت رقم ) 17/1/2007التجارية أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة  30( عن منتجات الفئة )68792واملسجلة برقم )
 .16/1/2027احلماية بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
جتديد العالمة  بطلبإيليكايف اس. يب. ايه. كون يونيكو سوسيو. 

(  82446حتت رقم ) 17/1/2007التجارية أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة  42( عن خدمات الفئة )68794واملسجلة برقم )
 .16/1/2027احلماية بتاريخ 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

بطلب جتديد العالمة ليكايف اس. يب. ايه. كون يونيكو سوسيو. إي
(  82452حتت رقم ) 17/1/2007التجارية أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة  30( عن منتجات الفئة )68796واملسجلة برقم )
 .16/1/2027احلماية بتاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048اة ، ر.ب الصف 4729
بطلب جتديد العالمة إيليكايف اس. يب. ايه. كون يونيكو سوسيو. 

(  82455حتت رقم ) 17/1/2007التجارية أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة  42( عن خدمات الفئة )66914واملسجلة برقم )
 .16/1/2027احلماية بتاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارا

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت كالرينز فراجرانس جروب. 

( واملسجلة برقم  82483حتت رقم ) 17/1/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ  3( عن منتجات الفئة )66921)

16/1/2027. 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدم
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ ريتيل ويرلد ليميتد. 
( 30010( واملسجلة برقم ) 35667حتت رقم ) 25/1/1997

 .24/1/2027ة بتاريخ ( لتنتهي مدة احلماي11عن منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ ريتيل ويرلد ليميتد. 
( 30017( واملسجلة برقم ) 35740حتت رقم ) 29/1/1997

 .28/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 21)عن منتجات الفئة 
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ ريتيل ويرلد ليميتد. 
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( 30018)( واملسجلة برقم  35741حتت رقم ) 25/1/1997
 .24/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 20عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ ريتيل ويرلد ليميتد. 

( 29520( واملسجلة برقم ) 36969حتت رقم ) 25/6/1997
 .24/6/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
خ بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتارينورسات كو. ذ م م . 

( 74042( واملسجلة برقم ) 82496حتت رقم ) 17/1/2007
 .16/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 38عن خدمات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
التجارية أودعت بتاريخ بطلب جتديد العالمة نورسات كو. ذ م م . 

( 74043( واملسجلة برقم ) 82497حتت رقم ) 17/1/2007
 .16/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 38عن خدمات الفئة )

 
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
انل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ هريمس انرتانشيو 

( عن 7969( واملسجلة برقم )8783حتت رقم ) 12/2/1977
 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 14منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

عن:  ، الكويت ، وكيل تسجيل 13048الصفاة ، ر.ب  4729
هريمس انرتانشيوانل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 7970( واملسجلة برقم )8784حتت رقم ) 12/2/1977
 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 18منتجات الفئة )

 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
الكويت ، وكيل تسجيل عن:  ، 13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريمس انرتانشيوانل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( عن 7971( واملسجلة برقم )8785حتت رقم ) 12/2/1977

 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

جابرييل ستوديو ، إنك.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 83445حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )70157)
26/2/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الف

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
جروبو ماسيمو دويت ، أس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم 35811حتت رقم ) 22/2/1997أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )32171)

21/2/2027. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغ
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

سوسيييت انرتانشيوانل ديكسبوليتاسيون أندسرتييل ديه اتابك ايه 
الوميتيز )سيتا(.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 31953)( واملسجلة برقم 35812حتت رقم ) 22/2/1997
 .21/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 34عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
يل أس/ ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ  –فراس 
( 74310( واملسجلة برقم )86446حتت رقم ) 16/6/2007

 .15/6/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 12عن منتجات الفئة )
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تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

خ كابيتال الند ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاري
( عن 68824( واملسجلة برقم )82959حتت رقم ) 7/2/2007

 .6/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 35خدمات الفئة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

لتجارية أودعت بتاريخ كابيتال الند ليميتد. بطلب جتديد العالمة ا
( عن 69363( واملسجلة برقم )82962حتت رقم ) 7/2/2007

 .6/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 42خدمات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

طلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ كابيتال الند ليميتد. ب
( عن 73589( واملسجلة برقم )89815حتت رقم ) 7/2/2007

 .12/11/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 37خدمات الفئة )
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

مبيف اس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ أ
( 68885( واملسجلة برقم )82685حتت رقم ) 27/1/2007

 .26/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 32عن منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
وكيل تسجيل عن: ، الكويت ،  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أمبيف اس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 68886( واملسجلة برقم )82686حتت رقم ) 27/1/2007

 .26/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 32عن منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

تكنوجيم أس. يب. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 68947( واملسجلة برقم )83252حتت رقم ) 17/2/2007
 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 41عن خدمات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
تكنوجيم أس. يب. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 68946( واملسجلة برقم )83251حتت رقم ) 17/2/2007
 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 28عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفكرية وعنواهنا ص.ب  تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
تكنوجيم أس. يب. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 71224( واملسجلة برقم )83250حتت رقم ) 17/2/2007
 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9عن منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 85397( واملسجلة برقم )83981حتت رقم ) 17/3/2007
 .16/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 84411( واملسجلة برقم )83980حتت رقم ) 17/3/2007
 .16/3/2027ة بتاريخ ( لتنتهي مدة احلماي5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 70150( واملسجلة برقم )83401حتت رقم ) 27/2/2007
 .26/2/2027لتنتهي مدة احلماية بتاريخ ( 5عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  151             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 69024( واملسجلة برقم )82457حتت رقم ) 17/1/2007
 .16/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 10منتجات الفئة )عن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 68713ة برقم )( واملسجل84066حتت رقم ) 21/3/2007
 .20/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 41عن خدمات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 71789( واملسجلة برقم )84065م )حتت رق 21/3/2007
 .20/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 10عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
خ نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاري

( 70190( واملسجلة برقم )84064حتت رقم ) 21/3/2007
 .20/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بطلب جتديد العالمة التجارية اكزو نوبل كوتنغز انرتانشيوانل يب. يف.  

( واملسجلة برقم 19796حتت رقم ) 20/1/1987أودعت بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 2( عن منتجات الفئة )18555)

19/1/2027. 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

كورتيفيل ، أس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 68565( واملسجلة برقم ) 82514حتت رقم ) 17/1/2007

 .16/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25عن منتجات الفئة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
كويت ، وكيل تسجيل عن: ، ال 13048الصفاة ، ر.ب  4729

توماس بينك ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 31729( واملسجلة برقم ) 35831حتت رقم ) 24/2/1997

 .23/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25عن منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن: ذا  13048صفاة ، ر.ب ال 4729

بروكرت أند جامبل كومباين. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم  84800حتت رقم ) 14/4/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )76048)
13/4/2027. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكي

، الكويت ، وكيل تسجيل عن: ذا  13048الصفاة ، ر.ب  4729
بروكرت أند جامبل كومباين. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم  85067حتت رقم ) 21/4/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )76869)

20/4/2027. 
 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركة أبوغزالـــــه لالستشـــــارات  وامللكيـــــة الفكريـــــة وعنواهنــــــا ص.ب تقـــــدمت شـــــ
، الكويـــــت ، وكيـــــل تســــجيل عـــــن: شـــــركة  13048الصــــفاة ، ر.ب  4729

هائــــل ســــعيد أنعــــم وشــــركاه. بطلــــب جتديــــد العالمــــة التجاريــــة أودعــــت بتــــاريخ 
( عـــــــن 69885( واملســـــــجلة بـــــــرقم )84994حتـــــــت رقـــــــم ) 17/4/2007

 .16/4/2027ماية بتاريخ ( لتنتهي مدة احل32منتجات الفئة )
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

آي دي جروب. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
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( 69492( واملسجلة برقم )83418حتت رقم ) 27/2/2007
 .26/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25عن منتجات الفئة )

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ميلر كيميكال أند فريتياليزر، أل ال سي.. بطلب جتديد العالمة 
( 83425حتت رقم ) 27/2/2007التجارية أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة 1( عن منتجات الفئة )71248واملسجلة برقم )
 .26/2/2027احلماية بتاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
ميلر كيميكال أند فريتياليزر، أل ال سي.. بطلب جتديد العالمة 

( 83426حتت رقم ) 27/2/2007أودعت بتاريخ  التجارية
( لتنتهي مدة 1( عن منتجات الفئة )71249واملسجلة برقم )

 .26/2/2027احلماية بتاريخ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

، أل ال سي.. بطلب جتديد العالمة ميلر كيميكال أند فريتياليزر
( 83427حتت رقم ) 27/2/2007التجارية أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة 1( عن منتجات الفئة )71250واملسجلة برقم )
 .26/2/2027احلماية بتاريخ 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، وكيل تسجيل عن: ، الكويت  13048الصفاة ، ر.ب  4729
صن ستار سويس ، أس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 19728حتت رقم ) 23/12/1986بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 21( عن منتجات الفئة )18531)

22/12/2026. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048لصفاة ، ر.ب ا 4729

صن ستار سويس ، أس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 19729حتت رقم ) 23/12/1986بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 21( عن منتجات الفئة )18532)

22/12/2026. 
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللك
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أول سينتس ريتيل ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 82428حتت رقم ) 17/1/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )68556)
16/1/2027. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبو 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أول سينتس ريتيل ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 82429حتت رقم ) 17/1/2007بتاريخ 

خ ( لتنتهي مدة احلماية بتاري14( عن منتجات الفئة )68557)
16/1/2027. 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
أول سينتس ريتيل ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 82430حتت رقم ) 17/1/2007بتاريخ 
لتنتهي مدة احلماية بتاريخ  (18( عن منتجات الفئة )68558)

16/1/2027. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أول سينتس ريتيل ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 82431حتت رقم ) 17/1/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25( عن منتجات الفئة )68559)
16/1/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  153             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
مريكري يينتس فاكتوري اس دي ان يب أتش دي. بطلب جتديد 

حتت رقم  17/1/2007العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 2( عن منتجات الفئة )68884( واملسجلة برقم )82512)

 .16/1/2027لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

مة التجارية أودعت ماركس أند سبنسر يب ال سي. بطلب جتديد العال
( واملسجلة برقم 83459حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 4( عن منتجات الفئة )74076)
26/2/2027. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
يب ال سي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت ماركس أند سبنسر 

( واملسجلة برقم 83460حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 8( عن منتجات الفئة )69494)

26/2/2027. 
ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
تسجيل عن: ، الكويت ، وكيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ماركس أند سبنسر يب ال سي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 83461حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9( عن منتجات الفئة )71258)
26/2/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048ر.ب الصفاة ،  4729
ماركس أند سبنسر يب ال سي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 83462حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 21( عن منتجات الفئة )69495)

26/2/2027. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
ماركس أند سبنسر يب ال سي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 83463حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 24( عن منتجات الفئة )69497)

26/2/2027. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لال
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

فورد فريك ايه جي . بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 18551( واملسجلة برقم )19792حتت رقم ) 20/1/1987

 .19/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 12عن منتجات الفئة )
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تق
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

بلومبريغ فاينانس ال يب.  بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 
( واملسجلة برقم 36894حتت رقم ) 18/6/1997بتاريخ 

احلماية بتاريخ ( لتنتهي مدة 16( عن منتجات الفئة )32905)
17/6/2027. 

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش بنك ايه جي.  بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( 77007( واملسجلة برقم )83791حتت رقم ) 11/3/2007

 .10/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 35لفئة )عن خدمات ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريمس انرتانشيوانل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
( عن 7969م )( واملسجلة برق8783حتت رقم ) 12/2/1977

 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 14منتجات الفئة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
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، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
هريمس انرتانشيوانل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 7970( واملسجلة برقم )8784) حتت رقم 12/2/1977
 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 18منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
يخ هريمس انرتانشيوانل.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتار 

( عن 7971( واملسجلة برقم )8785حتت رقم ) 12/2/1977
 .11/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729
مة التجارية أودعت جابرييل ستوديو ، إنك.. بطلب جتديد العال

( واملسجلة برقم 83445حتت رقم ) 27/2/2007بتاريخ 
( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )70157)

26/2/2027. 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 
، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

 ، أس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية جروبو ماسيمو دويت
( واملسجلة برقم 35811حتت رقم ) 22/2/1997أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3( عن منتجات الفئة )32171)
21/2/2027. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

يل تسجيل عن: ، الكويت ، وك 13048الصفاة ، ر.ب  4729
سوسيييت انرتانشيوانل ديكسبوليتاسيون أندسرتييل ديه اتابك ايه 
الوميتيز )سيتا(.. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 31953( واملسجلة برقم )35812حتت رقم ) 22/2/1997
 .21/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 34عن منتجات الفئة )
ه لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزال

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

يل أس/ ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ  –فراس 

( 74310( واملسجلة برقم )86446حتت رقم ) 16/6/2007

 .15/6/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 12عن منتجات الفئة )

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

كابيتال الند ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 68824( واملسجلة برقم )82959حتت رقم ) 7/2/2007

 .6/2/2027ماية بتاريخ ( لتنتهي مدة احل35خدمات الفئة )

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

كابيتال الند ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 69363( واملسجلة برقم )82962حتت رقم ) 7/2/2007

 .6/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 42) خدمات الفئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

كابيتال الند ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 73589( واملسجلة برقم )89815حتت رقم ) 7/2/2007

 .12/11/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 37خدمات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أمبيف اس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 
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( 68885املسجلة برقم )( و 82685حتت رقم ) 27/1/2007

 .26/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 32عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أمبيف اس. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 68886( واملسجلة برقم )82686ت رقم )حت 27/1/2007

 .26/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 32عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دعت بتاريخ تكنوجيم أس. يب. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أو 

( 68947( واملسجلة برقم )83252حتت رقم ) 17/2/2007

 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 41عن خدمات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

العالمة التجارية أودعت بتاريخ  تكنوجيم أس. يب. ايه. بطلب جتديد

( 68946( واملسجلة برقم )83251حتت رقم ) 17/2/2007

 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 28عن منتجات الفئة )

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

. يب. ايه. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ تكنوجيم أس

( 71224( واملسجلة برقم )83250حتت رقم ) 17/2/2007

 16/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

تسجيل عن: ، الكويت ، وكيل  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 85397( واملسجلة برقم )83981حتت رقم ) 17/3/2007

 .16/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 84411( واملسجلة برقم )83980حتت رقم ) 17/3/2007

 .16/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 70150( واملسجلة برقم )83401حتت رقم ) 27/2/2007

 .26/2/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكر 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 69024( واملسجلة برقم )82457حتت رقم ) 17/1/2007

 .16/1/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 10عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشار 
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، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 68713( واملسجلة برقم )84066حتت رقم ) 21/3/2007

 .20/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 41عن خدمات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 71789( واملسجلة برقم )84065حتت رقم ) 21/3/2007

 .20/3/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 10عن منتجات الفئة )

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

نوفارتيس إيه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 70190( واملسجلة برقم )84064حتت رقم ) 21/3/2007

 .20/3/2027احلماية بتاريخ ( لتنتهي مدة 5عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

اكزو نوبل كوتنغز انرتانشيوانل يب. يف.  بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم 19796حتت رقم ) 20/1/1987أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 2( عن منتجات الفئة )18555)

19/1/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

بوهرينجر اجنلهيم انرتانشوانل جي أم يب أتش. بطلب جتديد العالمة 

( 83255حتت رقم ) 17/2/2007يخ التجارية أودعت بتار 

( لتنتهي مدة 5( عن منتجات الفئة )73098واملسجلة برقم )

 .16/2/2027احلماية بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

مة التجارية أودعت جنرال موتورز ال ال سي. بطلب جتديد العال

( واملسجلة برقم 85200حتت رقم ) 25/4/2007بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 12( عن منتجات الفئة )71619)

24/4/2027. 

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:   13048الصفاة ، ر.ب  4729

أنداسرتايل، اس. ايه.  بطلب جتديد العالمة  كاسالس كاردوان

( 85201حتت رقم ) 25/4/2007التجارية أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة 11( عن منتجات الفئة )68720واملسجلة برقم )

 .24/4/2027احلماية بتاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

الكويت ، وكيل تسجيل عن: ،  13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريمس انرتانشيوانل . بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 34455( واملسجلة برقم )36863حتت رقم ) 18/6/1997

 .17/6/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 3عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 



 م24/9/2017  -هـ  1439مـــحـــــــــرم     4 األحد                  157             والستون    الثالثةلسنة ا 1359الكويت اليوم العدد 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريميس انرتانشيوانل . بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 72682( واملسجلة برقم )85187حتت رقم ) 25/4/2007

 .24/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 18عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الف

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريميس انرتانشيوانل . بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 72685( واملسجلة برقم )85191حتت رقم ) 25/4/2007

 .24/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 24عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله ل

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

هريميس انرتانشيوانل . بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 72688( واملسجلة برقم )85196حتت رقم ) 25/4/2007

 .24/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 18عن منتجات الفئة )

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

أورانج براند سريفيسيز ليميتد. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 85985حتت رقم ) 23/5/2007بتاريخ 

تهي مدة احلماية بتاريخ ( لتن38( عن خدمات الفئة )71488)

24/4/2027. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ماهيندرا أند ماهيندرا ليميتد .. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت 

( واملسجلة برقم 36405حتت رقم ) 5/5/1997بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 12( عن منتجات الفئة )32675)

4/5/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

جريف ، انك. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 74971ملسجلة برقم )( وا91775حتت رقم ) 27/1/2008

 .26/1/2028( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 6عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

جريف ، انك. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 77269( واملسجلة برقم )91776رقم ) حتت 27/1/2008

 .26/1/2028( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 16عن منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

جريف ، انك. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( 74972( واملسجلة برقم )91777حتت رقم ) 27/1/2008

 .26/1/2028( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 20عن منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

د كو . كي جي.. بطلب بوهرينغر اينغلهامي فارما جي أم يب أتش ان
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حتت رقم  17/2/2007جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( لتنتهي 5( عن منتجات الفئة )76473( واملسجلة برقم )83256)

 .16/2/2027مدة احلماية بتاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

وكيل تسجيل عن: ، الكويت ،  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32674( واملسجلة برقم )36235حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 38منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048، ر.ب الصفاة  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32657( واملسجلة برقم )36234حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعن

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32658( واملسجلة برقم )36237حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9منتجات الفئة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب   تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32640( واملسجلة برقم )36238حتت رقم ) 12/4/1997
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 11/4/202تهي مدة احلماية بتاريخ ( لتن38منتجات الفئة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب تقد

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32599( واملسجلة برقم )36239حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027اية بتاريخ ( لتنتهي مدة احلم42منتجات الفئة )

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32676( واملسجلة برقم )36306حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 9ئة )منتجات الف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن:  13048الصفاة ، ر.ب  4729

دويتش تيليكوم ايه جي. بطلب جتديد العالمة التجارية أودعت بتاريخ 

( عن 32504) ( واملسجلة برقم36308حتت رقم ) 12/4/1997

 .11/4/2027( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 38منتجات الفئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن: فلو  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ماجازاسيليك يف ابزارالما أنونيم شركييت. بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم 84734حتت رقم ) 11/4/2007ت بتاريخ أودع

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 18( عن منتجات الفئة )70234)

10/4/2027. 
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تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

، الكويت ، وكيل تسجيل عن: فلو  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ونيم شركييت. بطلب جتديد العالمة التجارية ماجازاسيليك يف ابزارالما أن

( واملسجلة برقم 84735حتت رقم ) 11/4/2007أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 25( عن منتجات الفئة )71352)

10/4/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعنواهنا ص.ب 

كيل تسجيل عن: فلو ، الكويت ، و  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ماجازاسيليك يف ابزارالما أنونيم شركييت. بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم 84736حتت رقم ) 11/4/2007أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 28( عن منتجات الفئة )702353)

10/4/2027. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهنا ص.ب تقدمت شركة أبوغزاله لالستشارات  وامللكية الفكرية وعن

، الكويت ، وكيل تسجيل عن: فلو  13048الصفاة ، ر.ب  4729

ماجازاسيليك يف ابزارالما أنونيم شركييت. بطلب جتديد العالمة التجارية 

( واملسجلة برقم 84737حتت رقم ) 11/4/2007أودعت بتاريخ 

( لتنتهي مدة احلماية بتاريخ 35( عن منتجات الفئة )71675)

10/4/2027. 
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العالمة : عبارة »اجملموعة املتحدة لالستثمار ش ذ م م« حبروف عربية 

ابللون األزرق وأسفلها عبارة »يوانيتيد انفستمنتس غروب ال ال سي« 

ابللون  مستطيل  اطار  رسم  وجبانبهما  األزرق  ابللون  التينية  حبروف 

السماوي بداخله عبارة »اي يو غروب« حبروف التينية ابللونني األزرق 

والسماوي     

رقم االيداع  : 181831

التاريخ : 2016/07/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات    

طالب التسجيل : اجملموعة املتحدة لالستثمار ش ذ م م 

اإلمارات   - خليفة  برج  خاص  ملك   2704 رقم  مكتب   : العنوان 

العربية املتحدة      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مشبك وتتكون من 3 ألوان واسم الشركة ابللغة 

اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 182909

التاريخ : 2016/08/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة ترست اس للتجارة العامة 

العنوان : املرقاب - قطعة )3( - مبىن )3( - مكتب )4B( - الدور 

السابع   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتكون من اللون األسود واتج ومجلة ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 182910

التاريخ : 2016/08/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

التينيه  حبروف  مكتوبه   hamasat accessories  : العالمة 

بشكل خاص كما هو موضح ابلشكل املرفق

رقم االيداع  : 175328

التاريخ : 2015/12/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

وكيل التسجيل : شركة ألفا العاملية 

طالب التسجيل : مهسات لإلكسسوار ش.م.م. فرع ش.ذ.م.م

العنوان : ص.ب 98554 ديب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة برايين اكسربس ابللغتني اإلجنليزية والعربية خلفها صورة 

فتاة هندية 

رقم االيداع  : 179671

التاريخ : 2016/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم برايين اكسربس / فرع من شركة بليزرد فود 

إلدارة املطاعم

العنوان : العارضية احلرفية - قطعة )3( - مبىن )12( - حمل )6+1( 

- الدور األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

KUMAR العالمة : كلمة كومار مكتوبة ابللغة اإلجنليزية

رقم االيداع  : 179672

التاريخ : 2016/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم كومار / فرع من شركة بليزرد فود إلدارة املطاعم

العنوان : املنطقة الوسطى - مبىن )صحارى( - حمل )12( - الدور 

األرضي  
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طالب التسجيل : جموهرات املنار 

العنوان : القبله - قطعة )8( - املبىن )8( - حمل: رقم )55(  الدور األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم زيزو ابللغة اإلجنليزية ابللون األصفر وحلت حمل حرف 

الO كرة قدم ابللون األبيض واألسود وابألسفل كلمة كافيه ابللغة 

اإلجنليزية داخل مستطيل 

رقم االيداع  : 183107

التاريخ : 2016/08/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى ديوان زيزو

العنوان : الشرق ق5 م50 حمل رقم 8+9+10 الدور األرضي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة »ُأمنية بنك« كتبت أبحرف عربية مميزة ابألمحر الداكن 

أيضًا أبحرف  الداكن و حتتها عبارة »بنك تشاركي« كتبت  واألصفر 

ابألمحر  »يو«  الالتيين  احلرف  يشبه  مميز  شكل  ويعلوها  مميزة  عربية 

الداكن واألصفر الداكن    

رقم االيداع  : 183497

التاريخ : 2016/09/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات     

طالب التسجيل : »كيو ام يب كومبين

العنوان :187،شارع احلسن الثاين، الدار البيضاء 20.019، املغرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زخرفة  بداخله  و  الداكن  األخضر  ابللون  مربع  عن  عبارة   : العالمة 

اسم  الشعار  الذهيب وحتت  ابللون  األمحد  اسم  وأيضا  الذهيب  ابللون 

عبد احلكيم األمحد للعطور 

رقم االيداع  : 183499

طالب التسجيل : شركة ترست اس للتجارة العامة 

العنوان : املرقاب - قطعة )3( - مبىن )3( - مكتب )4B( - الدور 

السابع   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن أحرف اجنليزية ابللون األسود ودائرة صغرية ابللون 

CAPITAL وفوق كلمة NBK األمحر جبوار كلمة

رقم االيداع  : 183082

التاريخ : 2016/08/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة الوطين لالستثمار

العنوان : الشرق- قطعة )7( - مبىن )6( - مكتب )5( الدور )38(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف االم مع حرف الكي ومكتوب كلمة جموهرات 

على امتداد حرف الكي ملون ابللون الذهيب ومكتوب ابللغة اإلجنليزية

رقم االيداع  : 183085

التاريخ : 2016/08/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

طالب التسجيل : جموهرات منار الكويت 

العنوان : القبله - ق-8م-8 ش عمان- حمل  141+142 الدور 

األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف االم مع حرف اجلي  ابللغة األجنبية مع كتابة 

اسم املؤسسة )املنار( ابللغة األجنبية

رقم االيداع  : 183087

التاريخ : 2016/08/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14
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العالمة : مستطيل مكون من ثالثة أحرف M B V اختصارا السم 

اسم  أحرف  الثالث  وأسفل  عني  رمز  أحرف  الثالث  أعلى  الشركة 

الشركة ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 184186

التاريخ : 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة ماليت بزنس فيجن للتجارة العامة 

العنوان : الساملية - قطعة )1( - مبىن )57( - مكتب )57( - 

الدور األول22018 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة اسم املطعم ابللغتني عريب وإجنليزي 

رقم االيداع  : 184209

التاريخ : 2016/10/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم تيستىي منقوشة 

العنوان : القبلة - ق-5 ش عمان - م -1 حمل 120+119+118 

األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : حروف ابللغة اإلجنليزية ويعلوها حرف الدي ابللون األمحر 

و اآلخر ابللون األسود 

رقم االيداع  : 184392

التاريخ : 2016/10/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

طالب التسجيل : مؤسسة قصر اجللود للحقائب و اهلدااي و الكماليات 

العنوان : جممع املثىن / حمل 7313109 

التاريخ : 2016/09/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة عبداحلكيم امحد عبدهللا األمحد 

العنوان : القبلة / قطعة 10 / املبىن 800459 / احملل 103 ميزانني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن دائرة على شكل ترس داخلها حرف H ابللغة 

اخلصر  وضعية  على شكل عضالت  ذراعني  اجلوانب  ومن  اإلجنليزية 

ومن األسفل كلمة بروتني ابللغة اإلجنليزية

رقم االيداع  : 183614

التاريخ : 2016/09/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 5

والنباتية  الغذائية  للمنتجات  بروتني  اتش  شركه   : التسجيل  طالب 

الصحية

الدمنه-جاده3--مبىن-4922حمل  السامليه-ق-4ش   : العنوان 

الوحيد األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللونني   THE LAUNDRY ROOM : كلمة  العالمة 

من  منحنيه  مالبس  عالقة  شكل  األيسر  وابجلانب  واألمحر  األزرق 

األسفل

رقم االيداع  : 183891

التاريخ : 2016/10/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : شركة مصبغة ذا الندري روم

العنوان : الرميثيه-ق-1ش املعتمد  
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األبيض  ابللون  مميزة  التينية  أبحرف  : كلمة كايكور كتبت  العالمة 

ويعلوها رسم ألوراق شجر خضراء ومجيعها بداخل شكل هندسي مميز 

ابللون األمحر وإطاره ابللون األبيض واألسود  

رقم االيداع  : 184706

التاريخ : 2016/10/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات    

طالب التسجيل : املديرية العامة ملؤسسات الشاي 

العنوان : موفتو ماه. رايز تركيا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : افيو عالمة بكلمة ابللغتني العربية واإلجنليزية بشكل مميز مع 

االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 184948

التاريخ : 2016/11/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

وكيل التسجيل : شركة ابو غزالة لالستشارات

طالب التسجيل : الشركة اخلليجية األوروبية التجارية 

مكتب   -  )2714( مبىن   -  )10( قطعة   - حويل   : العنوان 

)5( - الدور )2(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : كلمة مونسون كتبت أبحرف التينية مميزة  

رقم االيداع  : 185037

التاريخ : 2016/11/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  30

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات     

طالب التسجيل : ساتنام اوفري سيز )اكسبورت(  

العالمة : سجلت العالمة التجارية لتحمل اسم التاجر ابللغة اإلجنليزية 

.COM كاختصار  بعده  )ELTAJEIR.COM( وأضيفت 

يشري ملواقع االنرتنت وهو يف ذاته موقع الشركة. وقد أخذت العالمة 

األسود  ابللون  عجلتني  منها  أسفل  تسوق  عرابنة  بشكل  اليد  شكل 

وحتمل تلك اليد كرة أرضية خلريطة العامل وهي ابللون األزرق الفاتح 

وحييطها خط أسود ويتوسطها سهم يربط بني خريطة الوالايت املتحدة 

اليت حددت كلتامها  التعاون اخلليجي  األمريكية وخريطة دول جملس 

ابللون الذهيب كتمييزًا هلما وأخذ شكل اليد اللون الذهيب ومن فوق 

الكرة كتب مسمى )ELTAJEIR.COM( وتلونت كلمة اتجر 

فقط ابللون الذهيب وابقي الكلمة ابألسود  

رقم االيداع  : 184578

التاريخ : 2016/10/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

طالب التسجيل : شركة مشاري التاجر للتجارة العامة 

العنوان : حويل – قطعة )2( – شارع )69( – مبىن )19427( – 

مكتب )10( – الدور 1م  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األبيض  ابللون  مميزة  التينية  أبحرف  : كلمة كايكور كتبت  العالمة 

ويعلوها رسم ألوراق شجر خضراء ومجيعها بداخل شكل هندسي مميز 

ابللون األمحر وإطاره ابللون األبيض واألسود  

رقم االيداع  : 184705

التاريخ : 2016/10/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات

طالب التسجيل : املديرية العامة ملؤسسات الشاي 

العنوان : موفتو ماه. رايز تركيا
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 VIRTUOSO SPECIALISTS عن  عبارة   : العالمة 

ابألحرف  مكتوبة   IN THE ART OF TRAVEL

الالتينية الكبرية

رقم االيداع  : 185698

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن .....العالمة عبارة عن مجلة 

 VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE

ART OF TRAVEL مكتوبة ابألحرف الالتينية الكبرية

رقم االيداع  : 185699

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  39

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

موث،  مسجد  بيلدينغ،  جاي كاي  سانرت،  فيبس   ،401  : العنوان 

غرايرت كايالش-اا، نيو ديلهي110048-    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة ساحل كتبت أبحرف التينية مميزة ابللون األسود

رقم االيداع  : 185175

التاريخ : 2016/11/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  29

وكيل التسجيل : واي أي يب جروب لتسجيل العالمات

طالب التسجيل : سيفود انرتانشيوانل وان ش م ح 

1317 - جافزا وان -  ايه  أو  العنوان : مكتب رقم اف زد جاي 

املنطقة احلرة جلبل علي - ديب - اإلمارات العربية املتحدة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرف  من  وجبانبها  االجنليزية  ابللغة  هولدينج  : كلمة كويت  العالمة 

االيسر حرف h و k بشكل مميز ابللون االزرق و الرمادي 

رقم االيداع  : 185695

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

طالب التسجيل : شركة كويت هولدينج للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : القبلة / قطعة 8 / مبىن 8 / حمل مكتب 228 ميانني اول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن .....العالمة عبارة عن مجلة 

 VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE

ART OF TRAVEL مكتوبة ابألحرف الالتينية الكبرية

رقم االيداع  : 185697

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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الوليد  بن  خالد  الشارع  الكويت  العدواين  مكتب   : التسجيل  وكيل 

شرق الدور السابع 

طالب التسجيل : شركة فريتوسيو ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح  الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالاي ت املتحدة االمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 VIRTUOSO SPECIALISTS العالمة : عبارة عن مجلة

ابألحرف  مكتوبة   IN THE ART OF TRAVEL

الالتينية الكبرية

رقم االيداع  : 185707

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

وكيل التسجيل : مكتب العدواين للمحاماة - احملامي عياد العدواين 

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي.

العنوان : ...777 الشارع الرئيسي , جناح رقم 900 فورت وورث 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 VIRTUOSO عن  كلمة  عبارة  العالمة  عن  عبارة   : العالمة 

TRAVEL WEEK مكتوبة ابألحرف الالتينية الكبرية 

رقم االيداع  : 185709

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  41

وكيل التسجيل : مكتب العدواين للمحاماة - احملامي عياد العدواين 

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

العالمة : عبارة عن .....العالمة عبارة عن مجلة 

 VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE

ART OF TRAVEL مكتوبة ابألحرف الالتينية الكبرية

رقم االيداع  : 185700

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  38

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VIRTUOSO العالمة : عبارة  عن كلمة ابللون األسود

رقم االيداع  : 185704

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  42

الوليد  بن  خالد  الشارع  الكويت  العدواين  مكتب   : التسجيل  وكيل 

شرق الدور السابع 

طالب التسجيل : شركة فريتوسيو ليمتد 

وورث  فورت   900 رقم  جناح  الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالاي ت املتحدة االمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VIRTUOSO العالمة : عبارة  عن كلمة ابللون األسود

رقم االيداع  : 185705

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43
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العربية بشكل مميز داخل  مناسبات ابللغة  : عبارة عن كلمة  العالمة 

إطار مربع مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 186572

التاريخ : 2017/01/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : مطعم ومطبخ مناسبات 

حمل   -  )96( مبىن   -  )2( قطعة   - احلرفية  العارضية   : العنوان 

)1+6+7( - الدور األرضي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : القنينة ابللون األبيض وخلفية زرقاء خمططه 

رقم االيداع  : 186722

التاريخ : 2017/01/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  32

الشرب  مياه  لتعبئة  احلديثة  التكنولوجيا  شركة   : التسجيل  طالب 

ش.م.ك.م

 - )11( )25( - مكتب  مبىن   - )2( قطعة  الشرق -   : العنوان 

امليزانني70460

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : القنينة ابللون األزرق واخللفية بيضاء خمططة 

رقم االيداع  : 186723

التاريخ : 2017/01/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  32

الشرب  مياه  لتعبئة  احلديثة  التكنولوجيا  شركة   : التسجيل  طالب 

ش.م.ك.م

 - )11( )25( - مكتب  مبىن   - )2( قطعة  الشرق -   : العنوان 

امليزانني70460 

 VIRTUOSO كلمة   عن   عبارة  .....العالمة   : العالمة 

TRAVEL WEEK مكتوبة ابألحرف الالتينية الكبرية 

رقم االيداع  : 185710

التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  35

وكيل التسجيل : مكتب العدواين للمحاماة - احملامي عياد العدواين 

طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي.

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل دائري ابللون االزرق يف احرف ابللغة العربية و االجنليية 

qsh  وفوقها اسم الشركة ابللغة االعربية شركة برتوليام ابور للمقاوالت 

  .petrolliam powar co العامة للمباين ومن حتتها عبارة

رقم االيداع  : 186089

التاريخ : 2016/12/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  37

طالب التسجيل : شركة برتوليام ابور للمقاوالت العامة للمباين 

العنوان : شرق / قطعة 6/ مبىن 6 / حمل مكتب 1 دور 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن رسم عصفورة وكتابة اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية 

كما ابلرسم

رقم االيداع  : 186419

التاريخ : 2016/12/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى شوكوالت سيزون

العنوان : ضاحية الفنيطيس-ق-9م-261حمل-7دور ارضي  
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العامة واملقاوالت 
العنوان : اجلابرية - قطعة )3ب( - مبىن )19( - شقة )3( - الدور 

األول73256 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : ابداع وتصميم ابلعريب واالجنليزي ابللون األزرق مع البنفسجي 

الغمق معا وصورة امرأة بثوب 
رقم االيداع  : 187001
التاريخ : 2017/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  40

ابداع وتصميم خلياطة السيدات / فرع من شركة  التسجيل :  طالب 
احلاي للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : اجلابرية - قطعة )3ب( - مبىن )19( - احملل )16( - 
الدور األرضي 73256 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتداخل  متتاز   )Q8 Planner( اإلجنليزية  ابللغة  : كلمة  العالمة 
احلرف Q ويكون ابألسفل مع الرقم 8 ابللونني الذهيب والفضي أما 
ويكتب  مزخرف.  وخبط  األسود  ابللون  فهي   )Planner( كلمة 
 weddings( كلمتني ابللغة اإلجنليزية )Planner( أسفل كلمة

events &( ابللون الذهيب.
رقم االيداع  : 187010
التاريخ : 2017/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45

األفراح  وإدارة  لتجهيز  بالنر  ايت  مؤسسة كيو   : التسجيل  طالب 
وأتجري معداهتا

شارع   –  )000001( القسيمة   –  )5( قطعة   – الشرق   : العنوان 
الشهداء – جممع الغوايل – حمل )20( م1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن حروف ابللغة االجنليزية اختصار اسم الشركة لون 

)a( لون أمحر )e( لون أزرق )c( بيج
رقم االيداع  : 187169
التاريخ : 2017/01/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة أميز اهلندسية للتجارة العامة واملقاوالت 

العربية  و  االجنليزية  ابللغة  العوازم  جروب  عن كلمة  عبارة   : العالمة 
داخل مربع

رقم االيداع  : 186726
التاريخ : 2017/01/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  39

طالب التسجيل : شركة جروب العوازم لنقل البضائع
العنوان : الفروانية - جليب الشيوخ - ق 7+8 - مبىن 18أ18+ب 

- حمل 21 - ميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار مطعم املعزب مكون من لونني األسود واألبيض وعبارة 
ابللبس  شخص  شكل  الداخل  من  يضم  خارجي  دائري  اطار  عن 
التقليدي بلباس العقال والذي يظهر الطابع القدمي من الرتاث الكوييت 

رقم االيداع  : 186838
التاريخ : 2017/01/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : شركة مطعم املعزب 
احملل   -  )60( مبىن   -  )3( قطعة   - احلرفية  العارضية   : العنوان 

)األرضي إىل +7( - الدور )1س( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : دائرية بيضوية 
رقم االيداع  : 186975
التاريخ : 2017/01/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  43

طالب التسجيل : مطعم داين 
العنوان : املهبولة ق 9 م 87 م 4 ارضي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغامق  األزرق  ابللون  واالجنليزي  ابلعريب  احلاي  عواطف   : العالمة 

والرتكواز الفاتح معا مع شكل جلسم امرأة 
رقم االيداع  : 187000
التاريخ : 2017/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة  40

طالب التسجيل : أزايء عواطف احلاي / فرع من شركة احلاي للتجارة 
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رقم االيداع  : 187475
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : يت ان ايه للخدمات االعالنية
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة ج - قسيمة 34 - حمل 10 - 

الدور االرضي13100/23979 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العالمة : عبارة عن اتج ابللون األصفر مكتوب حتته اسم الشركة ابللغة 

االجنليزية
رقم االيداع  : 187476
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : روايل كارد ألعمال الطباعة 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة ج - قسيمة 34 - حمل 

3 - الدور االرضي13100/23979 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداخله  أسود  مربع  و شكل  االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم   : العالمة 
شكل مميز ابللون األصفر

رقم االيداع  : 187477
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : مصنع الرتقة إلنتاج األكياس الورقية
 - 188 قسيمة  قطعة ج -  الثالثة -  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

سرداب13100/23979 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن أحرف ابللغة االجنليزية و هي اختصار لشركة بن 
انجي للتجارة العامة و املقاوالت مع االحتفاظ ابأللوان 

رقم االيداع  : 187478
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بن انجي للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان : الشويخ الصناعية 2 - قطعة ج - مبىن 24 - حمل ابلكامل ميزانني  

العنوان : الفحاحيل قطعة)34(شارع طرفة بن العبد مبىن )14( جممع 
سدرة الدور اخلامس مكتب )3(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة بون ابللغة اإلجنليزية Bo’n  وأعلى احلرف

 )’( )ضّمة(  العربية  ابللغة  ابلضم  التنوين  حركة  االجنليزية  (ابللغة   o  (
فيكون حرف ) أو ( ابللغة االجنليزية ابلتشكيل التايل )’o( ب’ن

رقم االيداع  : 187182
التاريخ : 2017/01/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم و مقهى بن ابر
الكبري-مبىن-28 مبارك  العاصمة-شرق-ق-6ش  العنوان: 

حمل2+6+-7 الدور االرضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القطار  ملقدمة  مميزة  رمسة  يتوسطها  دائرة سوداء  عن  عبارة   : العالمة 
الرمسة  ويعلو  الرمادي  ابللون  منه  اخلارج  العادم  مع  األخضر  ابللون 
كلميت ATOMIZER STORE ابللغة االجنليزية مكتوبتان 
مكتوب كلميت  الرمسة  وأسفل  األبيض  ابللون  مميز  دائري  بشكل 

VAPE SUPPLIES بطريقة مميزة دائرية ابللون األبيض 
رقم االيداع  : 187287
التاريخ : 2017/02/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 34

طالب التسجيل : مؤسسة اتومايزر ستور للسجائر والتبغ ولوازمها 
العنوان : اجلابرية - قطعة )أ1( - مبىن )41( - احملل )الوحيد ابألرضي(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : 
رقم االيداع  : 187303
التاريخ : 2017/02/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم شاورما قص
العنوان :   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  االجنليزية  و  العربية  ابللغة  التجاري  االسم  عن  عبارة   : العالمة 

االحتفاظ ابأللوان
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العالمة : حرف h ابللغة االجنليزية بشكل مميز 
رقم االيداع  : 187693
التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مؤسسة حممد انصر الساير وأوالده 
العنوان : منطقة األسواق - قطعة )2( - مبىن )4( - احملل )الدور 

األول(13005 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : حرف F ابللغة االجنليزية بشكل مميز 
رقم االيداع  : 187694
التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مؤسسة حممد انصر الساير وأوالده 
العنوان : منطقة األسواق - قطعة )2( - مبىن )4( - احملل )الدور األول(13005 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة TURBO وحرف T ابللغة االجنليزية بشكل مميز 
رقم االيداع  : 187695
التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مؤسسة حممد انصر الساير وأوالده 
العنوان : منطقة األسواق - قطعة )2( - مبىن )4( - احملل )الدور 

األول(13005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : العالمة كتابة agg ابللغة االجنليزية مع كتابة اسم الشركة 
ابلعريب و االجنليزي أبلوان مجيلة و رائعة

رقم االيداع  : 187741
التاريخ : 2017/02/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

و  العامة  للتجارة  اخلليج  اطلس  جمموعة  شركة   : التسجيل  طالب 
املقاوالت 

العنوان : اجلهراء - ق 48 - مبىن 3 - مكتب 21 - ميزانني  

العالمة : اسم الشركة ابللغة االجنليزية ووجود حريف z g  داخل دائرة 
ابللون األصفر بشكل مميز
رقم االيداع  : 187479
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 6

طالب التسجيل : مصنع زينكو حلفر املعادن
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة ج - قسيمة 36 - حمل 

 13100/123979/3/14/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مربع أخضر و زهري ابللغة العربية و اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 187506
التاريخ : 2017/02/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

طالب التسجيل : شركة ارض القمة للتجارة و املقاوالت 
العنوان : حويل ق 62 مبىن 21.3.4 مكتب رقم 5 املدخل األول  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة اوتو اكس داخل سهمني متقابلني على شكل 
بيضاوي مع االحتفاظ ابأللوان

رقم االيداع  : 187569
التاريخ : 2017/02/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : شركة الغزال لقطع غيار و زينة السيارات 
العنوان : الشويخ الصناعية األول - ق 1 - شارع 91 - مبىن 51 

- حمل 10/38/37 - االرضي13082/2155 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة HYBRID مع شكل مميز 
رقم االيداع  : 187692
التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مؤسسة حممد انصر الساير وأوالده 
العنوان : منطقة األسواق - قطعة )2( - مبىن )4( - احملل )الدور 

األول(13005 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة بودي للطريان 
العنوان : القبلة - قطعة )11( - مبىن )22( - املكتب )الدور األول 

ابلكامل(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األزرق  ابللون  مكتوبة   3otolat الالتينية  ابللغة  : كلمة  العالمة 
وأتخذ بداخلها شكل زخريف مميز من أعلى الكلمة ابإلضافة إىل كتابة 

املوقع االلكرتوين ابألسفل 
رقم االيداع  : 188095
التاريخ : 2017/02/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة بودي للطريان 
العنوان : القبلة - قطعة )11( - مبىن )22( - املكتب )الدور األول ابلكامل(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : سجلت العالمة التجارية ابللغة الالتينية وهي عبارة عن كلمة 
APPEX ويتميز هبا احلرف االول من الكلمة وهو حرف A الذي 
جاء على شكل تصميم مائل انحية اليمني وهو االعلى من اآلخر املائل 
انحية اليسار وبه تقسيمات خلطوط متوازية ذات ميل عكسي وعددها 
 MUSEO TT 6 خطوط واخلط الذي يكتب به اسم العالمة

ابللون األمحر 
رقم االيداع  : 188105
التاريخ : 2017/02/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اي ام الكويت الدارة املشاريع 
العنوان : الشرق قطعة 6 مبىن 36 مكتب 2 دور 14   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : سجلت العالمة التجارية ابللغة اإلجنليزية وهي عبارة عن رمسة 
الظهور  اهلواء ويظهر شعرها  نسيم  تستنشق  العني  مغلقة  لوجه سيدة 
من  األخرية  منفردة  موجات  شكل  على  وهو  التصميم  يف  املتطاير 
األسفل تغلق حرف الـ A لكلمة ALLURE كمكملة له والسيدة 
اخلاص  التجاري  املسمى  وكتب  للرمادي  املائل  الفاتح  البين  ابللون 
اللغة  حبروف  والذي كتب   URBAN ALLURE ابلعالمة 
اإلجنليزية الكبرية وابللون الرمادي وأسفل منه جهة اليمني كتبت كلمة 
SALON بنفس لون السيدة وهو البين الفاتح املائل إىل الرمادي

رقم االيداع  : 188126
التاريخ : 2017/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركة صالون أوربن الور لتجميل السيدات

العالمة : عبارة عن اسم الشركة ابللغة العربية أم العيش على شكل 
هلب ابللون البين و سنبلة قمح ابللون الذهيب أسفلها اسم الشركة 

رقم االيداع  : 187771
التاريخ : 2017/02/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة مطعم أم العيش للمأكوالت الكويتية 

العنوان : العارضية ق 1 مبىن 100 حمل 6+5 الدور األرضي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 princess contact االجنليزية  ابللغة  املنتج  اسم   : العالمة 
lenses و بلون مميز على شكل إيطار

رقم االيداع  : 187949
التاريخ : 2017/02/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : مؤسسة الكويتية التايلندية للتجارة العامة و املقاوالت
العنوان : شرق - ق 6 - مبىن 11 - مكتب 11 - الدور السادس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة اسم الشركة  ابللغة اإلجنليزية  ورسم اخطبوط داخل دائرة 
رقم االيداع  : 187962
التاريخ : 2017/02/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة ابو سلطان متوورز لبيع وشراء السيارات 
العنوان :  الري - ق -1 ش -15 م -1578 مكتب 3 دور أرضي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار الشركة عبارة عن مثلثني مقلوبني لألعلى ابللون األزرق 
والرمادي وأسفل منهم دائرة ابللون األمحر وابألسفل كتابة اسم الشركة 

ابللغتني العربية واالجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 188054
التاريخ : 2017/02/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : الشركة األهلية للتأمني 
العنوان : الشرق - قطعة )2( - مبىن )21( - احملل ) من األرضي 

إىل العاشر دون امليزانني (13017 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
األسود  ابللون  مكتوبة   trip net الالتينية  ابللغة  : كلمة  العالمة 
وجبوارها دائرة ابللون األخضر مفرغة من الداخل على نصفني مكتوب 

بداخلها TN ابللون األخضر 
رقم االيداع  : 188094
التاريخ : 2017/02/28
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التاريخ : 2017/03/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة يو او جي اي انرتانشوانل للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الفحيحيل - ق84 - جممع سلمان عبدهللا جاسم الدبوس 

- مبىن 9 - مكتب 82
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم الشركة ابلعريب و أسفله شعار مميز جيل اخلليج
رقم االيداع  : 188284
التاريخ : 2017/03/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة جيل اخلليج بنقل البضائع 
العنوان : القبلة / قطعة 13 / مبىن 1 / حمل مكتب 1 دور اخلامس   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل ساندويتش برجر برتقايل ابالسفل اسم الشركة 
رقم االيداع  : 188288
التاريخ : 2017/03/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم بريجر بيزنس 
العنوان : العارضية الصناعية ق 4 مبىن 71 حمل 1   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة على شكل معني و يوجد بداخله كلمة ايالف مكتوبة 
بشكل مميز ابللون االخضر و يوجد اسم شركة ايالف الغذائية ابللغة 

العربية و يوجد يف االسفل ابللغة االجنليزية ابللون االصفر
رقم االيداع  : 188292
التاريخ : 2017/03/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29
طالب التسجيل : شركة ايالف للتجارة العامة للمواد الغذائية

العنوان : شرق – قطعة 4 – مبىن 24 – الدور 6 – مكتب 2   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة على احلرف االول من كلمة فروج و احلرف االول من 
كلمة ريبابلك بشكل مميز ابللون االسود ابللغة االجنليزية 

رقم االيداع  : 188293
التاريخ : 2017/03/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطاعم فروج ريبابلك
العنوان : الساملية – قطعة 111+112 – مبىن 69 – الدور االرضي 

– حمل 4 – جممع شركة النخيل   

املبىن   – )الشهداء(  شارع   –  )5( القطعة   – شرق   : العنوان 
)150000( – حمل )16( – دور 1م   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربتقايل و حييط هبا خط ابللون األصفر ويف  دائرة ابللون   : العالمة 

داخل الدائرة سن ابللون االصفر مييل اىل الذهيب
رقم االيداع  : 188185
التاريخ : 2017/03/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : عيادة الدكتور هادي علي البحراين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم العالمة و الشركة بشكل مميز و ابللون االسود و ابللغة االجنليزية 
رقم االيداع  : 188232
التاريخ : 2017/03/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم و مقهى اسربو
العنوان : املرقاب - ق 1 - شارع عبدهللا املبارك - مبىن 141000 

- حمل 18+17+16+15+14+13  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغة   cake and bake عن كلمة  عبارة   : العالمة 
واالجنليزية بشكل متشابك 
رقم االيداع  : 188236
التاريخ : 2017/03/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة رامو التجارة 
العنوان : حويل - الساملية -قطعة -185 مبىن 21 - مكتب 21  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن رمسة عني ابخلارج ابللون األزرق ومن الداخل ثالثة 
ألوان أخضر وأسود وأمحر وكتابة اسم املركز ابللغتني العربية واالجنليزية 

رقم االيداع  : 188269
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مركز الكويت التخصصي للعيون 
العنوان : الشعب البحري - قطعة )8( - شارع )80( - املبىن كامل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن  بشكل كريف  شعله  بوسطه  ترس  شركة  عن  عبارة   : العالمة 
 uoge internationtional  driving كلمة  حتته 

technologies
رقم االيداع  : 188283
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
وكيل التسجيل : مكتب الدكتور عيسى محيد العنزي احملامي 

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
 - )35ب  حمل   -  )25( مبىن   -  )7( قطعة   - الشرق   : العنوان 

123ج( - الدور األرضي 13146 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  ومزخرف  مرصع  ملكي  لتاج  رسم  عن  عبارة  هي   : العالمة 
هندسي مميز على شكل قارورة عطر وعلى جانيب القارورة رسم لغزالتني 

مكتوب بداخلهما اسم الشركة 
رقم االيداع  : 188430
التاريخ : 2017/03/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
وكيل التسجيل : مكتب الدكتور عيسى محيد العنزي احملامي 

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
 - )35ب  حمل   -  )25( مبىن   -  )7( قطعة   - الشرق   : العنوان 

123ج( - الدور األرضي 13146 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : بيضاوية بكتابة ابللغة االجنليزية والعربية ورسم حصان اصفر 
داخل العالمة مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 188433
التاريخ : 2017/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة السوارج الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : املهبولة - قطعة )1( - مبىن )193( - مكتب )7( - ميزانني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل يتمثل يف رسم صدفه واللؤلؤة واللون تدرجيات الذهيب 
وأيضا أسود ورمادي وكتابة اسم الشركة ابللغتني العربية واالجنليزية 

رقم االيداع  : 188449
التاريخ : 2017/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة اللؤلؤة الوطنية القابضه )ش.م.ك(
العنوان : املنطقة )التجارية الثانية( - قطعة )2( - مبىن )4( - مكتب 

)71( - الدور األول 13005 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي  دي  BONBON كي  عن كلمة  عبارة  التجارية   : العالمة 
ابللون األبيض واألسود 

رقم االيداع  : 189484
التاريخ : 2017/03/30

العالمة : اسم العالمة ابللغة العربية و االجنليزية ابللون االسود و خبط مميز
رقم االيداع  : 188355
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

وكيل التسجيل : ابراهيم سليمان خواجة
طالب التسجيل : مدارك

العنوان : االمارات العربية املتحدة - ديب - القرهود  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 famliy care العالمة : كلمة
رقم االيداع  : 188370
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : شركة رعاية العائلة للتجارة العامة 
العنوان : قبقلة / قطعة 9 / مبىن 19 / حمل 314 دور 3   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : صورة مظلة ابللون االسود و االبيض 

رقم االيداع  : 188371
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل : شركة رعاية العائلة للتجارة العامة 
العنوان : قبقلة / قطعة 9 / مبىن 19 / حمل 314 دور 3   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل  ومزخرف  مرصع  ملكي  لتاج  رسم  عن  عبارة  هي   : العالمة 
هندسي مميز على شكل قارورة عطر وعلى جانيب القارورة رسم لغزالتني 

مكتوب بداخلهما اسم الشركة 
رقم االيداع  : 188428
التاريخ : 2017/03/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
وكيل التسجيل : مكتب الدكتور عيسى محيد العنزي احملامي 

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
 - )35ب  حمل   -  )25( مبىن   -  )7( قطعة   - الشرق   : العنوان 

123ج( - الدور األرضي13146 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشكل  ومزخرف  مرصع  ملكي  لتاج  رسم  عن  عبارة  هي   : العالمة 
هندسي مميز على شكل قارورة عطر وعلى جانيب القارورة رسم لغزالتني 

مكتوب بداخلهما اسم الشركة 
رقم االيداع  : 188429
التاريخ : 2017/03/12
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واحلليب  اآليس كرمي  عدا  فيما  احلليب  ومنتجات  احلليب  خضراوات؛ 
املثلج واللنب الزابدي اجملمد؛ خمفوق احلليب؛ مشروابت أساسها احلليب؛ 
هالم  )توبنغ(؛  خمفوقة  علوية  زينة  طبقة  املعاجل؛  التفاح  بصل؛  حلقات 
)جيلي(؛ مربيات؛ بيض؛ اجلبنة؛ املخلالت؛ البصل املعاجل؛ وجبات جاهزة 
تتكون أساسًا من اللحوم واألمساك والدواجن؛ مكوانت أساسية لوجبات 
ومجيع  والسمك؛  والدجاج  البقر  حلم  من  برغر  فطائر  وخباصة  الطعام، 
املنتجات املذكورة ُتباع يف املطاعم لالستهالك داخل أو خارج املباين ». 

وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: برجر كينج كوربوريشن.

 ،33126 فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505   : العـنوان 
الوالايت املتحدة األمريكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدراك 

وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف صورة العالمة التجارية واملودعة 
حتت رقم 162922 واملنشورة يف اجلريدة الرمسية الكويت اليوم ابلعدد 

1347 بتاريخ 2017/7/2 لذا يتم نشر العالمة مرة أخرى
العـــالمــة   : عبارة Goodness Foods(( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع :  162922
اتريخ اإليداع:  2015/01/29م 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )32(:

املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى 

لعمل املشروابت .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كيب فريش اندسرتاي ال ال سي.
العـنوان :  ص.ب 5093، ديب، االمارات العربية املتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتدراك 

وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف فئة العالمة التجارية واملودعة 
حتت رقم 162782 واملنشورة يف اجلريدة الرمسية الكويت اليوم ابلعدد 

1332 بتاريخ 2017/3/19 لذا يتم نشر العالمة مرة أخرى 
العالمة : كلمة )ZIVA(  بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.

رقم اإليداع: 162782 
اتريخ اإليداع: 2015/01/27م 

 :)05( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
»مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغاايت طبية، 
مواد محية معدة لإلستعمال الطيب،  أغذية للرضع واألطفال، لصقات 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي 13009 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة ابللغة العربية الوسيط خبط مميز و كبري و من اسفلها 
اعالنية  الكويتية ابللون االمحر خبط صغري و من اعالها كلمة  كلمة 

اسبوعبة جمانية ابللون االمحر و خبط صغري 
رقم االيداع  : 192834
التاريخ : 2017/08/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة وسيط الكويت للنشر و التوزيع و االعالن
العنوان : العارضية )2( - ق )1( - مبىن )17( - ارضي ميزانني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة   : كلمة »snapbook« كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع :  180702 
اتريخ اإليداع:  2016/05/26م 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )09(: 
الربجميات التطبيقية احلاسوبية للهواتف النقالة خاصة برجميات ختزين واسرتجاع 
وعرض وتثبيت وإدارة ومسح وتوزيع وتعديل ومعاجلة وطباعة الصور الرقمية؛ 
برجميات احلاسوب اليت تتيح امكانية ختزين واسرتجاع وعرض ومشاركة وتثبيت 
وإدارة ومسح وتوزيع وتعديل ومعاجلة وطباعة الصور الرقمية؛ برجميات تعديل 

الصور ابستثناء الربجميات املتعلقة بشبكات التواصل .
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة مصور سناب بوك )ذ.م.م(.
العـنوان :  شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الصوابر، الدور 

اخلامس، مكتب رقم 2، الكويت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك 
وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف صورة العالمة التجارية واملودعة 
حتت رقم 176734 واملنشورة يف اجلريدة الرمسية الكويت اليوم ابلعدد 

1347 بتاريخ 2017/7/2 لذا يتم نشر العالمة مرة أخرى 
العـــالمــة   : كلمة )KING JR( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع :  176734
اتريخ اإليداع:  2016/01/20م 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )29(: » ِقـطع 
الدجاج؛ بطاطا مقلية؛ بطاطا مقلية فرنسية؛ بطاطا مفرومة مقلية؛ سلطة 
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وبطاقات وغريها من مواد التسجيل، ومجيعها لتجميع و/أو معاجلة و/أو 
ختزين البياانت ولتحميل برامج الكمبيوتر والبياانت، حامالت بياانت 
مغناطيسية، أقراص تسجيل، تسجيالت فيديوية، أجهزة إلدخال و/

أو إخراج و/أو ختزين و/أو معاجلة البياانت، معدات معاجلة البياانت، 
ذاكرات  الكمبيوتر،  عتاد  وبرامج كمبيوتر،  برجميات  أجهزة كمبيوتر، 
كمبيوتر، أجهزة حوسبة وأجهزة طباعة، بطاقات مغناطيسية، بطاقات 
اتصاالت  أجهزة  للربجمة(،  )قابلة  ذكية  وبطاقات  مغناطيسيًا  مشفرة 
املشفرة،  البطاقات  )قراءة(  شفرة  لفك  أجهزة  هواتف،  ُبعد،  عن 
ماكينات   ،)MAT( اآليل  الصرف  ماكينات  التطبيقات،  برجميات 
مصرفية آلية وماكينات صرف النقود اآللية، بطاقات مصرفية )مشفرة 
أو  )مشفرة  بطاقات شحن  واملدين،  الدائن  مغناطيسية( ألغراض  أو 
مغناطيسية(، بطاقات مشفرة مبعامل أمان ألغراض التوثيق أو التعريف، 
منشآت مصرفية إلكرتونية، أجهزة مصرفية ذاتية اخلدمة، أجهزة أمان 
عن  عبارة  وتكون  الشبكات  برجميات  تطبيقات  الكمبيوتر،  لربجميات 
القابلة  الكمبيوتر  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برامج كمبيوتر 
للتنزيل، أجهزة شحن، شواحن بطارايت، وحدات الطاقة الكهرابئية، 
بياانت  قواعد  املولدات(،  )فيما عدا  الكهرابئية  الطاقة  إمداد  أجهزة 
)منشورات إلكرتونية(، منشورات إلكرتونية )قابلة للتنزيل(، منشورات 
بطاقات  اإلنرتنت،  عرب  وتوزع  تباع  اليت  تلك  ذلك  يف  مبا  إلكرتونية 

شيكات مصرفية )مشفرة أو مغناطيسية(«.
وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ستاندارد تشارترد بيه إل سي.
5 دي دي،  2 يف  لندن، ئي سي  أفنيو،  1 بيسينجهول  العـنوان :  

اململكة املتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة   : األرقام )1872( وجبانبها األحرف ).EST( وأسفلها 
 )BLOCOMINGDALES( كلمة

بشكل خاص كما ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع :  917369 

اتريخ اإليداع:  2015/10/25م 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)20( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
وسائد مزخرفة«. 

وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: مايسيز مريشانديزينغ جروب، إنك.

العـنوان :  11 بني بالزا، نيويورك، والية نيويورك 10001، الوالايت 
املتحدة األمريكية.

مطهرات،  األسنان،  طب  ومشع  األسنان  حشو  مواد  ضماد،  ومواد 
فطرايت  مبيدات  الضارة،  واحليواانت  احلشرات  إلابدة  مستحضرات 

ومبيدات أعشاب .
وكيل التسجيل: مساس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اليف فارما م م ح.
العنوان: ص.ب 17404، جبل علي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتدراك 
وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف فئة العالمة التجارية واملودعة 
حتت رقم 167146 واملنشورة يف اجلريدة الرمسية الكويت اليوم ابلعدد 

1347 بتاريخ 2017/7/2 لذا يتم نشر العالمة مرة أخرى 
العـــالمــة   : عبارة  ) ZTE BLADE ( حبروف التينية  كما 

ابلشكل املوضح.
رقـم اإليـداع :  167146

اتريخ اإليداع:  2015/04/14م 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

 «  :)09( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
هواتف ذكية، أجهزة مراقبة كهرابئية، أجهزة عرض الشرائح، تطبيقات 
برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل، بطارايت كهرابئية، مصادر حممولة  
]دارات  رقائق  الشحن(،  إلعادة  قابلة  )بطارايت  الكهرابئية  للطاقة 
متكاملة[، أجهزة اتصال داخلي، أجهزة كمبيوتر لوحية، هواتف نقالة  

وكيـل التسـجـيل:  مساس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: زد يت ئي كوربوريشن.

العـنوان : زد يت ئي بالزا، كيجي رود ساوث، هاي- تيك إندسرتايل 
ابرك، اننشان دسرتيكت، شنزهني ، الصني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتدراك 

وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف فئة العالمة التجارية واملودعة 
حتت رقم 169059 واملنشورة يف اجلريدة الرمسية الكويت اليوم ابلعدد 

1347 بتاريخ 2017/7/2 لذا يتم نشر العالمة مرة أخرى 
العـــالمــة   : عبارة )STRAIGHT2BANK( كما ابلشكل املوضح.

رقـم اإليـداع :  169059
اتريخ اإليداع:  2015/06/03م 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
 :)09( ابلفئة  عنها  العالمة  تسجيل  املطلوب  واملنتجات  البضائع 
وأجهزة  منها  املتعلقة  والبياانت  البطاقات  معامالت  ملعاجلة  »أجهزة 
ابستخدام  البياانت  من  للتحقق  أجهزة  السداد،  معامالت  ملعاجلة 
بطاقات مشفرة مغناطيسيًا، بطاقات مشفرة، لفافات وأقراص وأشرطة 


