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 مجلس الوزراء
 2016لسنة  244مرسوم رقم 

 بتعيين سفير
 بعد االطالع على الدستور ،  -
بنظـام السـلكين الدبلوماسـ   1962لسـنة  21وعلى القانون رقم  -

 والقنصل  والقوانين المعدلة له ،
 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -
 

 رسمنا باآلت 
 مادة أولى

ـــــ  الصـــــقع    ـــــين / عـــــالع عل ـــــد   -يُع ـــــت ل ــــــة الكوي ــــــفيراً لدولــ سـ
 جمهوريــــــة الســــــنغال .

 
 مادة ثانية

على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجيـة تنفيـــه هـها 
 نشر ف  الجريدة الرسمية المرسوم ، ويعمل به من تاريخ عدوره ، وي

 أمير الكويت
 ع اح األحمد الجابر الص اح

 
 رئيس مجلس الوزراء

 جابر م ارك الحمد الص اح
 
 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

 ووزير الخارجية
 ع اح خالد الحمد الص اح

 
 هـ1437ذو القعدة    26عدر بقصر السيف ف  :  

 م 2016أغسطــس     29الموافق :         

 
 
 

 2016لسنة   241مرسوم رقم 
 بدعوة مجلس األمة

لالنعقاد للدور العادي الخامس التكميل  من الفصل 
 التشريع  الرابع عشر

 بعد االطالع على الدستور ،  -
 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -
 

 رسمنا باالت 
 مادة أولى

يُدعى مجلس األمة لالنعقاد لدور االنعقاد العادي الخامس التكميل  
من المحرم  17من الفصل التشريع  الرابع عشر ع اح يوم الثالثاء 

 م  . 2016أكتوبر سنة  18هـ الموافق 1438سنة 
 

 مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هها المرسوم إلى مجلس األمة ، 

 جريدة الرسمية . وينشر ف  ال
 

 أمير الكويت                                         
 ع اح األحمد الجابر الص اح                      

 رئيس مجلس الوزراء   
 جابر م ارك الحمد الص اح

 
 هـ1437ذي القعدة     21عدر بقصر السيف ف  :    

 م  2016أغسطــس     24الموافق :        
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 2016لسنة  242مرسوم رقم  
 بتعيينات قضائية

 بعد االطالع على الدستور ، - 
ف  شأن درجات  1977لسنة  14وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

ومرت ات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتو  والتشريع 
 والقوانين المعدلة له ،

بشأن قانون تنظيم  1990لسنة  23وعلى المرسوم بالقانون رقم  -
 القضاء والقوانين المعدلة له ،

ف  شأن مرت ات وبدالت  1990لسنة  57وعلى المرسوم رقم -
القضاة وأعضـــاء النيابــة العامـــة وإدارة الفتـــو  والتشريع والمراســـيم 

 المعدلة له ،
ف  شأن مرت ات وبدالت  2003لسنة  108وعلى المرسوم رقم  -

 القضاة وأعضاء النيابة العامة ،
بتعديل الجدول المرافق  2004لسنة  23وعلى المرسوم رقم  -

 ، 2003لسنة  108للمرسوم رقم 
( 4/2016وبعد موافقة المجلس األعلى للقضـــاء بجلسته رقم ) -

 ، 8/2/2016المنعقدة بتاريخ 
 وبناء على عرض وزير العدل  ، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -

 رسمنا باآلت 
 مادة أولى

 يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز وهم :
 محمد رضوان متول  أحمد .  - 1
 عطية أحمد عطية محمد .  - 2
 أحمد الياس يوسف منصور .  - 3
 جمال مصطفى محمد حسن سالم .  - 4
 طارق السعيد التميم  سويدان .  - 5

 ة ثانيةماد
تسري التعيينات المنصوص عليها ف  المادة السابقة من تاريخ 

 وعول كل منهم إلى دولة الكويت . 
 مادة ثالثة

 على وزير العدل تنفيــه هها المرسوم وينشر ف  الجريدة الرسمية . 
            أمير الكويت

 ع اح األحمد الجابر الص اح
 رئيس مجلس الوزراء

 الص احجابر م ارك الحمد 
   وزير العدل         

 يعقوب ع د المحسن الصانع 
 هـ1437ذو القعدة    21عدر بقصر السيف ف  :  

 م 2016أغسطــس     24الموافق :        

 

 2016لسنة   243مرسوم رقم 
 بتعيين وكيل وزارة مساعد

 ف  قطاع الناطق الرسم  للحكومة
 بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ، -
ف  شأن الخدمة  1979لسنة  15وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 المدنية والقوانين المعدلة له ،
هـ 1399من جمــاد  األولى ســنة  7وعلى المرسوم الصادر ف   -

م ف  شأن نظام الخدمة المدنية 1979من ابريل سنة  4الموافــق 
 والمراسيم المعدلة له ،

 اء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،وبن -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، -

 رسمنا باآلت 
 مادة أولى

ف  قطاع الناطق الرسم    -يُعين/ ترك  جابر الدعيج الص اح 
بدرجة وكيل   -للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 

 وزارة مساعد . 
 مادة ثانية

لشئون مجلس الوزراء تنفيه هها المرسوم ، ويعمل على وزير الدولة 
 به من تاريخ عدوره ، وينشر ف  الجريدة الرسمية .
       أمير الكويت    

 ع اح األحمد الجابر الص اح
 

 رئيس مجلس الوزراء
 جابر م ارك الحمد الص اح

 
 وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
 محمد ع د اهلل الم ارك الص اح

 
 هـ1437ذو القعدة     21لسيف ف  : عدر بقصر ا

 م2016أغسطــس     24الموافق :                  
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  2016لسنة    245مرسوم رقم   
 بتعيين سفير 

 بعد االطالع على الدستور ،  -
بنظـام السـلكين الدبلوماسـ   1962لسـنة  21وعلى القانون رقم  -

 المعدلة له ، والقنصل  والقوانين
النائــــب األول لــــرئيس مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر  وبنــــاًء علــــى عــــرض -

 الخارجية ،
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -
 

 رسمنا باآلت  
 مادة أولى
ــــــان   ــــــاب الزمانـــــ ــــــالم غصــ ـــــين / ســ ـــــت    -يُع ــــــة الكوي ــــــفيراً لدولــ سـ

 لد  جمهوريــــــة العراق .
 

 مادة ثانية
على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجيـة تنفيـــه هـها 
 المرسوم ، ويعمل به من تاريخ عدوره ، وينشر ف  الجريدة الرسمية 

 
 أمير الكويت                                     

 ع اح األحمد الجابر الص اح             
 

 رئيس مجلس الوزراء 
 ص احجابر م ارك الحمد ال

 
وزير الخارجية بالنيابة            

 محمد ع د اهلل الم ارك الص اح
 

 هـ1437ذو القعدة     27عدر بقصر السيف ف  : 
 م  2016أغسطــس     30الموافق :         

 
 
 
 
 

 2016لسنة  246مرسوم رقم 
 بتعيين سفير

 بعد االطالع على الدستور ،  -
بنظام السلكين الدبلوماس   1962لسنة  21وعلى القانون رقم  -

 والقنصل  والقوانين المعدلة له ،
وبناًء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير  -

 الخارجية ،
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -
 

 رسمنا باآلت 
 مادة أولى

ســفيرًا لدولـــة الكويت لد     -يُعين / مســـاعد عـــالع الـــهويخ  
 ــة الفـــــل ين .جمهوريــــ

 
 مادة ثانية

على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــه هها 
 المرسوم ، ويعمل به من تاريخ عدوره ، وينشر ف  الجريدة الرسمية. 

 
 أمير الكويت             

 ع اح األحمد الجابر الص اح   
 

 رئيس مجلس الوزراء
 الص احجابر م ارك الحمد 

 
    وزير الخارجية بالنيابة       

 محمد ع د اهلل الم ارك الص اح
 

 هـ1437ذو القعدة     27عدر بقصر السيف ف  :  
 م  2016أغسطــس     30الموافق :       
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 2016لسنة  247 مرسوم رقم
 بتجديد تعيين وكيل وزارة 

 بمكتب وزير الدولة لشئون الش اب  
 بعد االطالع على الدستور ،  -
ف  شأن الخدمة  1979لسنة  15وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 المدنية والقوانين المعدلة له ،
هـ 1399من جماد  األولى ســـنة  7وعلى المرسوم الصادر ف   -

م ف  شأن نظـام الخدمـــة المدنية 1979من إبريل سنة  4الموافــق 
 والمراسيم المعدلة له ، 

بإنشاء مكتب لوزير الدولة  2013لسنة  8وعلى المرسوم رقم  -
 لشئون الش اب ،

يل وزارة بمكتب بتعيين وك 2013لسنة  118وعلى المرسوم رقم  -
 وزير الدولة لشئون الش اب ،

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

 رسمنا باآلت 
 مادة أولى

بدرجة وكيل   -يجدد تعيين الزين ع اح ناعر السعود الص اح  
اً وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الش اب ، لمدة أربع سنوات اعت ار 

 .  20/5/2017من 
 مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الش اب تنفيــه هها المرسوم ، وينشر ف  
 الجريدة الرسمية .

         أمير الكويت
 ع اح األحمد الجابر الص اح

 رئيس مجلس الوزراء
 جابر م ارك الحمد الص اح

 وزير الدولة لشئون الش اب    
 سلمان ع اح سالم الحمود الص اح

 
 هـ 1437ذي القعدة   27عدر بقصر السيف ف  : 

 م   2016أغسطــس   30الموافق :                  

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
 2016 ة/ أ ( لسن 88قرار وزاري رقم )

 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين مراق   السلوك
 وزير الشئون االجتماعية والعمل  
بشأن  1979لسنه  15المرسوم بقانون رقم بعد االطالع على  -

 الخدمة المدنية .
 بشأن نظام الخدمة المدنية.   4/4/1979وعلى المرسوم الصادر ف   -
بشأن اختصاعات  1979يناير  7وعلى المرسوم الصادر ف   -

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل.
 بإعدار قانون األحداث . 2015لسنه  111وعلى القانون رقم  -
 وبعد عرض وكيل الوزارة . -
 وبناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل . -

 قـــــــــــــــــرر
 ( 1مادة ) 

 قب سلوك توافر الشروط التالية :يشترط ف  من يعين مرا
أن يكون حاعالً على مؤهل جامع  تخصص علم اجتماع  أو  -أ

 علم نفس  أو خدمة اجتماعية  .
ف  مجال العمل االجتماع  ال تقل أن يكون لديه خ رة وإلمام  -ب

 عن خمس سنوات.
 اإللمام والدراية بقانون األحداث واألحكام والتدابير المعمول بها. -ت
أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يس ق الحكم عليه بجناية              -ث

 أو جنحه مخلة بالشرف و األمانة.
 اجتياز الدورة التدري ية التخصصية . -ج

 (  2مادة ) 
يصدر قرار من وزير الشئون االجتماعية والعمل بتعيين من يقع عليه 
االختيار للعمل مراقب سلوك على أال يزاول عمله ق ل أداء اليمين 
أمام محكمة األحداث بأن يؤدي واج ات وظيفته باألمانة والصدق 

 وذلك بعد ترشيحه من ق ل إدارة رعاية األحداث .
 (  3مادة ) 

جهـــــات واإلدارات المختصـــــة ـــــــ كــــلذ فيمـــــا يخصـــــه ـــــــ تنفيـــــه علــــى ال
  31/12/2016هــــــــها القــــــــرار ويعمــــــــل بــــــــه اعت ــــــــاراً مــــــــن تــــــــاريخ 

 وينشر بالجريدة الرسمية . 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل

 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية 
 هند ع يع براك الص يع                                    

 ه 1437ذي القعدة  19: عدر ف  
 م 2016أغسطس  22الموافق :   
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 2016 ة/أ( لسن89قرار وزاري رقم )
بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 لألحداث
 وزير الشئون االجتماعية والعمل  
بشأن  1979لسنه  15بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 الخدمة المدنية .
 بشأن نظام الخدمة المدنية.  4/4/1979وعلى المرسوم الصادر ف   -
بشأن اختصاعات  1979يناير  7وعلى المرسوم الصادر ف   -

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل.
 بإعدار قانون األحداث .  2015لسنه  111وعلى القانون رقم  -
 وبعد عرض وكيل الوزارة . -
 العمل . وبناًء على ما تقتضيه مصلحة -
 

 قـــــــــــرر
 (  1مادة ) 

 تحدد أماكن مؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث على النحو اآلت : 
 مركز االستق ال  -1

 ويكون مقره  :
قسيمة  86ش  - 4قطعة  –مركز استق ال الفتيان : خيطان  -أ

 .  90554161الرقم اآلل  للعنوان   – 900017
جمع دور الرعاية االجتماعية بمنطقة مركز استق ال الفتيات : م -ب

 الصلي يخات .
 دار الضيافة االجتماعية : - 2

 ويكون مقره  :
قسيمة  86ش  - 4قطعة  –دار الضيافة للفتيان  :خيطان  -أ 

 . 90554161الرقم اآلل  للعنوان  – 900017
دار الضيافة للفتيات  : مجمع دور الرعاية االجتماعية بمنطقة  -ب 

 . الصلي يخات
 دار المالحظة االجتماعية : - 3

 ويكون مقره  :
) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية االجتماعية بمنطقة  

 الصلي يخات .
 

 دار اإليداع ) الرعاية االجتماعية ( -4
 ويكون مقره  :

) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية االجتماعية بمنطقة  
 الصلي يخات . 

 عقابية ) دار التقويم االجتماع  ( المؤسسات ال - 5
 ويكون مقره :

طريق  – 1قطعة  – 2دار التقويم للفتيان  : الصلي ية الصناعية  -أ
الرقم اآلل  للعنوان   –الدور االرض   -900002الصلي ية  قسيمة 
14507013 . 

دار التقويم للفتيات  : مجمع دور الرعاية االجتماعية بمنطقة  -ب
 الصلي يخات .

 
 ( 2ادة ) م

يكـون إيـداع الحـدث المعــاق فـ  إحـد  الــدور التابعـة للهيئـة العامــة  
لشــــــــئون ذوي اإلعاقــــــــة أو فــــــــ  إحــــــــد  المستشــــــــفيات العالجيــــــــة 

 المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة اإلعاقة.
 

 ( 3مادة ) 
علــى الجهــات واإلدارات المختصــة ــــ كــلذ فيمــا يخصــه ــــ  تنفيــه هــها  

وينشر بالجريـدة   31/12/2016ن تاريخ القرار ويعمل به اعت ارًا م
 الرسمية .      

 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل          

 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية              
 هند ع يع براك الص يع                                       

 
 ه1437ذي القعدة  19عدر ف :

 م2016أغسطس  22الموافق:  
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 2016 ة/ أ( لسن 90قرار وزاري رقم )
الداخلية  -بشأن تنظيم الزيارات الخارجية 

 لألحداث
المحكوم عليهم والمودعين بدور الرعاية 

 عيةاالجتما
 وزير الشئون االجتماعية والعمل 

بشــأن  1979لســنه  15بعــد االطــالع علــى المرســوم بقــانون رقــم  -
 الخدمة المدنية .

ـــى المرســـوم  - بشـــأن نظـــام الخدمـــة  4/4/1979الصـــادر فـــ  وعل
 .المدنية

بشــأن اختصاعــات  1979ينــاير  7وعلــى المرســوم الصــادر فــ   -
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 بإعدار قانون األحداث.  2015لسنه  111وعلى القانون رقم  -
 .وبعد عرض وكيل الوزارة -
 وبناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل . -

 ــــــــررقـــــــــ
 ( 1مادة ) 

 :ء وفقا للشروط والضوابط التاليةتكون الزيارات الداخلية للنزال
ـــه بالتنســـيق مـــع  - أ ـــيس الـــدار أو مـــن ينـــوب عن ـــارة يحـــددها رئ ـــام  الزي أي

ــــد عــــن  ــــوم وال تزي ــــل عــــن ي ــــدار علــــى أال تق ــــ  ال ــــة ف ــــة الفني اللجن
 يومين أس وعياً .

ــــارة الواحــــدة عــــن ســــاعتين ويجــــوز - ب ــــدة الزي ــــد م ــــدار  ال تزي ــــرئيس ال ل
أو مـــــن ينـــــوب عنـــــه تمديـــــدها لمـــــدة مماثلـــــة فـــــ  األحـــــوال التـــــ  

 يراها 
تكـــــون الزيـــــارة فـــــ  المكـــــان المخصـــــص لهـــــا داخـــــل الـــــدار تحـــــت  - ت

ـــــــــــاوبين ،  إشـــــــــــراف ومالحظـــــــــــة االخصـــــــــــائيين والمشـــــــــــرفين المن
 وتسجيل الزائرين ف  السجل المعد لهلك .

الداخليـــة  يجـــوز إلدارة الـــدار حرمـــان النزيـــل مـــن الزيـــارة األســـ وعية - ث
ـــــاً  ـــــه وفق ـــــه أو أي شـــــخص  خـــــر مـــــن زيارت ـــــع أي مـــــن ذوي ، أو من

لمـــــــــــــا تقتضـــــــــــــيه مصـــــــــــــلحة العمـــــــــــــل أو الحـــــــــــــدث ، شـــــــــــــريطة              
 أال يكون المنع بس ب مرت ط بسلوك الحدث داخل الدار .

يجـــــوز ألعضـــــاء الجهـــــاز الفنـــــ  فـــــ  الـــــدار ترشـــــيع مـــــن يرونـــــه مـــــن  - ج
ـــــى أ ـــــاره اســـــتثنائية عل ـــــزالء للحصـــــول علـــــى زي ن يوافـــــق عليهـــــا الن

 مدير إدارة رعاية األحداث .
ــــارة الحــــدث إدخــــال أي ممنوعــــات  - ح يحظــــر علــــى المصــــرح لهــــم بزي

ــــة للكســــر  ــــواد قابل مــــن ســــجائر أو والعــــات أو  الت حــــادة أو م
أو مـــواد متطـــايرة أو كحوليـــة وكـــل مـــا مـــن شـــأنه اإلضـــرار بالنزيـــل  

رة الـــــــدار مصـــــــادرة المـــــــواد أو الـــــــدار أو اآلخـــــــرين ، ويحـــــــق إلدا
 .الممنوعة

ـــل إحضـــار مـــا يفضـــله الحـــدث  - خ ـــارة النزي يســـمع للمصـــرح لهـــم بزي
ـــــ  أثنـــــاء  ـــــن أطعمـــــه أو مشـــــروبات غيـــــر محظـــــورة لتناولهـــــا ف م

 الزيارة على أال يسمع له بإدخالها معه بعد انتهاء الزيارة .
 (  2مادة ) 

 األشخاص المصرح لهم بزيارة الحدث هم  : 
أقـــارب الحـــدث النزيـــل مـــن الدرجـــة االولـــى حتـــى الدرجـــة الثانيــــة ،  .أ 

ومــــن يــــأذن لــــه رئــــيس الــــدار أو مــــن ينــــوب عنــــه أو مــــن يفوضــــه 
 بإذن خاص بحد أقصى خمسة أفراد . 

ـــــــــد  .ب  ـــــــــة القـــــــــانون  بالمواعي ـــــــــه أو ممثل محـــــــــام  الحـــــــــدث أو وكيل
المحـــــددة للزيـــــارة أو وفقـــــاً للمواعيـــــد التـــــ  تحـــــددها إدارة الـــــدار 

خطيــــة مــــن مــــدير إدارة رعايــــة األحــــداث   أو رئــــيس  بعــــد موافقــــة
الــــدار وبعــــد التأكــــد مــــن وجــــود توكيــــل رســــم  معتمــــد أو تصــــريع 

 لهم من نيابة األحداث المختصة.
 ( 3مادة ) 

 تكون إجراءات األمن والنظام أثناء الزيارة وفقاً لما يل  : 
ـــي   .أ  ـــارة الحـــدث للتفت ـــع األفـــراد مـــن المصـــرح لهـــم بزي يخضـــع جمي

ـــل دخـــول ـــاط  ق  ـــدقيق علـــيهم مـــن ق ـــل األشـــخاص المن ـــدار والت ال
بهــــم حفــــا األمــــن بالــــدار ولهــــم فــــ  هــــها منــــع األفــــراد المصــــرح 

 لهم بالزيارة من إدخال األشياء المحظورة .
ينــــــاط بالمســــــئولين مــــــن اخصــــــائيين ومشــــــرفين ومــــــن يعلــــــوهم أو  .ب 

ــــام بتفتــــي  النــــزالء تفتيشــــاً دقيقــــاً  مــــن يكلفهــــم رئــــيس الــــدار القي
ـــواء أو حســـب بعـــد انتهـــاء  ـــى أمـــاكن اإلي ـــل دخـــولهم إل ـــارة وق  الزي

 ما يتفق عليه من إجراءات الحراسة واألمن الداخل  للدار .
يحــــــق إلدارة الــــــدار مصــــــادرة جميــــــع المضــــــ وطات والممنوعــــــات  .ج 

ــــــــــل أو  التــــــــــ  يحــــــــــاول تهري هــــــــــا ســــــــــواء كانــــــــــت  بمعرفــــــــــة النزي
 االشخاص المصرح لهم بالزيارة .
 ( 4مادة ) 

 ارات الخارجية وفقاً لما يل  :تكون إجراءات الزي 
ـــة ووفقـــاً  - أ ـــارة الخارجيـــة وفقـــا للضـــوابط الفني يســـمع للحـــدث بالزي

ـــــدار  ومـــــد  اســـــتجابته  لســـــلوكياته المرغـــــوب فيهـــــا داخـــــل ال
 للخطط وال رامج الموضوعة من ق ل الجهاز الفن  .

ــــــر  - ب ــــــة للحــــــدث إال بعــــــد اســــــتيفاء التقري ــــــارة الخارجي ال يســــــمع بالزي
 داخلياً وبعد موافقة الجهات المعنية.الشامل المتفق عليه 

يتعهد ولى األمر خطيـاً باسـتالم الحـدث ومراعاتـه ومتابعتـه خـالل  - ت
فترة الزيارة الخارجية الممنوحة  له وإعادته ف  الموعد المحدد 

دون تأخير ، وف  حالـة تخلـف الحـدث  فـ  العـودة إلـى الـدار   
ة بعــد تقــوم الــدار بإعــداد إخطــار تخلــف إلــى الجهــات المختصــ

ســـاعة علـــى موعـــد  تخلـــف الحـــدث عـــن الموعـــد  24مضـــ   
 المحدد لعودته و عدم حصول ول  األمر على تمديد للزيارة .
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يخضـــــــع الحـــــــدث للتفتـــــــي  وقـــــــت عودتـــــــه إلـــــــى الـــــــدار ويســـــــمع  - ث
للمنــــوط بهــــم بــــالتفتي  إبــــالغ اإلدارة فــــ  حالــــة تواجــــد الحــــدث 

لــــه فـــ  حالـــة غيـــر ط يعيـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة نحـــو تحوي
 إلى الجهات المختصة للتحقيق ف  األمر .

يجــــــــوز إلدارة الــــــــدار وفقــــــــاً لقــــــــرار اللجنــــــــة الفنيــــــــة تمديــــــــد فتــــــــرة  - ج
الزيـــــــارة الخارجيـــــــة عنـــــــد الضـــــــرورة وباالتفـــــــاق مـــــــع ولـــــــ  األمـــــــر 
ووفقــــــــاً لاجـــــــــراءات التـــــــــ  تتخـــــــــه فـــــــــ  هـــــــــها الشـــــــــأن وط قـــــــــاً 
لمصـــــــــــــلحة الحـــــــــــــدث واندماجـــــــــــــه فـــــــــــــ  المجتمـــــــــــــع بشـــــــــــــرط 

 للحدث وحسن سلوكه .عالحية ال يئة الط يعية 
ــــــــــــة  - ح ال يســــــــــــمع للنــــــــــــزالء المــــــــــــودعين بــــــــــــدار الرعايــــــــــــة االجتماعي

والصـــــــــــادر بحقهـــــــــــم أوامـــــــــــر حـــــــــــ س احتياطيـــــــــــة فـــــــــــ  قضـــــــــــايا 
أخـــــــــر  بالزيـــــــــارات الخارجيـــــــــة لـــــــــهويهم طـــــــــوال فتـــــــــرة ســـــــــريان 

 أوامر الح س االحتياطية .
يجــــــــــوز للجهــــــــــاز الفنــــــــــ  التوعــــــــــية بالزيــــــــــارة الخارجيــــــــــة لــــــــــ ع   - خ

ووفقـــــــــــاً للمعـــــــــــايير الفنيـــــــــــة الحـــــــــــاالت التـــــــــــ  يـــــــــــر  حاجتهـــــــــــا 
 المتعارف عليها وبعد موافقة اللجنة .

 ( 5مادة ) 
ال يســـــــــــمع للنـــــــــــزالء المحكـــــــــــوم علـــــــــــيهم فـــــــــــ  قضـــــــــــايا القتـــــــــــل 
ـــــــــاط  المـــــــــواد المخـــــــــدرة  ـــــــــه واإلتجـــــــــار وتع العمـــــــــد والشـــــــــروع في
ـــــــــــــك العـــــــــــــرض  ـــــــــــــة وقضـــــــــــــايا الخطـــــــــــــف وهت والمـــــــــــــؤثرات العقلي
ـــــــن  ـــــــرور ســـــــتة أشـــــــهر م ـــــــل م ـــــــارات ق  ـــــــة بالزي ـــــــن الدول وقضـــــــايا أم

 يداعهم دار الرعاية االجتماعية .ا
 (6مادة )

ـــــرة  ـــــل مـــــرور فت ـــــارة ذويهـــــم ق  ـــــزالء بزي ـــــن  45ال يســـــمع للن يومـــــاً م
والمحكــــوم علـــــيهم فـــــ   االجتماعيـــــةتــــاريخ إيـــــداعهم بــــدار الرعايـــــة 

 القضايا األخر  غير ما ذكر ف  المادة السابقة  .
 ( 7مادة )

وكـــــــــها ال يســــــــمع لألحـــــــــداث النـــــــــزالء المتخلفـــــــــين عـــــــــن الزيـــــــــارة 
الهــــــاربين مــــــن دار الرعايــــــة االجتماعيــــــة بزيــــــارة ذويهــــــم ق ــــــل مــــــرور 

 يوماً تحسب من تاريخ عودتهم أو إعادتهم إلى الدار . 90
 ( 8مادة ) 

علــــى الجهـــــات واإلدارات المختصـــــة ـــــــ كــــلذ فيمـــــا يخصـــــه ـــــــ تنفيـــــه 
ـــــــاريخ  ـــــــن ت ـــــــاراً  م ـــــــه اعت  ـــــــرار ويعمـــــــل ب   31/12/2016هـــــــها الق

 وينشر بالجريدة الرسمية .
 وزير الشئون االجتماعية والعمل 
 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية 

 هند ع يع براك الص يع                                    
 ه1437ذو القعدة  19عدر ف :

  م2016 أغسطس22الموافق: 

 2016 ة/  أ( لسن 91قرار وزاري رقم )
 بشأن الئحة الجزاءات لألحداث

 وزير الشئون االجتماعية والعمل 
 1979لســــــنه  15بعـــــد االطـــــالع علــــــى المرســـــوم بقــــــانون رقـــــم  -

 بشأن الخدمة المدنية .
بشــــــــــأن نظــــــــــام  4/4/1979وعلــــــــــى المرســــــــــوم الصــــــــــادر فــــــــــ   -

 الخدمة المدنية . 
بشــــــــــــأن  1979ينــــــــــــاير  7وعلــــــــــــى المرســــــــــــوم الصــــــــــــادر فــــــــــــ   -

 اختصاعات وزارة الشئون االجتماعية والعمل .
بإعـــــــــدار قـــــــــانون  2015لســـــــــنه  111وعلـــــــــى القـــــــــانون رقـــــــــم  -

 األحداث 
 وبعد عرض وكيل الوزارة . -
 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .  -

 قرر
 الئحة الجزاءات

 ( 1مادة )
يحـــــرم الحـــــدث مـــــن المكافـــــأة الماليـــــة المقـــــررة للعمـــــل عـــــن اليـــــوم 
الـــهي يحــــدث فيـــه تقــــاعس عــــن العمـــل وفقــــاً لتقريـــر مــــن المشــــرف 

 .عن العمل 
 ( 2مادة )

يوقــــف الحــــدث عــــن العمــــل فــــ  الورشــــة لمــــدة أســــ وع إذا تســــ ب 
 بإهماله أو بخطئه ف  تعري  حياته أو حياة اآلخرين للخطر .

 
 ( 3مادة)

يوقــــف الحــــدث عــــن العمــــل لمــــدة ثالثــــة أشــــهر  إذا ارتكــــب عمــــداً 
 فعاًل من شأنه إلحاق الضرر بحياته أو حياة اآلخرين .

 
 ( 4مادة)

ـــــــــ علــــــــى الجهــــــــات واإل ـــــــــ كــــــــلذ فيمــــــــا يخصــــــــه ـ دارات المختصــــــــة ـ
تنفيـــــــــــــه هـــــــــــــها القـــــــــــــرار ويعمـــــــــــــل بـــــــــــــه اعت ـــــــــــــاراً مـــــــــــــن تـــــــــــــاريخ 

 وينشر بالجريدة الرسمية .  31/12/2016
 

 وزير الشئون االجتماعية والعمل                                     
 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

 هند ع يع براك الص يع                                     
 

 ه  1437ذو القعدة  19عدر ف  : 
 م2016اغسطس  22الموافق :  
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 2016 ة( لسن/ أ 92قرار وزاري رقم )
 بشأن الئحة العمل لألحداث

 وزير الشئون االجتماعية والعمل 
بشأن  1979لسنه  15بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 الخدمة المدنية .
بشأن نظام الخدمة  4/4/1979وعلى المرسوم الصادر ف   -

 المدنية. 
بشأن اختصاعات  1979يناير  7وعلى المرسوم الصادر ف   -

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل .
 بإعدار قانون األحداث .  2015لسنه  111وعلى القانون رقم  -
 وبعد عرض وكيل الوزارة . -
 العمل .وبناًء على ما تقتضيه مصلحة  -

 قـــــــــــرر
 ( 1مادة )

يراعى أن يكون العمل الهي يمارسه الحدث المودع أو المحكوم 
عليه متناس ًا مع قدراته  وميوله وال يتعارض مع انتظامه ف  التعليم 

 األساس  
 ( 2مادة )

يجب إجراء الكشف الط   على الحدث ق ل إلحاقه بالعمل  ، 
الط   وما يطرأ عليه من ويجدد بشكل سنوي ويحتفا بملفه 

 متغيرات لد  المؤسسة العقابية .
 ( 3مادة)

أ. يكون الحد األقصى لساعات العمل لألحداث المودعين أو 
 المحكوم عليهم ثالث ساعات يومياً .

ب. يستحق الحدث يوم  العطلة والراحة األس وعية والتمتع بأيام 
 العطل الرسمية .

 (4مادة)
كافأة مالية قدرها دينارًا واحدًا عن كل يستحق الحدث المتدرب  م 

 يوم تدريب يزداد إلى دينارين  لمن أنهى فترة التدريب بنجاح .                                          
كما يستحق أجرًا عن ما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو    

الت  يقل عن الحد األدنى لألجر ف  ذات األعمال  خدمية بمقدار ال
 قام بها ، ويصدر بتحديده قرار من المؤسسة العقابية .

 (5مادة )
يلتزم مدير المؤسسة العقابية بأن يعلق ف  مكان ظاهر داخل  

المؤسسة الئحة تنظم ساعات التدريب المطلوبة لكل حرفة وعدد 
ساعات العمل الت  يجوز تشغيل الحدث خاللها والئحة بالجزاءات 

أخطاء أثناء  ارتكابمخالفته التعليمات أو الت  تقع عليه ف  حال 
 .أو إتالف معدات وممتلكات عامة التدريب

 
 ( 6مادة )

ــ كلذ فيما يخصه ــ تنفيه هها  المختصةعلى الجهات واإلدارات 
وينشر بالجريدة   31/12/2016القرار ويعمل به اعت ارًا من تاريخ 

                        الرسمية                                        
 وزير الشئون االجتماعية والعمل
 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

 هند ع يع براك الص يع                                       
 ه1437ذو القعدة  19 :ـعدر ف

 م2016أغسطس  22الموافق : 

  2016 ةأ ( لسن /93قرار وزاري رقم ) 
الوظائف ف  إدارة رعاية األحداث تط يقًا بشأن شروط شغل 

 بإعدار قانون األحداث2015لسنة 111للقانون رقم
 وزير الشئون االجتماعية والعمل 

 1979لســــــنة  15بعـــــد االطـــــالع علــــــى المرســـــوم بقــــــانون رقـــــم  -
 بشأن الخدمة المدنية .

بشــــــــــأن نظــــــــــام  4/4/1979وعلــــــــــى المرســــــــــوم الصــــــــــادر فــــــــــ   -
 الخدمة المدنية  .

بشـأن اختصاعـات وزارة  1979ينـاير7الصـادر فـ  وعلى المرسوم -
 الشئون االجتماعية والعمل .

 بإعدار قانون األحداث . 2015لسنة  111وعلى القانون رقم  -
 وبعد عرض وكيل الوزارة -
 وبناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل.  -
 

 قـــــــــــرر
 (1مادة )

ــــــــــــــة  ــــــــــــــ  إدارة رعاي ــــــــــــــاملين ف يشــــــــــــــترط لشــــــــــــــغل الوظــــــــــــــائف للع
ــــــــــــرات فــــــــــــ  األحــــــــــــداث  ــــــــــــوافر المــــــــــــؤهالت والشــــــــــــروط والخ  ت

 الجداول المرافقة لهها القرار .
 

 (2مادة)
علــــى الجهـــــات واإلدارات المختصـــــة ـــــــ كــــلذ فيمـــــا يخصـــــه ـــــــ تنفيـــــه 

،  31/12/2016هـــــــها القـــــــرار ويعمـــــــل بـــــــه اعت ـــــــاراً مـــــــن تـــــــاريخ 
 وينشر بالجريدة الرسمية .

 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل

 التخطيط والتنميةلشئون  الدولة ووزير
 هند ع يع براك الص يع

 
 ه1437ذو القعدة  19  :ـعدر ف

 م2016أغسطس  22 الموافق:  
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 (1جدول رقم )
اسم 
 الوظيفة

 مدير إدارة رعاية األحداث

المؤهالت 
 العلمية

ـــم اجتمـــاع أو مـــا  ـــم نفـــس أو عل ـــة أو عل ـــة اجتماعي بكـــالوريوس خدم
 يعادله.

الخ رة 
 العملية

 مجال العمل والتخصص .عشر سنوات ف  

ال رامج 
 التدري ية

 دورات متخصصة ف  اإلدارة ومجال رعاية الطفولة والش اب واألحداث .

القدرات 
 األخر 

ـــة والقـــدرة  القيـــادة والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات والميـــول االبتكاري
 النقدية واإللمام باللغة االنجليزية

 
 المساعد للرعاية االجتماعية . يخضع لاشراف الم اشر من الوكيل اإلشراف

 

المهام 
 الوظيفية

.يدير ويشرف على مجموعة الوظائف والوحـدات التنظيميـة التابعـة 1
إلدارة األحــداث ويمــارس عــالحياته الفنيــة واإلداريــة والماليــة  وفقــاً 
ـــوزارة  ـــادارة وبمـــا يتفـــق مـــع سياســـات ال لالختصاعـــات المحـــددة ل

وكافــة اللــوائع الداخليــة الصــادرة وأهــدافها وقــانون رعايــة األحــداث 
 بقرارات وزارية .

ــــة رعايــــة 2 ــــق قــــانون األحــــداث وقــــرارات لجن .يشــــرف ويتــــابع تط ي
 األحداث وكافة اللجان الفنية لادارة والدور التابعة.

.يضــع اإلجـــراءات التنفيهيـــة لخطــة الـــوزارة فـــ  مجــال رعايـــة هـــهه 3
 منحرفين.الفئات الخاعة من األحداث المعرضين لالنحراف وال

ــــأمين 4 ــــواء مــــن األحــــداث وت ــــة الشــــاملة لحــــاالت اإلي ــــوفر الرعاي .ي
احتياجــــاتهم المعيشــــية ومتابعــــة اســــتفادتهم مــــن ال ــــرامج التعليميـــــة 

 والنفسية والصحية والدينية.
.يطلـــــع علـــــى نتـــــائج  ال حـــــوث االجتماعيـــــة الميدانيـــــة المتعلقـــــة 5

تقــــــارير باألحــــــداث المعرضــــــين لالنحــــــراف والمنحــــــرفين ويراجــــــع 
 المتابعة لألحداث .

 

ــة الالحقــة لألحــداث للتأكــد مــن 6 ــابع حــاالت الرعايــة االجتماعي .يت
انخراطهم الكامل ف  المجتمع واالطمئنان على تـوافقهم االجتمـاع  

 وتقديم الخدمات اإلرشادية عند الحاجة.
.يقتـــرح بصـــفة دوريــــة كافـــة احتياجـــات اإلدارة مــــن كـــوادر بشــــرية 7

جهـــــــــات االختصـــــــــاص بـــــــــالوزارة ويقتـــــــــرح  متخصصـــــــــة ويرفعهـــــــــا ل
االحتياجـــــات التدري يـــــة للعـــــاملين وينســـــق مـــــع مختلـــــف الجهـــــات 

 المعنية لتنفيهها.
.يقتـــــــــرح إجـــــــــراء ال حـــــــــوث الميدانيـــــــــة والدراســـــــــات المتعلقـــــــــة 8

بالفئــــــات التــــــ  ترعاهــــــا اإلدارة بهــــــدف تطــــــوير أســــــاليب الرعايـــــــة 
وتحســــــين طــــــرق األداء الفنــــــ  ويشــــــرف علــــــى إعــــــدارات اإلدارة 

تقاريرهــــــــا التوثيقيــــــــة عــــــــن إنجــــــــازات اإلدارة ومســــــــيرتها ويســــــــعى و 
 لتنفيهها ع ر القنوات الرسمية المختلفة .

.يمثل إدارة رعاية األحداث ف  االجتماعات واللجـان المتخصصـة 9
 ضمن نطاق العمل والت  يكلف بها من الوزارة.

 (2جدول رقم )
 المراقب الفن  إلدارة رعاية األحداث اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

مؤهـل جــامع  تخصـص فــ  الخدمـة االجتماعيــة  /  علـم نفــس /علــم 
 اجتماع .

 ( سنوات ف  مجال العمل .8) الخ رة العملية
 دورة ف  العمل االجتماع  )العالقات اإلنسانية والعامة( .ال رامج 

 التدري ية
القدرات 
 األخر 

 –التعامــل مــع اآلخــرين معرفــة القــدرة علــى  –ســرعة اتخــاذ القــرارات 
 اإللمام باللغة االنجليزية .

 يخضع لاشراف الم اشر من مدير إدارة رعاية األحداث اإلشراف

 المهام الوظيفية

.إعداد خطة العمـل السـنوية لألقسـام التابعـة للمراق ـة ومتابعـة تنفيـه 1
 بالتنسيق مع اإلدارة.

التابعة للمراق ة ومراجعـة .اإلشراف فنياً وإدارياً على أعمال األقسام 2
العمــل بشــكل تفصـــيل  وإعــدار التوجيهــات الالزمـــة إلنجــاز المهـــام 

 وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
ـــى تـــهليل الصـــعوبات وتقـــديم التوعـــيات واالقتراحـــات 3 .العمـــل عل

 الالزمة لتحسين األداء وتطوير العمل ف  األقسام التابعة للمراق ة.
للـــوائع الواجـــب العمـــل بهـــا فـــ  األقســـام التابعـــة .اقتـــراح الـــنظم وا4

ــــة  ــــالوزارة ومتابع ــــة ب ــــع اإلدارة والجهــــات المعني ــــة بالتنســــيق م للمراق 
 تنفيهها بعد إقرارها.

.متابعـــــة تط يـــــق بطاقـــــات الوعـــــف الـــــوظيف  للوظـــــائف المعمـــــول 5
بهــــا فــــ  المراق ـــــة والتأكيــــد علـــــى فهــــم جميـــــع العــــاملين المعنيـــــين 

 ت.بها لمحتو  ههه ال طاقا
.متابعـــة تنفيـــه القــــرارات والتعليمـــات التــــ  تصـــدرها اإلدارة العليــــا 6

 والمتعلقة بنشاط األقسام التابعة للمراقب بالتنسيق مع اإلدارة.
.متابعة تسجيل وتصنيف وحفا التقارير والدراسات وال حوث التـ  7

 ترد إلى اإلدارة ذات العالقة بأنشطة أقسام المراق ة.
لمشترك بين األقسام التابعة للمراق ة واألقسـام .التنسيق ف  العمل ا8

األخـــر   ذات العالقــــة داخــــل وخـــارج اإلدارة مــــن ناحيــــة التنظيميــــة 
 والقانونية واإلدارية وغيرها .

.متابعـــة تنفيــــه أعمـــال أقســــام المراق ـــة علــــى أكمـــل وجــــه حســــب 9
 االختصاعات التنظيمية المحددة لها.

  ة ورفع تقارير بها لادارة..تقييم أداء األقسام التابعة للمراق10
ـــــــة 11 ـــــــة واالجتماعي ـــــــرأي فـــــــ  ال حـــــــوث العلمي ـــــــداء ال .متابعـــــــة إب

المتعلقــــة بقـــــانون األحــــداث والمشـــــاركة فــــ  االجتماعـــــات المعنـــــ  
 بها بالتنسيق مع اإلدارة.

ــــة تنفيــــه 12 ــــاإلدارة ومتابع ــــة ب ــــ  أعمــــال اللجــــان الفني .المشــــاركة ف
 وفقاً للمعايير الفنية للعمل.توعياتها فيما يتعلق بعمل المراق ة 

.تحديــــــد االحتياجــــــات التدري يــــــة لألقســــــام للمراق ــــــة بالتنســــــيق 13
 مع اإلدارة.

 .اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراق ة بالتنسيق مع اإلدارة.14
.إعــــداد التقــــارير الدوريــــة والســــنوية عــــن عمــــل المراق ــــة ورفعهــــا 15

 لادارة.
 (3جدول رقم )

 مراقب شئون النزالء والعاملين الوظيفةاسم 
المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  ف  الخدمة االجتماعية / علم نفس / علم اجتماع .

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات .8ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

 دورة تدري ية متخصصة ف  القيادة .

القدرات 
 األخر 

 اإلدارة .  اإللمام باللغة االنجليزية / القدرة على

 يخضع لاشراف الم اشر من مدير إدارة رعاية األحداث  . اإلشراف
.إعـــداد خطـــة العمـــل الســـنوية لألقســـام التابعـــة للمراق ـــة  ومتابعـــة 1المهام 
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 تنفيهها بالتنسيق مع اإلدارة . الوظيفية
.اإلشــــراف فنيــــاً وإداريــــاً علــــى أعمــــال األقســــام التابعــــة للمراق ــــة 2

بشــــكل تفصــــيل  وإعــــدار التوجيهــــات  الالزمــــة ومراجعــــة العمــــل  
 إلنجاز المهام وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل .

.العمــل علــى تــهليل الصــعوبات وتقــديم التوعــيات واالقتراحــات 3
الالزمـة لتحســين األداء وتطـوير العمــل فــ  األقسـام التابعــة للمراق ــة 

 بالتنسيق مع اإلدارة .
ــنظم واللــوائع 4 ــراح ال الواجــب العمــل بهــا فــ  األقســام التابعــة .اقت

للمراق ــة والتنســـيق مــع اإلدارة  والجهـــات المعنيــة بـــالوزارة ومتابعـــة 
 تنفيهها بعد إقرارها .

.متابعــة تط يــق بطاقــات الوعــف الــوظيف  للوظــائف المعمــول بهــا 5
ف  المراق ة والتأكد من فهم جميـع العـاملين المعنيـين بهـا لمحتـو  

يمـــا يخصــه، والتنســـيق مــع اإلدارة والجهـــات هــهه ال طاقـــات كــلذ ف
المعنية بالوزارة إلجراء التعديالت الالزمة عليها كلما دعت الحاجـة  

 إلى ذلك .
.متابعــة تنفيـــه القـــرارات والتعليمــات التـــ  تصـــدرها اإلدارة العليـــا 6

 والمتعلقة بنشاط األقسام التابعة للمراق ة بالتنسيق مع اإلدارة .
نيف وحفــا التقــارير والدراســات وال حــوث .متابعــة تســجيل وتصــ7

 الت  ترد إلى اإلدارة  ذات العالقة بأنشطة المراق ة .
.متابعــــة نشــــاط األقســــام التابعـــــة للمراق ــــة وإعــــدار التعليمـــــات 8

 األعمال فيها وفقاً للجدول الزمن  المحدد لها . إلنجازالمناس ة 
ــــة .التنســــيق فــــ  العمــــل المشــــترك بــــين األقســــام التابعــــة للم9 راق 

واألقســام األخــر  ذات العالقــة داخــل وخــارج اإلدارة مــن الناحيــة 
 التنظيمية والقانونية واإلدارية .

ــة علــى أكمــل وجــه حســب 10 .متابعــة تنفيــه أعمــال أقســام المراق 
 االختصاعات التنظيمية المحددة لها.

 .تقييم أداء األقسام التابعة للمراق ة ورفع تقارير بها لادارة .11
.المشاركة فـ  االجتماعـات الدوريـة الخاعـة بمتابعـة الخـدمات 12

الت  تقتـرح للنـزالء مثـل )لجـان التغهيـة والنظافـة والصـيانة ( وإبـداء 
الــرأي وفقــاً للمالحظــات الــواردة إليــه مــن رؤســاء األقســام ومشــرف  

 الدور التابعة له .
وفقـاً .متابعة توفير وإنجاز الطل ـات المعيشـية للنـزالء فـ  الـدور 13

 للنظام المت ع بالتنسيق مع الجهات المعنية ف  اإلدارة والوزارة .
.تحديــــد االحتياجــــات التدريســــية ألقســــام المراق ــــة بالتنســــيق 14

 مع اإلدارة .
 .اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراق ة بالتنسيق مع اإلدارة .15
ـــــــة16 ـــــــة والســـــــنوية عـــــــن عمـــــــل المراق   .إعـــــــداد التقـــــــارير الدوري

 ورفعها لادارة.
 (4جدول رقم )

 رئيس دار اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 –علــم نفــس  -مؤهــل جــامع  متخصــص فــ  الخدمــة االجتماعيــة 
 علم اجتماع .

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات .6ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

ــــة  ــــة العمــــل مــــع  –الرعايــــة االجتماعي إدارة المؤسســــات االجتماعي
 الفئات الخاعة القيادة اإلشرافية والوسطى

القدرات 
 األخر 

ــــة  ــــادات العمــــل –معرفــــة باللغــــة االنجليزي قــــدرة علــــى التنظــــيم وقي
 .الجماع 

يخضع لاشراف الم اشـر مـن المراقـب الفنـ  لألحـداث أو مراقـب  اإلشراف

 والعاملين  .شئون النزالء 

المهام 
 الوظيفية

.يــنظم ويشــرف علــى العمــل بالــدار فــ  حــدود اللــوائع والقــرارات 1
المنظمة ووفقاً للمعايير الفنية للمؤسسات ودور الرعايـة االجتماعيـة 

 للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها.
ــــد األقســــام واألجنحــــة المخصصــــة 2 ــــابع وينســــق العمــــل ويتفق .يت

ـــى  للمســـتفيدين والنـــزالء ـــة ويشـــرف عليهـــا ويســـاعد عل بصـــفة دوري
تطوير الخدمات واألنشطة وال رامج المقدمة بهدف تحقيق أهـداف 

 الدار واألهداف المرغوبة للنزالء.
.يشــــرف علــــى مــــوظف  الــــدار ويــــوجههم ألداء أعمــــالهم وينســــق 3

العمــــل المشــــترك بيــــنهم ويراقــــب أداء العمــــل ويعمــــل علــــى حــــل 
 اً لصالحيته.المشاكل الت  تعترض األداء وفق

.يرأس اللجنـة الفنيـة للـدار وي ـدي االقتراحـات والتوعـيات بشـأن 4
ال رامج واألنشطة للدار ويتابع تنفيـه أعمـال اللجنـة الفنيـة بالتنسـيق 

 مع الموجه الفن  للدار.
.يعمـــل علـــى تنفيـــه التعليمـــات الصـــادرة مـــن اإلدارة التابعـــة لهـــا 5

ريــــة المتعلقــــة بالخــــدمات والــــوزارة بشــــأن التعــــاميم والقــــرارات الوزا
ـــة  ـــة ووفقـــاً للمعـــايير الفني ـــرامج واإلمكانيـــات المطلوب واألنشـــطة وال 

 للعمل وط قا للعقود والمنظمة للخدمات المقدمة.
.يشــــرف ويشــــارك فــــ  إعــــداد الميزانيــــة الســــنوية للــــدار ويتــــابع 6

ـــابع  ـــاإلدارة الت ـــة ب الصـــرف مـــن بنـــود بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعني
 لها الوزارة.

.يعتمـــــد الصـــــرف مـــــن الســـــلعة المســـــتديمة وكشـــــوف الحضـــــور 7
واالنصـــراف وقيـــد وتســـجيل الحـــاالت واســـتمارات خـــروج ودخـــول 
النــزالء والملفـــات الخاعــة بـــالنزالء ويعــد المراجعـــة والتــدقيق وفقـــاً 

 للمعايير الفنية والالئحة الداخلية المنظمة للعمل.
تنسيق مع الموجـه .ينسق وينظم ويعد التقارير السنوية للعاملين بال8

الفنــ  للــدار وتنفيــه ويعتمــد رأي التوجيــه الفنــ  حــول األمــور الفنيــة 
 للعمل ويراجع كافة التفاعيل مع التوجيه الفن  بشأنها .

.يشـــارك فـــ  االجتماعـــات الدوريـــة للجنـــة الفنيـــة علـــى مســـتو  9
اإلدارة التـــابع لهـــا وينفـــه تعليماتهـــا وقراراتهـــا حـــول الخطـــط العامـــة 

اف اإلدارة والــدار مــن الرعايــة والتنســيق الكامــل بهــها لتحقيــق أهــد
 الشأن مع الموجه الفن .

.يقوم بأية أعمال أخر  مماثلة لط يعة عمله بنـاء علـى تعليمـات 10
 الرئيس الم اشر.

 (5جدول رقم )
 رئيس قسم التوجيه الفن  اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 /الخدمة االجتماعية.مؤهل جامع  تخصص  علم النفس /اجتماع 

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات خ رة .6ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

 برامج ودورات تدري ية ف  المجالين الفن  واإلداري .

القدرات 
 األخر 

 القدرة عل  االبتكار والتجديد والتطوير ف  مجال العمل .

 رعاية األحداث.يخضع لاشراف الم اشر من المراقب الفن  إلدارة  اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

ــاً ويراجــع العمــل 1 .يشــرف علــى أعمــال مــوظف  القســم فنيــاً وإداري
 وينظم ويشرف عل  العمل وفقاً للمعايير الفنية.

.يعد خطة العمـل السـنوية ويتـابع إنجازهـا ويقتـرح الـنظم واللـوائع 2
 الخاعة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل القسم.



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   12                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

وواج ـــات العــاملين وي ــدي الـــرأي فــ  المشـــكالت .يحــدد مهــام 3
 الت  تصادفهم أثناء العمل وتنسيق األعمال المشتركة بينهم.

.يــــوزع العمــــل علــــى المــــوجهين ويراقــــب أدائهــــم ط قــــا لالئحــــة 4
الداخلية المنتظمـة للعمـل  ويسـاعد موظفيـه فـ  معالجـة الصـعوبات 

 الت  تواجههم.
الدوريــة عـن نشــاط القســم .يشـارك فــ  إعــداد التقـارير والنشــرات 5

ــرئيس الم اشــر  ــى ال والمشــاكل والصــعوبات التــ  يواجهــا ويرفعهــا إل
 وي دي رأيه ف  الحلول المقترحة.

.يـــدرس بـــرامج الرعايـــة ويقـــدم المقترحـــات بشـــأن تطـــوير وتـــدعيم 6
الخدمـــة االجتماعيــــة والنفســـية ويقتــــرح ال حـــوث والدراســــات فــــ  

ة مـــن أجـــل تحقيـــق ميـــدان الفئـــات الخاعـــة مـــع الجهـــات المختصـــ
 أهداف اإلدارة.

.يراجع المهكرات ومشروعات القرارات اإلدارية المتعلقـة بمجـال 7
 عمل القسم واعتمادها من الرئيس الم اشر أو األعلى .

.التأكــــــد مــــــن حفــــــا الملفــــــات أو الســــــجالت بشــــــكل جيــــــد 8
ــــــــد االخت ــــــــارات واســــــــتمارات ال حــــــــ  والســــــــجالت التــــــــ   ويع

 يحتاجها العمل باإلدارة.
قوم بأية مهام أخر  تستند إليه من ق ل الرئيس الم اشـر تحقيقـاً .ي9

 ألهداف اإلدارة .
 (6جدول رقم )

 رئيس قسم ال رامج واألنشطة اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 علم اجتماع ( . –مؤهل جامع  تخصص )علم نفس 

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات خ رة ف  مجال العمل .6ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

 دورات متخصصة ف  العمل الجماع  وتخطيط ال رامج واألنشطة.

القدرات 
 األخر 

 –التوجيـــــــه والمتابعـــــــة  –القـــــــدرة علـــــــ  التعامـــــــل مـــــــع اآلخـــــــرين 
 معرفه اللغة اإلنجليزية .

 يخضع لاشراف الم اشر من المراقب الفن  إلدارة رعاية األحداث. اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

أعمـــــال مـــــوظف  قســــم ال ـــــرامج واألنشـــــطة فنيـــــاً .يشــــرف علـــــى 1
وإداريــاً ويراجــع العمـــل بشــكل تفصـــيل  وفقــاً للـــنظم المعمــول بهـــا 

 لتحقيق أهداف اإلدارة.
.يقـوم بوضـع ال ـرامج السـنوية الخاعـة بنشـاطات الفئـات والنـزالء 2

الــهين تتعامــل معهــم وتســتق لهم اإلدارة المختصــة وهــ  إدارة رعايــة 
سـيق مـع الـدور ومتابعـة تطويرهـا وفقـاً لألسـس األحداث وذلـك بالتن

العلميــة ويعــد خطــة العمــل الســـنوية ويتــابع إنجازهــا ويقتــرح الـــنظم 
واللوائع الخاعة بتطوير طرق وأساليب العمـل داخـل قسـم ال ـرامج 

 واألنشطة لتحقيق أهداف اإلدارة.
.يعمــــل علــــى متابعــــة األنشــــطة الميدانيــــة القائمــــة بالــــدور التابعــــة 3

المختصــــة والتنســــيق بينهــــا وتطويرهــــا ويعمــــل علــــى رعايــــة لــــادارة 
الفئــــات أو النــــزالء ذوي المواهــــب وتنميــــة قــــدراتهم فــــ  مختلــــف 
ـــــوم بمتابعـــــة تـــــوفير  المجـــــاالت التـــــ  تتناســـــب مـــــع أعمـــــالهم ويق
مســـتلزمات أنشـــطة الـــدور التابعـــة لـــادارة المختصـــة ويحـــدد مهـــام 

تـــؤدي إلــــى وواج ـــات العـــاملين بقســــم ال ـــرامج واألنشـــطة بطريقــــة 
 سهولة سير العمل وانتظامه.

.ي ــدي رأيــه فــ  المشــكالت التــ  تصــادفهم أثنــاء العمــل وينســق 4
األعمـــال المشـــتركة بيـــنهم بهـــدف حســـن ســـير العمـــل وتخلـــق روح 

 التعاون بين العاملين ف  القسم.

.يقـــوم بإعـــداد تقـــارير دوريـــة وســـنوية عـــن أعمـــال قســـم ال ـــرامج 5
ويعمـــــل علـــــى معالجـــــة المشـــــاكل واألنشـــــطة ورفعهـــــا إلـــــى اإلدارة 

والصــعوبات التــ  يواجههــا القســم ويرفعهــا للــرئيس الم اشــر وي ــدي 
رأيــه فــ  الحلــول المقترحــة بشـــأنها بهــدف التعريــف بأنشــطة قســـم 
ال ــرامج واألنشــطة وتقيــيم العــاملين بــه للقضــاء علــى كــل مــا يعتــرض 

 سير العمل من أجل تحقيق أهداف اإلدارة.
وعات القـــــرارات اإلداريـــــة  المتعلقـــــة .يراجـــــع المـــــهكرات ومشـــــر 6

بمجــال  أو قســم ال ــرامج واألنشــطة ويعتمــدها مــن الــرئيس الم اشــر 
ــــى حســــب الــــنظم المعمــــول بهــــا فــــ  اإلدارة ويــــرد علــــى  أو األعل
استفسارات المراجعين واألقسام األخر  المتعلقة بمجال كل قسم 

تعـاون ال رامج واألنشطة بهدف ربـط المـراجعين بـاإلدارة ولتحقيـق ال
بـــين القســـم وبقيـــة األقســـام األخـــر  لرفـــع مســـتو  األداء ولتقـــديم 

 أفضل خدمة ممكنة.
.يقــوم بأعمــال مماثلــة ذات عــلة بالعمــل مثــل التأكــد مــن حفــا 7

الملفـات والسـجالت بشـكل جيـد للرجــوع إليهـا عنـد الضـرورة وأيــة 
 مهام أخر  تسند إليه من ق ل الرئيس الم اشر  .

 (7جدول رقم )
 اخصائ  اجتماع  ظيفةاسم الو 

المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  تخصص : خدمة اجتماعية .

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات خ رة ف  مجال الخدمة االجتماعية .3ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

 برنامج التدريب الميدان  ف  مجال الرعاية االجتماعية

القدرات 
 األخر 

القدرة على كتابـة التقـارير معرفـة  – القدرة على التعامل مع اآلخرين
 باللغة االنجليزية.

 يخضع لاشراف الم اشر من رئيس الدار / رئيس القسم المختص. اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

.يتــــابع النــــزالء ويعــــاونهم فــــ  التكيــــف مــــع الجماعــــة التابعــــة لــــه 1
ويشـــرف علـــى تقـــديم الخـــدمات المعيشـــية للنـــزالء وتنســـيق العمـــل 

الخاص بالنزالء مع جميع العاملين بالدار بهدف وعـول كافـة الفن  
 ال رامج واألنشطة والخدمات إليهم  وفقاً للمعايير الفنية للعمل .

.يشارك ف  وضع ال ـرامج واألنشـطة والخـدمات المطلوبـة للنـزالء 2
وفقــاً  لمعــدالت األداء المتفــق عليهــا ويتــابع تنفيــهها ويرفــع تقــارير 

 الفن   ورئيس الدار . دورية عنها  للموجه
.يتـــابع حـــاالت النـــزالء ويعـــد تقـــارير متابعـــة عـــنهم بصـــفة دوريـــة 3

ويـدرب النـزالء علــى السـلوك االجتمــاع  المرغـوب بــه ويعمـل علــى 
تعويدهم على  العادات األساسية السليمة ويهيـ  النـزالء للخـدمات 
المتخصصــة ويتــابع توعــليها إلــيهم مثــل الخــدمات الط يــة والعــالج 

 يع  بالتنسيق مع الجهات  المعنية بالتنفيه.الط 
.يضع ويشرف على تنفيه ال رامج الترويجية للنـزالء ضـمن اإلطـار 4

العام لمعدالت األداء المتفق عليها ويساعد النزالء علـى االسـتفادة 
من برامج الهدايا ويوزع المصروف الموع  به على النزالء ويوضـع 

 ذلك بكشوف المصروف .
العالجية الفردية للنـزالء ط قـاً لمـا توعـ  بـه اللجنـة .ينفه الخطط 5

الفنية ويتابع المشرفين االجتماعيين وتواجدهم مع النزالء من تنفيـه 
ال رامج المختلفة ويراجع ويتابع سجل اإلشراف والمالحظـة اليـوم  

 وي دي المالحظات عليه .
ـــــــة للمشـــــــرفين لت صـــــــيرهم بـــــــأمور 6 ـــــــد االجتماعـــــــات الدوري .يعق

ــــــزالء و  ــــــة الن ــــــواجههم لكيفي ــــــ  ت حــــــل المشــــــاكل والصــــــعوبات الت
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التعامــــــــل مــــــــع النــــــــزالء ومســــــــاعدتهم علــــــــى تطــــــــوير الخــــــــدمات 
 واألنشطة وال رامج المقدمة بالدار .

.يـــــنظم ويرتـــــب ويعـــــد الســـــجالت الخاعـــــة بـــــالنزالء واألنشـــــطة 7
وال ـــرامج والخــــدمات ويســــجل التقريــــر اليـــوم  عــــن العمــــل الفنــــ  

ول الصـــــــعوبات بهـــــــدف وي ـــــــدي المالحظـــــــات والمقترحـــــــات حـــــــ
ــــــد االحصــــــائيات ويشــــــارك باألبحــــــاث  ــــــى حلهــــــا ويع الوعــــــول إل

 المتعلقة بطريقة عمله .
.يشرف على تدريب طل ة الخدمة االجتماعية ويرفع تقـارير عـنهم 8

ويمدهم بالمعلومات الالزمة عن العمل الفن  ويمد الفنيين المعنيين 
مــن الملفــات بالعمــل بكــل االحصــائيات وال يانــات التــ  يحتاجونهــا 

 االجتماعية .
.ينفـــــه تعليمـــــات الموجـــــه الفنـــــ  بكـــــل مـــــا يتعلـــــق بـــــالنزالء مـــــن 9

ـــــرامج واألنشـــــطة والخـــــدمات  ـــــة بتنفيـــــه ال  ـــــور الفنيـــــة المتعلق األم
ويحضــــر االجتماعــــات التوجيهيــــة مــــن ق ــــل الموجــــه الفنــــ  وينفــــه 

 التعليمات بشأنها .
مــن  .يقــوم بأعمــال أخــر  مماثلــه لط يعــة عملــه بنــاء علــى طلــب10

 رئيسه الم اشر .
 (8جدول رقم )

 مدرس تربية فنية اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  )تربية( .

الخ رة 
 العملية

 دورة تعريفية على مكان العمل .

ال رامج 
 التدري ية

 دورات متخصصة ف  نفس المجال .

القدرات 
 األخر 

 القدرة على التعامل مع اآلخرين .

 لاشراف الم اشر  من  رئيس الدار . يخضع اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

ــة للتربيــة الفنيــة الخاعــة 1 .يقــوم بدراســة وتحليــل المنــاهج التعليمي
 للنزالء ويحدد األهداف التربوية والتعليمية للموضوع .

.يـدرس دليـل التربيــة الفنيـة ويحـدد المهــارات األساسـية للتشــكيل 2
 الملونة . والرسم باأللوان المائية واألقالم

.يستكشـــف وينمـــ  ميـــول وقـــدرات النـــزالء ويعـــد خطـــط تـــدريس 3
 التربية الفنية اليومية.

ـــــة الطينيـــــة واألســـــالك 4 ـــــى التشـــــكيل بالعجين ـــــدرب النـــــزالء عل .ي
بــــــالورق واألقــــــالم الملونــــــة واأللــــــوان المائيــــــة والزيتيــــــة والتع يــــــر 

 الحر بالرسم والحركة .
ممارســتهم ويــوجههم ويرشــدهم .يراقــب أداء ورســم النــزالء ويقــيم 5

 بهدف تحقيق األهداف المرغوبة لهم وللمجتمع .
.يشـــارك فـــ  األنشـــطة المختلفـــة بالـــدار ويعمـــل علـــى إذكـــاء روح 6

التعــاون بالعمــل الجمــاع  والقيــادة والت عيــة للنــزالء بهــدف إعــالح 
ســــلوكهم إلــــى الســــلوك المرغــــوب وينمــــ  قــــدراتهم علــــى الــــتحكم 

 والتهوق الفن  
ويـــوفر جـــو الصـــحة والســـالمة المهنيـــة باســـتخدام األلـــوان .ينمـــ  7

 واألجهزة المختلفة.
.يقــوم بأعمــال أخــر  مماثلــة لط يعــة عملــه أو لحاجــة العمــل إليهــا 8

مثل حضور االجتماعات للجان الفنية والمشاركة ف  وضـع ال ـرامج 
المختلفــة للنــزالء كــل حســب تخصصــه وبمــا يتمشــى مــع األهــداف 

 تماعية ودور الرعاية المخصصة لهلك .العامة للرعاية االج

 (9جدول رقم )
 مدرس تربية بدنية اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 بكالوريوس التربية ال دنية + دورة ف  نفس المجال .

ال رامج 
 التدري ية

 االلتحاق بدورات تدري ية ق ل م اشرة العمل .

القدرات 
 األخر 

ــة القــدرة علــى التعامــل مــع الفئــات  الخاعــة التــ  ترعاهــا دور الرعاي
 االجتماعية

 يخضع لاشراف الم اشر من رئيس الدار . اإلشراف
المهام 
 الوظيفية

ــابع 1 ــة لألبنــاء وتدريســهم وتــدري هم ويت .يقــوم بأعمــال التربيــة ال دني
إكسـابهم المهــارات والخ ـرات التــ  تنمـ  أبنــائهم وتصـقل قــدراتهم 

االجتمـــــاع  بات اعـــــه أحـــــدث ال دنيـــــة والعقليـــــة وتنمـــــ  نضـــــوجهم 
األسـاليب التدري يــة العلميـة والعمليــة وباسـتخدام الوســائل واألجهــزة 

 والمعدات المتوفرة .
.ينسق ويشترك مع االخصائيين االجتماعيين والنفسيين ف  وضـع 2

وإعـــداد تنفيـــه بـــرامج الســـمر واالحتفـــاالت بالمناســـ ات المختلفـــة 
 لألبناء .وتنظيم معسكرات العمل الربيعية 

.يضع خطة التربية ال دنيـة الخاعـة باألبنـاء بهـدف تنميـة قـدراتهم 3
 ال دنية والههنية ويشرف على تنفيهها بعد اعتمادها .

.يحــدد ويقــدر ويطلــب األدوات والمالبــس الرياضــية ويســتكملها 4
ويحـافا عليهــا مــن التلـف والضــياع ويشــرف علـى تخزينهــا ويشــرف 

 ا بصفة دورية .على عيانة المالعب وعالحيته
.يجهز ويعد األبناء للمشـاركة فـ  المسـابقات الرياضـية التـ  تقـام 5

ــنهم فــ  الــدار  مــع أبنــاء الــدور األخــر  والمســابقات التــ  تقــام  بي
 بأحواض الس احة ويشرف على أدائهم وتوجيههم .

.يعـــد األبنـــاء ويجهـــزهم لالشـــتراك فـــ  المهرجانـــات التـــ  تقيمهـــا 6
و التـــــ  تشـــــارك فيهـــــا ويشـــــرف علـــــى أدائهـــــم الـــــوزارة أو اإلدارة  أ
 ويوجههم أثناء ذلك .

.يشــارك باالجتماعــات التـــ  يــدعى لهــا ويرفـــع تقــارير دوريــة عـــن 7
 تقدم مستو  األبناء بدنياً وذهنياً وسلوكياً لرئيس الدار .

.يقـــوم بأيـــة مهـــام أخـــر  مماثلـــة وذوات عـــلة بالعمـــل أو حســـب 8
 تكليف من رؤسائه بالعمل .
 (10)جدول رقم 

 مشرف تغهية اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 دبلوم علوم أغهية .

الخ رة 
 العملية

 ال تقل عن سنتين ف  مجال العمل .

القدرات 
 األخر 

 دوره تخصصية ف  مجال التغهية والطعام .

 يخضع لاشراف الم اشر من  رئيس الدار . اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

الم ــرم مــع الشــركة المعتمــدة بتــوفير احتياجــات  يتــابع تنفيــه عقــد التغهيــة.1
ــــة لنــــزالء دور الرعايــــة االجتماعيــــة للتأكــــد مــــن تقيــــد الشــــركة ب نــــود  التغهي
المناقصــة وفقــاً إلجــراءات عمليــة يقــوم بهــا بالتعــاون مــع الجهــاز العامــل معــه 

 أثناء تواجده الدائم ف  المط خ المركزي والمطابخ الفرعية.
ة المطلوبــــة بأنواعهــــا الطازجــــة والجافــــة .تســــليم المــــواد الغهائيــــ2

والمجمـــدة ووج ـــات األبنـــاء ويتأكـــد مـــن عـــالحيتها ويشـــرف علـــى 
 حفظها وتجهيزها وتوزيعها على نزالء دور الرعاية االجتماعية.

.يشرف على إعداد الوج ـات الغهائيـة للنـزالء وإيصـالها لهـم وفقـاً 3
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واالشــــتراطات للمعــــدالت واألعــــداد واألوزان والشــــروط الصــــحية 
 الواردة ف  عقد التغهية والم رم مع الشركة المعتمدة.

.يشـــرف علـــى تـــوفير المـــواد الغهائيـــة للـــرحالت والحفـــالت التـــ  4
تنفيـهها دور الرعايـة االجتماعيــة ويسـتلم نسـخة باألعــناف التـ  تــم 

 توفيرها بالرحلة أو الحفلة الحقا من الشركة المعتمدة .
ــــــــــــة األدوات 5 ــــــــــــى نظاف ــــــــــــ  .يشــــــــــــرف عل ــــــــــــدات واألوان والمع

ـــــ  المطـــــ خ المركـــــزي والفرعـــــ  ويتأكـــــد  المســـــتخدمة للمطـــــ خ ف
مــــن التــــزام عمــــال شــــركة التغهيــــة بالنظافــــة الشخصــــية ، وعمليــــة 
الحضـــــــور واالنصـــــــراف للعمـــــــل ، وفقـــــــاً للشـــــــروط الـــــــواردة فـــــــ  

 المناقصة الم رمة مع الشركة المعتمدة.
 (11جدول رقم )

 . مشرف خدمات اجتماعية اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 . ثانوية عامة + دورة متخصصة ف  الخدمة االجتماعية

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات .3ال تقل عن )

القدرات 
 األخر 

 سعة الصدر . -السرية التامة –القدرة على التعامل مع اآلخرين 

 االخصائ  االجتماع  / رئيس الدار. يخضع لألشراف الم اشر من اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

.يســـتلم جميـــع الحـــاالت موضـــوع الرعايـــة ويتأكـــد مـــن عـــددهم 1
وســـــالمتهم الصـــــحية ويطلـــــع علـــــى تقريـــــر الـــــدوام الســـــابق عـــــنهم 

 ويتفقدهم بغرض التأكد من نظافتهم وسالمتهم.
.يل ــ  احتياجــات الحــاالت مــن الخــدمات اليوميــة المقدمــة لهــم 2

ض ويسـاعدهم فــ  الحصــول عليهـا مــن مأكــل ومشـرب وملــ س بغــر 
 إش اع رغ اتهم المعيشية.

ـــة 3 ـــة الفني ـــل اللجن ـــوم  المعـــد مـــن ق  ـــامج الي .ينفـــه خطـــوات ال رن
والجهــــاز الفنــــ  لل ــــرامج واألنشــــطة للحــــاالت  أفــــراداً وجماعــــات 
ــة  بهــدف تنميــة قــدراتهم وتعــديل ســلوكهم الفــردي والجمــاع  وتنمي
معارفهم واكتسابهم خ رات مفيدة من خالل مشاركته لهـم وتواجـده 

 عند ممارسة ال رامج واألنشطة المختلفة . معهم
.يحرر محضراً بالمخالفات الناتجـة عـن تقصـير الشـركة المعتمـدة 4

والعــاملين بهــا مــن تنفيــه بنـــود عقــد التغهيــة المنصــوص عليهــا فـــ  
 مناقصة التغهية ، ويرفعه إلى اخصائ  التغهية.

.يقوم بأية مهام مماثلـة أخـر  أو ذات عـلة بالعمـل أو حسـب مـا 5
 يكلف به من رؤسائه.

.ينفــــه تعليمــــات االخصــــائ  االجتمــــاع  والنفســــ  وتوجيهاتهمــــا 6
بالنس ة لتعديل سلوك األبناء أفراداً وجماعـات بهـدف الوعـول إلـى 
ــر المطلــوب وفقــاً للخطــط وال ــرامج وبمــا يتمشــى مــع قــدرات  التغي

 وإمكانيات الحاالت.
نـ  )الموجـه .يحضر االجتماعات الدورية التـ  يعقـدها الجهـاز الف7

ـــــ  االخصـــــائ  االجتمـــــاع ( بهـــــدف  -االخصـــــائ  النفســـــ  -الفن
الوعول إلى أفضل الخدمات وال رامج واألنشطة المفيدة للحـاالت 
وت ادل الرأي معهم حول سلوك الحاالت والمشاكل التـ  تـواجههم 

 ف  العمل وإيجاد الحلول المناس ة بشأنها.
ـــــاكن تواجـــــدهم داخـــــ8 ـــــق األبنـــــاء فـــــ  جميـــــع أم ل وخـــــارج .يراف

ــــــايتهم ومشــــــاركتهم ومســــــاعدتهم  ــــــدار بهــــــدف مالحظــــــتهم ووق ال
 ف  تل يه احتياجاتهم .

 .يحافا على ممتلكات األسرة واألجنحة الت  يعمل بها.9
ـــــى 10 ـــــد معالجتهـــــا حفاظـــــا عل .ي لـــــا عـــــن األعطـــــال ويتأكـــــد عن

 سالمة الحاالت.
ـــب تقريـــر يـــوم  عـــن الحـــاالت التـــ  يتعامـــل معهـــا بشـــأن 11 .يكت

 بغرض تعديلها  إلى السلوك المرغوب فيه.سلوكياتها 
.يتـــــابع ويشـــــرف علـــــى نظافـــــة أمـــــاكن نـــــوم الحـــــاالت وأمـــــاكن 12

 تواجدهم بغرض سالمتهم عحيًا.
.يقوم بأية أعمال أخر  مماثلة لط يعة عمله بنـاًء علـى تعليمـات 13

 الرئيس الم اشر.
 (12جدول رقم )

 اخصائ  نفس  اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 . جامع  وتخصص  علم نفس مؤهل 

 . ( سنوات ف  مجال العمل النفس 5ال تقل عن ) الخ رة العملية
ال رامج 
 التدري ية

 . دورات تدري ية ميدانية ف  مجال الرعاية األسرية

القدرات 
 األخر 

القـدرة علـى كتابـة التقـارير الهامـة  -القدرة على التعامل مع اآلخرين
 . باللغة االنجليزية

  . يخضع لاشراف الم اشر من رئيس الدار اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

 .يجر  الدراسات النفسية الالزمة للحاالت وفقًا للمعايير الفنية.1
.يعـــد التقريـــر النفســـ  عـــن الحـــاالت والـــهي يتضـــمن التشـــخيص 2

النفســـ  لهــــا والتوعــــيات التــــ  يراهــــا بشــــأن رعايتــــه ط قــــا لالئحــــة 
 الفنية. الداخلية ومعايير العمل

ـــــــارات النفســـــــية للحـــــــاالت بواســـــــطة الرســـــــائل 3 .يجـــــــر  االخت 
التقنيــــة والمتــــوفرة الحديثــــة بعــــد دراســــتها مــــن ق لــــه جيــــدا بهــــدف 
المســــاعدة فـــــ  تشــــخيص الحالـــــة علميــــا ووفقـــــاً للمعــــايير الفنيـــــة 

 ويقدم التوعيات بشأنها.
.يقـــوم باإلرشـــاد النفســـ  واالجتمـــاع  بالتنســـيق مـــع االخصـــائ  4

للحاالت والعـاملين معهـم وألسـرهم وأهـاليهم لت صـيرهم االجتماع  
بكيفية التعامل معهم وحل مشاكلهم وتهليل الصـعوبات التـ  تواجـه 

 الحالة داخل دار الرعاية االجتماعية.
ــــ  تعــــان  مــــن 5 .يجــــري الدراســــة النفســــية الخاعــــة للحــــاالت الت

عــــعوبات التوافــــق داخــــل أو خــــارج الــــدار وي ــــدي الــــرأي بشــــأنها 
ن والتنســـــيق التـــــام مـــــع فريـــــق العمـــــل الـــــهي يعمـــــل مــــــع بالتعـــــاو 

 الحاالت ....الخ.
ـــــــة 6 ـــــــى حـــــــل علمـــــــ  واقعـــــــ  للحال .يعمـــــــل دائمـــــــاً للوعـــــــول إل

 وتكيفها المستمر.
.ينفه تعليمات التوجيه الفنـ  وللجنـة الفنيـة فـ  كـل األمـور الفنيـة 7

المتعلقــــة بط يعــــة عملــــه بهــــدف تحســــين اإلدارة وتحقيــــق أهــــداف 
 للحاالت.الرعاية الشاملة 

.يعـــد ويحفـــا ويســـجل بالســـجالت والملفـــات النفســـية الخاعـــة 8
 بالحاالت موضع الرعاية .

.يعـد بطاقـة نفسـية للحـاالت التـ  تعـرض عليـه لمتابعتهـا مســتق اًل 9
 وفقا للمعايير الفنية.

ــرامج واألنشــطة والخــدمات التــ  تقــدمها 10 .يشــترك فــ  وضــع ال 
ط قاً للقـرارات اللجـان الفنيـة الدار بالتنسيق مع فريق العمل الفن  و 

 المتخصصة ف  هها المجال .
.يشترك فـ  اجتماعـات اللجـان المتخصصـة بط يعـة عملـه علـى 11

 مستو  اإلدارة أو الدار.
.يشترك بالدراسات واألبحاث الت  تقوم بها اإلدارة والدار وفقاً 12

 للمعايير الفنية للعمل.
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عمل أو حسب ما يسـند .يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات علة بال13
 إليه من ق ل الرئيس الم اشر.
 (13جدول رقم )

 مدرس اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  تربوي متخصص

ال رامج 
 التدري ية

 دورة تعريفية ف  مكان العمل ودورات تخصصية مناس ة

 يخضع لاشراف الم اشر من رئيس الدار اإلشراف
المهام 
 الوظيفية

 األهداف التعليمية لموضوع الدرس ومادته التعليمية ..يدرس 1
.يقــوم بإعــداد الخطــة التدري يــة الســنوية وخطــط الــدروس اليوميــة 2

 ويعد ويستخدم الوسائل والمعنيات التعليمية.
 .يدرس المواضيع باستخدام الطرق واألساليب الفعالــــة .3
التقــدم  .يعــد االخت ــارات ووســائل التقــويم األخــر  لقيــاس وتقــويم4

 والتحصيل ويتخه اإلجراءات التصويرية.
 .يحلل ويحدد ويتابع تنفيه التط يقات العملية.5
.يحدد الواج ات المدرسية وال يئية للطالب ويرشـدهم فـ  مجـال 6

القــراءة التعزيزيــة ويشـــارك فــ  النشــاطات المدرســـية وتشــرف علـــى 
 النشاطات والجمعيات الطالبية.

ـــــى 7 ســـــلوك األحـــــداث للطـــــالب .يســـــاهم ويشـــــارك ويشـــــرف عل
ــــــة  إلــــــى ســــــلوك اجتمــــــاع  مرغــــــوب ويحضــــــر االجتماعــــــات الفني
المعنيــــــة إذا دعــــــت الضــــــرورة لــــــهلك بهــــــدف تحقيــــــق اإلعــــــالح 

 االجتماع  والنفس  لألحداث.
.يوجه ويرشد ويدرب الطالب والنزالء على أعمال الخيـر وتعـديل 8

 سلوكه إلى سلوك اجتماع  مرغوب .
مماثلــة لط يعـة عملـه بنـاء علـى تعليمــات .يقـوم بأيـة أعمـال أخـر  9

 الرئيس الم اشر.
 (14جدول رقم )

 مدرب س احة اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

دبلـوم متخصـص فـ  التربيـة الرياضـية والسـ احة + دورة تدري يـة فـ  
 مجال العمل .

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات على األقل .3يفضل وجود خ رة عملية لمدة )

ال رامج 
 التدري ية

 االلتحاق بدورات تدري ية ف  نفس المجال .

القدرات 
 األخر 

 . االجتماعيةقدرة التعامل مع الفئات الخاعة الت  ترعاها دور الرعاية 

 يخضع لألشراف الم اشر من مشرف حوض الس احة . اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

العمريـــة .يـــدرب نـــزالء دور الرعايـــة االجتماعيـــة بمختلـــف فئـــاتهم 1
علـى كيفيـة ممارســة رياضـة الســ احة عمليـاً حســب قواعـد وأســاليب 
ــــوفرة ،  ــــون هــــهه الرياضــــة باســــتخدام األجهــــزة والمعــــدات المت وفن
إلكسابهم مهـارات وقـدرات بدنيـة وذهنيـة تسـاعدهم لممارسـة هـهه 

 الرياضة بصورة سليمة.
.يشــــــارك فــــــ  وضــــــع واقتــــــراح ال ــــــرامج الخاعــــــة بالمســــــابقات 2

الرياضـــية التـــ  تقـــام بحـــوض الســـ احة وينفـــهها بعـــد  والمهرجانـــات
 اعتمادها من مشرف حوض الس احة.

.يضـــع خطـــط وبـــرامج التـــدريب لنـــزالء دور الرعايـــة االجتماعيــــة 3
المستفيدين من خدمات حوض الس احة وينفهها بعد اعتمادها مـن 

 مشرف حوض الس احة.

طريقـــة .يراقــب النــزالء أثنــاء ممارســتهم لرياضــة الســ احة ويحلــل 4
 أدائهم ويتعرف على نقاط الضعف لديهم.

ــة واالســترخاء ق ــل النــزول 5 .يجــري للنــزالء تــدري ات اللياقــة ال دني
 لحوض الس احة لضمان سالمتهم أثناء مزاولة الس احة.

ـــة للتـــدريب 6 ـــس الرياضـــية الالزم .يحـــدد ويطلـــب األدوات والمالب
 ويستلمها ويحافا عليها من التلف والضياع.

ن عــالحية حــوض الســ احة مــن حيــ  ارتفــاع منســوب .يتأكــد مــ7
الميــاه وكميـــة المـــواد المطهـــرة المضـــافة للمـــاء ومـــد  نظافتـــه ق ـــل 
استخدامه وي لا مشرف حوض الس احة عـن األضـرار التـ  قـد تقـع 

 لمرافق الحوض.
.يرفع تقارير دورية إلى مشرف حوض الس احة عن مـد  اسـتفادة 8

خــدمات حــوض الســ احة وي ــدي نــزالء دور الرعايــة االجتماعيــة مــن 
 رأيه بشأنها.

.يقوم بأية مهام أخـر  مماثلـة أو ذات عـلة بالعمـل أو حسـب مـا 9
 يسند إليه من ق ل الرئيس الم اشر.

 (15جدول رقم )
 موجه فن  اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  متخصص ف  علم النفس / الخدمة االجتماعية .

 ( سنوات خ رة ف  مجال العمل .7عن )ال تقل  الخ رة العملية
ال رامج 
 التدري ية

 برامج تدري ية ميدانية ف  مجال الرعاية االجتماعية والنفسية .

القدرات 
 األخر 

معرفة  –القدرة على كتابة التقارير  –القدرة على التعامل مع اآلخرين 
 اللغة اإلنجليزية

 الفن  .يخضع لاشراف من رئيس قسم التوجيه  اإلشراف

 المهام الوظيفية

.يوجه ويرشد أعمال االخصائيين االجتماعيين والنفسيين وال ـاحثين 1
االجتمـــاعيين والمشـــرفين االجتمـــاعيين ومـــا فـــ  مســـتواهم والعمـــال 
والعــاملين م اشـــرة مـــع الحـــاالت موضـــوع الرعايـــة ويشـــترك فـــ  تقيـــيم 

للمعــايير  أدائهــم ويعمــل علــى تنميــة قــدراتهم ومهــاراتهم الفرديــة وفقــاً 
 الفنية للعمل.

.يعقــــد االجتماعــــات التوجيهيــــة مــــع العــــاملين فنيــــاً ويتــــابع تنفيــــه 2
خطــــة التوجيــــه الفنــــ  عــــنهم وفقــــاً لمعــــدالت األداء ويتفقــــدهم  فــــ  
ـــة  ـــابع عقـــد اللجـــان الفني ـــة ويشـــارك ويت ـــارات دوري أمـــاكن عملهـــم بزي

 وتنفيه قراراتها.
ــرامج .يقتــرح ويشــارك فــ  وضــع األســاليب االجرائيــة 3 والتنفيهيــة لل 

واألنشــطة والخــدمات المنوعــة ويحــدد معــايير تقــديمها ويرفــع تقــارير 
 عن تنفيهها لمعدالت األداء.

.يشارك ف  وضع خطة تدريب االخصائيين االجتماعيين والنفسـيين 4
والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفن  بالتنسيق مع 

ارجهـا ويـدربهم علـ  أعمـال التسـجيل داخـل اإلدارة  وخ الجهات المعنية
 الفن  وكيفيته.

.يراجــــــع ويــــــدقق الملفــــــات الخاعــــــة بالحــــــاالت ويتــــــابع أعمــــــال 5
ـــــــة واســـــــتمارات  الجهـــــــاز الفنـــــــ  ويقـــــــوم بإعـــــــداد التقـــــــارير المطلوب
ال حــــ  ويتأكــــد مــــن وجــــود المســــتندات المطلوبــــة وفقــــاً للقــــوانين 
المعمـــــول بهـــــا وي ـــــدي الـــــرأي الفنـــــ  حـــــول وضـــــع الحالـــــة ككـــــل 

 ويرفع الملفات إلى الرئيس الم اشر العتمادها
.يشــــارك فــــ  اللجــــان المؤقتـــــة والدائمــــة المتعلقــــة بط يعــــة عملـــــه 6

وي ـــــدي الـــــرأي الفنـــــ  حـــــول تحقيـــــق أهـــــدافها ويعـــــد ويشـــــارك فـــــ  
إعـــداد تقاريرهـــا النهائيـــة وتوعـــياتها وفقـــاً للمعـــايير الفنيـــة والقــــوانين 
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 الت  تنظم العمل.
مماثلـــة لط يعـــة عملـــه بنـــاءً  علـــى تعليمـــات .يقـــوم بأعمـــال أخـــر  7

مـــــن رئيســـــه الم اشـــــر مثـــــل إعـــــداد التقـــــارير الســـــنوية  عـــــن أعمـــــال 
اإلدارة التـــــابع لهـــــا أو إعـــــداد أوراق عمـــــل للمـــــؤتمرات والنـــــدوات 

 المتعلقة بط يعة عمل اإلدارة .
.يشــارك فــ  األبحــاث والدراســات المكت يــة والميدانيــة علــ  كافــة 8

ارة والمتعلقة بط يعـة عملـه وي ـدي الـرأي الفنـ  المستويات داخل الوز 
حولها  ويراجع األبحاث ويجهز االحصائيات وال يانـات المتـوفرة عـن 
الحاالت موضوع الرعاية ويحلل االحصائيات والمعلومـات ويـزود بهـا 

 الدارسين والجهات المعنية األخر .
 (16جدول رقم )

 باح  اجتماع  اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 مؤهل جامع  ف  الخدمة االجتماعية

الخ رة 
 العملية

 ( سنوات3ال تقل عن )

ال رامج 
 التدري ية

 االجتماع دورة متخصصة ف  التعامل مع الجمهور وأعمال ال ح  

القدرات 
 األخر 

 تحليل ال يانات–قدرة على توجيه األسئلة  –معرفه باللغة اإلنجليزية 

مــــــن رئــــــيس الــــــدار / رئــــــيس قســــــم يخضــــــع لاشــــــراف الم اشــــــر  اإلشراف
 التوجيه الفن 

المهام 
 الوظيفية

.يجــــري المقــــابالت الم اشــــرة مــــع الحالــــة ومصــــادر المعلومــــات 1
المتعلقة بها لدراستها وجمع المعلومات الالزمة عنهـا وفقـاً للمعـايير 
الفنيـة لل حــ  االجتمــاع  بهــدف الوعــول إلــى ال يانــات الصــحيحة 

 برأي ف  الحالة موضوع ال ح .الت  تستخدم ال ح  مقرونة  
.يقوم بمتابعة الحاالت وفقاً للمعايير الفنية الت  تتلقى الرعاية فـ  2

ــة  الــدار للوقــوف علــى متطل اتهــا ورفــع تقــارير عنهــا للجهــات المعني
التـــ  تتـــابع الحالـــة بهـــدف تل يـــه احتياجاتهـــا واســـتكمال الخـــدمات 

 المقدمة إليها وفقاً للوائع المنظمة لهلك.
ـــات الموجـــودة فـــ  االســـتمارات المعـــدة لل حـــ  .يســـ3 توف  ال يان

االجتماع  بهدف استكمالها ويحفـا االسـتمارات مـع المسـتندات 
 المطلوبة ف  ملف خاص للحالة وفقاً لشروط وقوانين الخدمة.

.يعــد التقــارير واالحصــائيات الشــهرية بالحــاالت موضــوع ال حــ  4
 علومات معها.ورفعها إلى الجهات الطال ة بهدف ت ادل الم

.يشارك ف  االجتماعات الفنية المتعلقة بدراسة الحاالت موضوع 5
ال حـــ  بغـــرض الوعـــول إلـــ  قــــرار مناســـب لتلقـــ  الخدمـــة وفقــــاً 

 للقوانين واللوائع المنظمة لهلك.
.يجــري االتصــاالت الالزمــة مــع مصــادر المعلومــات أو المعنيــين 6

عــاة الســرية داخـل وخــارج العمــل بهــدف تسـهيل اإلجــراءات مــع مرا
 التامة  ف  جميع مراحل ال ح .

.يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات علة بالعمل حسـب مـا يسـند إليـه 7
 من ق ل الرئيس الم اشر .

والنفســـــيين  االجتمـــــاعيين.يوجـــــه ويرشـــــد أعمـــــال االخصـــــائيين 8

وال ــاحثين االجتمــاعيين والمشــرفين االجتمــاعيين ومــا فــ  مســتواهم 
م اشرة مع الحاالت موضوع الرعاية ويشـترك فـ  والعمال والعاملين 

تقيــيم أداءهــم ويعمــل علــ  تنميــة قــدراتهم ومهــاراتهم الفرديــة وفقــاً  
 للمعايير الفنية للعمل.

.يعقـــد االجتماعــــات التوجيهيـــة مــــع العــــاملين فنيـــاً ويتــــابع تنفيــــه 9
خطـــــة التوجيــــــه الفنـــــ  عــــــنهم وفقـــــاً لمعــــــدالت األداء ويتفقــــــدهم 

يـــارات دوريـــة ويشـــارك ويتـــابع عقـــد اللجـــان فـــ  أمـــاكن عملهـــم بز 
 الفنية وتنفيه قراراتها.

.يقتــــرح ويشــــارك فــــ  وضــــع األســــاليب االجرائيــــة والتنفيهيــــة 10
لل رامج واألنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفـع 

 تقارير عن تنفيهها لمعدالت األداء.
ــــدريب االخصــــائيين االجتمــــاعيي11 ن .يشــــارك فــــ  وضــــع خطــــة ت

والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفن  
بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل اإلدارة  وخارجها ويدربهم على 

 أعمال التسجيل الفن  وكيفيته.
ــــابع أعمــــال 12 ــــدقق الملفــــات الخاعــــة بالحــــاالت ويت .يراجــــع وي

ت ال حــ  الجهـاز الفنـ  ويقــوم بإعـداد التقـارير المطلوبــة  واسـتمارا
ويتأكد من وجود المستندات المطلوبـة وفقـاً للقـوانين المعمـول بهـا 
وي ــدي الــرأي الفنــ  حــول وضــع الحالــة ككــل ويرفــع الملفــات إلــى 

 الرئيس الم اشر العتمادها.
ــــــة 13 ــــــة والدائمــــــة المتعلقــــــة بط يع .يشــــــارك فــــــ  اللجــــــان المؤقت

ـــق أهـــدافها ويعـــد ويشـــارك  ـــ  حـــول تحقي ـــدي الـــرأي الفن ـــه وي  عمل
ـــــ ـــــايير الفنيـــــة ف ـــــاً للمع   إعـــــداد تقاريرهـــــا النهائيـــــة وتوعـــــياتها وفق

 والقوانين الت  تنظم العمل.
.يقوم بأعمال أخر  مماثلة لط يعة عمله بناء على تعليمـات مـن 14

رئيســـه الم اشـــر مثـــل إعـــداد التقـــارير الســـنوية  عـــن أعمـــال اإلدارة 
ـــابع لهـــا أو إعـــداد أوراق عمـــل للمـــؤتمرات والنـــدوات المت ـــة الت علق

 بط يعة عمل اإلدارة.
.يشارك ف  األبحاث والدراسات المكت ية والميدانية علـى كافـة 15

ـــرأي  المســـتويات داخـــل الـــوزارة والمتعلقـــة بط يعـــة عملـــه وي ـــدي ال
الفنـــ  حولهـــا  ويراجـــع األبحـــاث ويجهـــز االحصـــائيات وال يانـــات 
المتـــــوفرة عـــــن الحـــــاالت موضـــــوع الرعايـــــة ويحلـــــل االحصـــــائيات 

 ت ويزود بها الدارسين والجهات المعنية األخر .والمعلوما

 (17جدول رقم )
 رئيس مكتب الخدمة االجتماعية والنفسية والتربوية اسم الوظيفة
المؤهالت 
 العلمية

 .عادلهي بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم نفس أو علم اجتماع أو ما

الخ رة 
 العملية

 عشر سنوات ف  مجال العمل والتخصص  .

ال رامج 
 التدري ية

 برامج ودورات تدري ية ف  المجال الفن  واإلداري  .

القدرات 
 األخر 

 معرفة باللغة اإلنجليزية.-المتابعة–القدرة على التعامل مع األخرين 
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 يخضع لاشراف الم اشر من المراقب الفن  إلدارة رعاية األحداث. اإلشراف

المهام 
 الوظيفية

 استق ال أولياء أمور األحداث المنحرفين والمعرضين لالنحراف  -1
إعـداد دورات للتوعيـة والخدمـة االجتماعيـة والنفسـية والتربويـة  -2

 ألولياء أمور األحداث المنحرفين أو المعرضين لالنحراف.
ــــــة  -3 االهتمــــــام بالمشــــــكالت والحاجــــــات النفســــــية واالجتماعي

المعرضـــــــــين لالنحـــــــــراف  والتربويـــــــــة لألحـــــــــداث المنحـــــــــرفين أو
وأوليــــاء أمــــورهم وأســــرهم ودراســــتها والتعامــــل معهــــا وفــــق المــــنهج 

 العلم  العلمية.
ــــــــــور األحــــــــــداث  -4 ــــــــــة ألوليــــــــــاء أم ــــــــــة األجــــــــــواء اإليجابي تهيئ

ــــــــديم االستشــــــــارات  المنحــــــــرفين أو المعرضــــــــين لالنحــــــــراف وتق
 االجتماعية والنفسية والتربوية.

ميــــــة والتأهيليــــــة التعــــــاون مــــــع الهيئــــــات والمؤسســــــات الحكو  -5
 المتخصصة ف  مجال رعاية األسرة لتوجيه األسر.

اقتراح برامج وإعداد محاضـرات ونـدوات تثقيفيـة ألوليـاء أمـور  -6
األحــــداث المنحــــرفين أو المعرضــــين لالنحــــراف لتنميــــة الجوانــــب 
االجتماعيــة والنفســية لتخفيــف الضـــغوط والتكيــف مــع الصـــعوبات 

 الت  يواجهونها.
التـــ  تواجـــه أســـر األحـــداث المنحـــرفين أو  حـــل المشـــكالت -7

 المعرضين لالنحراف وتهليل العق ات الت  تواجههم.
إعـــــدار نشـــــرات ومط وعـــــات تســـــاهم فـــــ  نشـــــر الـــــوع  بـــــين -8

 أفراد المجتمع.
توجيه األسر بـأهم مقومـات نجـاح الحيـاة األسـرية السـليمة مـن  -9

 خالل ال رامج التوعوية واللقاءات الجماعية والفردية.
العمــــــل علــــــى تقويــــــة الــــــروابط األســــــرية بــــــين أوليــــــاء أمــــــور  -10

ــــــائهم مــــــن  األحــــــداث المنحــــــرفين أو المعرضــــــين لالنحــــــراف وأبن
ـــــ   ـــــة والترفيهيـــــة الت ـــــة والثقافيـــــة والديني خـــــالل ال ـــــرامج االجتماعي

 تعد لهها الغرض 
يقـوم بأيــة مهـام أخــر  تسـند اليــه مـن ق ــل الـرئيس الم اشــر لــه -11

 .لتحقيق أهداف اإلدارة
 

 
 
 
 
 
 

 2016 ة/ أ( لسن 94قرار وزاري رقم )
بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخ راء 

 بمحكمة األحداث
 وزير الشئون االجتماعية والعمل  
 1979لســــــنه  15بعـــــد االطـــــالع علــــــى المرســـــوم بقــــــانون رقـــــم  -

 بشأن الخدمة المدنية .
بشــــــــــأن نظــــــــــام  4/4/1979وعلــــــــــى المرســــــــــوم الصــــــــــادر فــــــــــ   -

 الخدمة المدنية . 
بشـــأن اختصاعـــات  1979ينـــاير  7وعلـــى المرســـوم الصـــادر فـــ   -

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل .
بإعـــــــــدار قـــــــــانون  2015لســـــــــنه  111وعلـــــــــى القـــــــــانون رقـــــــــم  -

 األحداث .
 وبعد عرض وكيل الوزارة . -
 وبناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل . -

 قــــــــــــــرر
 ( 1مادة ) 

ــــــراً فــــــ  محكمــــــة األحــــــداث تــــــوافر   ــــــين خ ي ــــــ  مــــــن يع يشــــــترط ف
  -الشروط التالية :

 أن يكون حاعاًل على مؤهل جامع  مناسب  -أ
 علم اجتماع (. –علم نفس  –) خدمة اجتماعية 

ــــ  مجــــال العمــــل االجتمــــاع   -ب ــــرة وإلمــــام ف ــــه خ  أن يكــــون لدي
 ال تقل عن عشر  سنوات.

اإللمـــــــــــــــــام والدرايـــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــانون األحـــــــــــــــــداث واألحكـــــــــــــــــام  -ج
 والتدابير المعمول بها ف  هها الشأن .

أن يكـــــــــون حســـــــــن الســـــــــيرة والســـــــــلوك لـــــــــم يســـــــــ ق الحكـــــــــم  -د
 علية بجناية أو جنحه مخلة بالشرف و األمانة.

 اجتياز الدورة التدري ية التخصصية . -ه
 ( 2مادة ) 

ع مــــن يقــــع علــــيهم تقــــوم وزارة الشــــئون االجتماعيــــة والعمــــل بترشــــي 
ـــــــرار  ـــــــر العـــــــدل إلعـــــــدار ق ـــــــى وزي ـــــــار وإرســـــــال أســـــــمائهم إل االختي

 بتعيينهم ، وذلك بعد ترشيحه من ق ل إدارة رعاية األحداث .
 ( 3مادة ) 

ــــى الجهــــات واإلدارات  ــــــ كــــلذ فيمــــا يخصــــه ـــــــ تنفيــــه  المختصــــةعل
  31/12/2016هــــــــها القــــــــرار ويعمــــــــل بــــــــه اعت ــــــــاراً مــــــــن تــــــــاريخ 

 وينشر بالجريدة الرسمية .
 

 وزير الشئون االجتماعية والعمل
 ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

 هند ع يع براك الص يع                                        
 ه 1437ذي القعدة  19 :عدر ف 

 م 2016أغسطس  22 :الموافق  



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   18                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

 وزارة الصحة
 2016( لسنة  232قرار وزاري رقم )

 وزير الصحة: 
لسنة  48( من المرسوم بقانون رقم 36بعد االطالع على المادة ) -

ف  شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها  1987
 واإلتجار فيها .

وبناء على توعية الهيئة الدولية لمراق ة المخدرات التابعة لألمم  -
 المتحدة. 

 74وعلى توعية اللجنة المشتركة لتنفيه أحكام القانونين رقم   -
المشكلة بالقرار الوزاري رقم  1987لسنة  48و  1983لسنة 
 . 2010لسنة  177

 .ناء على مقتضيات المصلحة العامة وب -
 قـــــــرر  

 ( 1) مادة 
( 1تضاف مواد المؤثرات العقلية التال  بياناتها الى الجدول رقم ) 

 .1987( لسنة 48المرافق للقانون رقم )
 

االسماء غير 
 التجارية الدولية

International 
Non- 

Proprietary 
Names 

االسماء غير 
التجارية االخر  
أو االسماء 
 الدارجة
Other 
Non-

Proprietary 
or Trivial 

Names 

 االسم الكيميائ 
Chemical Name 

25B-
NBOMe 

2C-B-
NBOMe 

2-(4-bromo-2,5-
dimethoxyphenyl)-N-

(2-methoxybenzyl) 
ethanamine 

25C-
NBOMe 

2C-C-
NBOMe 

2-(4-chloro-2,5-
dimethoxyphenyl)-N-

(2-methoxybenzyl) 
ethanamine 

25I-
NBOMe 

2C-I- 
NBOMe 

2-(4-iodo-2,5-
dimethoxyphenyl)-N-

(2-methoxybenzyl) 
ethanamine 

 
 ( 2مادة ) 

تضــــــاف مــــــواد المــــــؤثرات العقليــــــة التــــــال  بياناتهــــــا الــــــى الجــــــدول 
 .1987( لسنة 48(المرافق للقانون رقم )2رقم)

 

االسماء غير 
 التجارية الدولية
Internatio
nal Non- 

Proprietar
y Names 

االسماء غير التجارية 
االخر  او االسماء 

 الدارجة
Other Non-
Proprietary 
or Trivial 

Names 

 االسم الكيميائ 
Chemical Name 

AM-2201 JWH-2201 

[1-(5-Fluoropentyl)-
1H-indol-3-

yl](naphthalen-1-
yl)methanone 

JWH-018 AM-678 
Naphthalene-1-yl(1-
pentyl-1H-indol-3-

yl) methanone 

MDPV 

3,4-
Methylenedi
oxypyrovale

rone 

(R/S)-1-
(Benzo[d][1,3]dioxol
-5-yl)-2-(pyrrolidin-

1- 
yl) pentan-1-one 

DRONAB
INOL 

Delta-9-
tetrahydro-
cannabinol 

and its 
stereochemi
cal variants 

(6aR,10aR)-
6a,7,8,10a-

tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-

6H-
dibenzo[b,d]pyran-

1-ol 
N-

BENZYLP
IPERAZI

NE 

Benzylpiper
azine, BZP 

1-benzylpiperazine 

METHYL
ONE 

Beta-keto-
MDMA 

(RS)- 2-
methylamino-1-(3,4- 
methylenedioxyphen

yl)propan-1-one 

MEPHED
RONE 

4-
methylmeth

cathinone 

(RS)-2-
methylamino-1-(4-

methylphenyl)propan
-1-one 

 ( 3مادة ) 
 ف ي لا هها القرار من يلزم لتنفيهه ، ويعمل به من تاريخ نشره    

 الجريدة الرسمية .
 وزير الصحة                                                        

 عل  سعد الع يديد.
 ه 1437ذي القعدة  28:  عدر ف 

 م 2016أغسطس  31الموافق :  
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 2016( لسنة 233قرار وزاري رقم )
 وزير الصحة: 

لسنة  48( من المرسوم بقانون رقم 36بعد االطالع على المادة ) -
فـــــ  شـــــأن مكافحـــــة المـــــؤثرات العقليـــــة وتنظـــــيم اســـــتعمالها  1987

 واالتجار فيها.
وبنــاء علــى توعــية الهيئــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة  -

 التابعة لألمم المتحدة. 
وعلــــى توعــــية اللجنــــة المشــــتركة لتنفيــــه أحكــــام القــــانونين رقمــــ       -
المشكلة بالقرار الوزاري رقم  1987لسنة  48و  1983لسنة  74

 .2010لسنة  177
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. -

 قــــــــــرر                             
 ( 1مادة )        

( المرافـق للقـانون 2تضاف المواد التال  بياناتها إلى الجـــــدول رقـم )
 .1987( لسنة 48رقم )

 االسم الكيميائ 
Chemical Name 

األسماء غير 
التجارية األخر  أو 
 األسماء الدارجة

Other Non-
Proprietary 
Or Trivial 

Names 

األسماء غير 
 التجارية الدولية
Internation

al Non-
proprietary 

Name 

naphthoyl)indole–(1–3 
and any metabolites by 

substitution at the nitrogen 
atom of the indole ring by 

alkyl, alkenyl, 
cycloalkylmethyl, 

–(4 –cycloalkylethyl or 2
)ethyl, whether or morpholinyl

not further substituted in the 
indole ring to any extent and 
whether or not substituted in 

the naphthyl ring to any 
extent. 

Naphthoylin
doles 
 

 

–(1–yl–3–indol–1H
naphthyl)methane 

and any metabolites by 
substitution at the nitrogen 

the indole ring by  atom of
alkyl, alkenyl, 

cycloalkylmethyl, 
–(4–cycloalkylethyl or 2

morpholinyl)ethyl, whether or 
not further substituted in the 
indole ring to any extent and 
whether or not substituted in 

the naphthyl ring to any 
extent. 

Naphthylme
thylindoles 

 

 

naphthylmethyl)indene–(1–1 
and any metabolites by 

position –substitution at the 3

Naphthylme
thylindenes 

 

 

of the indene ring by alkyl, 
alkenyl, cycloalkylmethyl, 

–(4–cycloalkylethyl or 2
morpholinyl)ethyl, whether or 
not further substituted in the 
indene ring to any extent and 

ther or not substituted in whe
the naphthyl ring to any 

extent. 
naphthoyl)pyrrole–(1–3 

and any metabolites by 
substitution at the nitrogen 
atom of the pyrrole ring by 

alkyl, alkenyl, 
cycloalkylmethyl, 

–(4–cycloalkylethyl or 2
morpholinyl)ethyl, whether or 
not further substituted in the 
pyrrole ring to any extent and 
whether or not substituted in 

the naphthyl ring to any 
extent. 

Naphthoylpy
rroles 

 

 

phenylacetylindole–3 
and any metabolites by 

substitution at the nitrogen 
the indole ring with  atom of

alkyl, alkenyl, 
cycloalkylmethyl, 

–(4–cycloalkylethyl or 2
morpholinyl)ethyl, whether or 
not further substituted in the 
indole ring to any extent and 
whether or not substituted in 
the phenyl ring to any extent. 

Phenylacetyl
indoles 

 

 –(3–2
hydroxycyclohexyl)phenol 

and any metabolites by 
position –substitution at the 5

of the phenolic ring by alkyl, 
alkenyl, cycloalkylmethyl, 

–(4–cycloalkylethyl or 2
morpholinyl)ethyl, whether or 
not further substituted in the 

t.cyclohexyl ring to any exten 

Cyclohexylp
henols 

 

 

 ( 2مادة ) 
يـــدخل فـــ  تركي هـــا  التـــ ماعـــدا المستحضـــرات الدوائيـــة العالجيـــة  

المــواد المــهكورة أعــاله ، تضــاف إلــى الجــدول الخــامس مــن القــانون 
 .1987( لسنة 48رقم )

 ( 3مادة ) 
ــاريخ نشــره فــ   ــه مــن ت ــهه ، ويعمــل ب ي لــا هــها القــرار مــن يلــزم لتنفي

 الرسمية.الجريدة 
 وزيــر الصــحة                                                      

 د. عل  سعد الع يدي
 ه 1437ذي القعدة  28عدر ف  : 
 م 2016أغسطــس   31الموافــــــــق: 
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 2016( لسنة  234)قرار وزاري رقم 
 وزير الصحة: 

لسنة  48رقم ( من المرسوم بقانون 36بعد االطالع على المادة ) -
ف  شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها  1987

 واإلتجار فيها .
وبناء على توعية الهيئة الدولية لمراق ة المخدرات التابعة لألمم  -

 المتحدة. 
 74وعلى توعية اللجنة المشتركة لتنفيه أحكام القانونين رقم   -

الوزاري رقم المشكلة بالقرار  1987لسنة  48و  1983لسنة 
 . 2010لسنة  177

 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة  . -
 

 قـــــــرر 
 ( 1مادة ) 

(  لسنة 418( من القرار الوزاري رقم )1تعدل المادة الثالثة بند )
 وذلك بأن  تنقل المادة   2002

GHB ( Yγ - hydroxybutyric acid )  
( 48المرافق للقانون )( 2( الى الجدول رقم )4من الجدول رقم )

 .1987لسنة 
 

 ( 2مادة ) 
 ي لا هها القرار من يلزم لتنفيهه وينشر بالجريدة الرسمية. 

 وزير الصحة                                                    
 د. عل  سعد الع يدي

 
 ه1437ذي القعدة  28عدر ف  :
 م2016أغسطس  31الموافق :

 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة المالية
 2016( لسنة 1322قرار إداري رقم )

( لسنة 115بتعديل بع  أحكام القرار اإلداري رقم )
 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضري ية 2002

 وكيل وزارة الماليـة:
( لســنة 3بعــد االطــالع علــى مرســوم ضــري ة الــدخل الكويتيــة رقــم ) -

 وتعديالته. 1955
( 23الكويتية ف  المنطقة المعينة رقم )وعلى قانون ضري ة الدخل  -

 .1961لسنة 
 .2000( لسنة 19وعلى قانون دعم العمالة الوطنية رقم ) -
وعلى قانون الزكاة ومسـاهمة الشـركات المسـاهمة العامـة والمقفلـة  -

 .2006( لسنة 46ف  ميزانية الدولة رقم )
بشــأن اعتراضــات  1997( لســنة 16وعلــى القــرار الــوزاري رقــم ) -
 افع  الضري ة على الربط الضري  .د
بشـــأن إجـــراءات  1998( لســـنة 73وعلـــى القـــرار اإلداري رقـــم ) -

 الطعن أمام لجنة الطعون الضري ية.
بتعـــديل بعـــ   2002( لســـنة 115وعلـــى القـــرار اإلداري رقـــم ) -

( بشــأن إجــراءات الطعــن أمــام لجنــة 73أحكــام القــرار اإلداري رقــم )
 الطعون الضري ية.

 ـــــــــررقــــــ 
 ( 1مادة ) 

( لســنة 115يســت دل بــنص المــادة األولــى مــن القــرار اإلداري رقــم )
 المشار إليه النص التال : 2002

 .تشكل لجنة الطعون الضري ية من أربعة أعضاء على النحو التال :1
 رئيسًا. –وزارة المالية–مدير إدارة الفحص والمطال ات الضري ية  -أ

ـــيس قســـم المراجعـــة -ب ـــات الضـــري يةرئ ـــإدارة الفحـــص والمطال   –ب
 عضوًا. –وزارة المالية

 عضوًا. -وزارة المالية  -ممثل إدارة الشئون القانونية  -ج 
عضوا )وترشحه  –ممثل جمعية المحاس ين والمراجعين الكويتية  -د

الجمعية بشرط أال يكون عامال ف  أحد مكاتب تدقيق الحسابات أو 
 الشركات الخاضعة للقوانين الضري ية أو ذو مصلحة بأي منها(. 

 .ف  حالة غياب الرئيس عن اجتماع اللجنة يحل محله رئيس قسم المراجعة.2
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ة جلســاتها لنظـر الطعـون الضــري ية فـ  الميعـاد الــهي تعقـد اللجنـ .3
يحـــدده رئيســـها، ويقـــوم أمـــين ســـر اللجنـــة بإخطـــار أعضـــائها بمكـــان 
وزمـــان انعقـــاد اللجنــــة كمــــا يحضـــر ممثـــل دافـــع الضـــري ة عنـــدما تـــر  

 اللجنة ضرورة لهلك.
.لرئيس اللجنة طلب أي إيضاحات الزمة للفصـل فـ  الطعـن سـواء 4

ة أو مـــن اإلدارة الضـــري ية الســـتظهار األمـــور مـــن ممثـــل دافـــع الضـــري 
 الفنية والقانونية ف  الربط الضري  .

.تــدون اللجنــة أعمــال جلســاتها فــ  محاضــر رســمية، يــدونها أمــين 5
 السر ويوقع عليها رئيس اللجنة وأعضاؤها. 

.تصدر اللجنة قرارها ف  الطعـن بعـد مداولـة سـرية وال تكـون نافـهة 6
 يس اللجنة.إال بعد اعتمادها من رئ

( 30.علــى اللجنـــة إعــدار قراراتهـــا فــ  الطعـــون الضــري ية خـــالل )7
ثالثين يوماً من تاريخ اعتمادها، وإخطار دافع الضري ة أو ممثله بقرار 
اللجنة، وتودع نسخة من القرار بملـف دافـع الضـري ة بـإدارة الفحـص 

 والمطال ات الضري ية.
( 90فيهـــا خـــالل ).علـــى اللجنـــة نظـــر الطعـــون الضـــري ية والفصـــل 8

تسعين يومـا مـن تـاريخ تقـديمها، وفـ  حـال تعـهر ذلـك، يجـوز للجنـة 
 تأجيل نظر الطعن أو الفصل فيه لمدة مماثلة أو أكثر.

 ( 2مادة ) 
تنفيه هـها القـرار ويعمـل  -كل فيما يخصه   -على جميع المسئولين 

 به من تاريخ عدوره وينشر ف  الجريدة الرسمية.
 وكيل وزارة المالية

 م.  2016/  8/  28عدر ف  : 

 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 647/2016قرار رقم 

 بشــأن تنسيــق وتعـديـــل 
 ال يانات المط وعة على ال طاقة المدنية

 بعد االطالع على :
 بشأن نظام المعلومات المدنية. 32/82القانون رقم  -
التنظـــيم اإلداري فـــ  شـــأن  116/1992المرســـوم بالقـــانون رقـــم  -

 وتحديد االختصاعات والتفوي  فيها .
،  6/88،  4/85وقرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة أرقام  -
 بشأن ال طاقة المدنية.  2/2009،  3/92
بشأن ال طاقة  1/2012قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  -

 المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين.
بشأن ال طاقة  1/2013جلس إدارة الهيئة رقم قرار رئيس م -

 المدنية ل ع  الشرائع من غير الكويتيين.
 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
 قُـــــرر
 (1) مادة

يُـعـدل إعدار ال طاقة المدنية للكويتيين وغير الكويتيين المزودة 
بشريحة إلكترونية ، وكهلك ال طاقة المدنية غير المزودة بشريحة 
إلكترونية ل ع  الشرائع من غير الكويتيين من حي  تنسيق وتعديل 

 ال يانات المط وعة على ال طاقة المدنية وفقاً للتال  :
(تنسيق ط اعة المسميات العربية بجهة اليمين والمسميات 1)

 الالتينية بجهة اليسار.
 (إضافة حقل بيان )رقم الهاتف( .2)
ال طاقات المدنية المزودة بشريحة (إلغاء كلمة )الكفيل( من 3)

 . إلكترونية لغير الكويتيين
غير المزودة بشريحة كلمة )الكفيل( لل طاقات المدنية (إضافة  4)

 إلكترونية لغير الكويتيين.
 (2) مادة

 يستمر االعتداد بال طاقة المدنية الحالية لحين انتهائها.
 (3) مادة

بشأن ال طاقة المدنية تسري كافة أحكام القرارات السابق عدورها 
يتعارض مع أحكام هها القرار ويعمل به من تاريخ عدوره ،  فيما ال

 تنفيه هها القرار . -كل فيما يخصه   -وعلى جهات االختصاص 
 المــديــر العــام

 م2016/  8/  7التاريخ: 
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 المركزي الكويتبنك 
 2016/  164/ 1رقم قرار 

 محافا بنك الكويت المركزي
 1968( لسنة 32( من القانون رقم )61االطالع على المادة )بعد 

فـــ  شـــأن النقـــد وبنـــك الكويـــت المركـــزي وتنظـــيم المهنـــة المصـــرفية 
 والقوانين المعدلة له .

( لســنة 38( مــن القــرار الــوزاري رقــم )11( ، )10المــادتين )وعلـى  
فــ  شــأن تنظــيم رقابــة بنــك الكويــت المركــزي علــى شــركات  2011
 التمويل .

مراســـالت شـــركة مؤسســـة الخلـــيج لالســـتثمار والتـــ  كـــان علـــى  بنـــاءً و 
، بشــــأن طلــــب شــــط ها مــــن ســــجل شــــركات  23/8/2016 خرهــــا 

 االستثمار لد  بنك الكويت المركزي .
 

 قـــــرر
 مـادة أولـى 

مـــن ســـجل شـــركات  شـــطب شـــركة مؤسســـة الخلـــيج لالســـتثمار -  
 االستثمار لد  بنك الكويت المركزي .

 
 ةمـادة ثانيـ

فـ  الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه اعت ـارا مـن تـاريخ هـها القـرار ينشر 
 عدوره .

 
 المــحـــافـــــا                                         

 د. محمد يوسف الهاشل                                            
 

  هـ    1437ذو القعـــــــــــــدة  25عدر ف  :    
   م    2016أغسطـــــــــــــــــس  28الموافـــــــق :    

 
 
 
 

 2016/   166/  1 قرار
 محافا بــنـك الكـــويــت المــركـزي 

 1968( لسنة 32( من القانـون رقـم )21) المادةبعد االطالع على 
فـ  شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، 

 . والقوانين المعدلة له
ف   1984( من القرار الوزاري لسنة 10( ، )7وعلى المادتين )

 شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي 
عالمية للصيرفة المؤرخ وبناًء على كتاب شركة المال ال

، بشأن طلب تعديل بيانات ف  سجل شركات 15/8/2016
 الصرافة لد  بنك الكويت المركزي . 
 قـــرر

 مـادة أولـى 
لد  بنك الكويت المركزي  يؤشر ف  سجل شركات الصرافة

 بالتعديل التال  على بيانات شركة المال العالمية للصيرفة : 
م نى  –( 56قطعة ) –ة الفحيحيل افتتاح فرع للشركة ف  منطق -
المحل  –الدور األرض   –ملك ورثة محمد جاسم ع داهلل  –( 7)

 الوحيد .
 مـادة ثانيـة

مـن تـاريخ  ينشر هـها القـرار فـ  الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه اعت ـاراً 
 عدوره .

 المــحـــافـــــا                                               
 د. محمد يوسف الهاشل

 
 ه 1437ذي القعـــــــــــدة    22عدر ف  :  
 م 2016أغسطــــــــــــــس    25الموافــــــــــق :  
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Ministry of Public Works 
Governmental Centre 
(RE-TENDERING) 

AGREEMENT NO. AMH/4 
FOR 

Provision of Technical Support Services 
For Quality Control Administration 

The Ministry of Public Works, state of Kuwait 
invites the following consultants: 
Bureauvertas     FRANCE  )بيروفيرتاس( 
International Intertek  )انترتك العالمية( 
SGS   SWITZERLAND   ( اس جى اس   )  
TUV RHEINLAND  GERMANY )تي يو في راين الند( 
TUV NORD    GERMANY نورد(    تى يو فى    ) 
To collect the invitation letter and the 
documents of the agreement mentioned above 
from MONDAY 29/8/2016 from Ministry of 
Public Works Head quarter - 3rd floor – 
Contracts & Documents Department during the 
official working hours (7.30 A.M. To 1:00 P.M). 
Kindly be informed that the last date for 
submission of Technical and Financial 
proposals is: Monday 10/10/2016, at 1:00 P.M in 
the Contracts and Documents Department at 
3rd floor of the headquarter of the Ministry of 
Public Works, Proposals submitted in the non-
specified time and place will not be considered. 
The fee for purchasing of the T.O.R. is 100/- 
KD (One Hundred Kuwaiti Dinars only) non-
refundable which has to be paid at the Financial 
Affairs Department of the Ministry where a 
receipt will be issued.  
In case of declining participation, the reason 
must be submitted to the ministry not later than 
one week from the date of the announcement.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن وزارة األشغال العامة قطاع الرقابة والتدقيق عـن النتيجـة النئاةيـة 
ـــــروأل المقدمـــــة ألعمـــــال االت اقيــــــة اال ت ـــــارية رقـــــر )   ـــــير الع لتقي

تن يــو واــيانة شــ كة  ( درا ــة وتيــمير وافشــرا  علــى208هـــ/ /
 الطرق بمنطقة ك د.

 

  واًل: نتاةج التقيير : 
المكتب 
 اال ت اري

نسب التقيير 
 %80ال ني 

نسب التقيير 
 %20المالي 

النس ة النئاةية   
 الترتيب %

دار الدويلة 
لال ت ارات 
 الئند ية

64.34 20.00 84.34 2 

KEO  
لال ت ارات 
 الئند ية

58.73 12.91 71.64 8 

المكتب العربي 
لال ت ارات 
 الئند ية

61.77 20 81.77 5 

 SSHمكتب 
انترناشيونال 
لال ت ارات 
 الئند ية

65.19 18.47 83.66 3 

دار ا ت ارات 
الجزيرة  
لال ت ارات 
 الئند ية

62.03 20.00 82.03 4 

دار مست ارو 
الخليج 

لال ت ارات 
 الئند ية

66.84 14.11 80.96 6 

دار مازن اليانع 
لال ت ارات 
 الئند ية

60.06 20.00 80.06 7 

دار الكويت 
 1 86.28 18.97 67.31 لال ت ارات ال نية

 ثانياً: المكتب اال ت اري ال اةز بأعمال االت اقية وفقاً للنتيجة السابقة:
 اال ت اري/ دار الكويت لال ت ارات ال نية.

المتقدمــة كمــا نــود  ن نتقــدم بجزيــل ال ــكر للمكاتــب اال ت ــارية   -
 ولر توفق في ال وز وذلك على م اركتئا.

 رةيس اللجنة                                       
 الوكيل المساعد لقطاع هند ة الطرق                                 

 

 وزارة افعالم
 تنويـــــه

تعلن وزارة افعالم عن تمديد موعد إغالق الممار ة رقر: 
توريد قطع غيار لمولد الطوارئ  بمحطة   2017-487/2016و /

إر ال الي ية ، وذلك لمدة    وع ليي ح موعد االغالق الجديد  
 22/9/2016يوم الخميس الموافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 – 2016/  23تعلــــن وزارة افعــــالم عــــن  ــــرو المزايــــدة رقــــر: و  / 
ا ـــتثمار مواقــــع ل يـــع المــــواد الغواةيــــة )مينـــي ماركــــت( بــــوزارة  2017

االعــــالم، وذلــــك   قــــاً لل ــــرو  والموااــــ ات ال نيــــة الــــواردة بوثــــاةق 
م نــى  –المزايــدة ، والتــي يمكــن الحيــول عليئــا مــن إدارة الم ــتريات 

مجمــــع افعــــالم فــــي مواعيــــد العمــــل  –األرضــــي الــــدور  -التوريــــدات 
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مقابـل ر ـر قـدر   4/9/2016الر مية اعت ارًا من يوم األحـد الموافـق 
 د.ك( فقط خمسون دينارا كويتيا ال غير، غير قابل للرد. 50/-)

وتقــدم العــروأل إلــى ن ــس الجئــة ميــحوبة بالتــأمين االبتــداةي بنســ ة   
الحة  ـوال مـدة  ـريان %( من قيمة العطاء  )ين غي  ن تكـون اـ2)

يومـــًا( داخـــل مخـــرو  مختـــوم بال ـــمع األحمـــر  90العطـــاء ولمـــدة 
ويكتب عليه مـن الخـارر رقـر المزايـدة علـى النحـو الم ـين  عـال  مـع 
تجنب ذكر ا ر المزايد  و  ية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسـلير 
ــــــق   ــــــوم األحــــــد المواف ــــــن ي العطــــــاء هــــــو الســــــاعة الواحــــــدة قئــــــراً م

25/9/2016. 
ــوين حيــلوا علــى  - ــدين ال  ــو  يعقــد اجتمــاع تمئيــدي مــع المزاي

وثــــاةق المزايــــدة للــــرد علــــى ا ت ســــاراتئر وشــــرو ت ااــــيل األعمــــال 
موضــوع المزايــدة وذلــك فــي تمــام الســاعة الحاديــة ع ــرة اــ احاً مــن 

وذلـــك فـــي مكتـــب مـــدير إدارة  18/9/2016يـــوم األحـــد الموافـــق 
ألرضــي ، و ــو  يــتر تحديــد الــدور ا –الم ــتريات بمجمــع افعــالم 

موعـــد للزيــــارة الموقعيــــة فــــي تلــــك االجتمــــاع و ــــواء ح ــــر المزايــــد 
االجتماع والزيارة الموقعية  و لر يح ر  ياً منئمـا فننـه يلتـزم بكـل مـا 
دار فــي هــوا االجتمــاع ومــا يت ــمنه مح ــر االجتمــاع مــن وقــاةع  و 
ــــوزارة مســــتعدة لتقــــدير كافــــ ة تواــــيات  و قــــرارات إن وجــــدت ، وال

ال يانات عن موضوع المزايدة إلى السادة الم اركين فيئا وال يعتد له 
 بأي ادعاء يدعيه في هوا ال أن.

للحيول على نسخة يجب على المزايد تقدير كتاب ر مي مرفقاً  -
 به اورة من إييال التسجيل لدى غرفة تجارة واناعة الكويت. 

 ي تر  في المزايد المتقدم: -
ة تجارية من الجئات الر ـمية المختيـة توضـح . ن يكون لديه رخي1

ن ـــا  ال ـــركة و غراضـــئا  ـــواء مـــن وزارة التجـــارة واليـــناعة  بالنســـ ة 
 لل ركات  و غرفة التجارة واليناعة بالنس ة للمؤ سة  ال ردية. 

. ن يكـــــون ن ـــــا ه التجـــــاري يتماشـــــى مـــــع ن ـــــا  المزايـــــدة وهـــــي تقـــــدير 2
 على النحو الوارد في شرو  المزايدة.الم روبات واأل عمة والمواد الغواةية 

ــــوزارة التجــــارة 3 ــــة مســــجلة ب ــــه عالمــــة تجاري ــــد لدي . ن يكــــون المزاي
 (.35واليناعة فئة )

 فـــرع بـــداخل  3. ن يكـــون المزايـــد لديـــه عـــدد  فـــرع ال تقـــل عـــن 4
 الكويت وتحمل ن س العالمة التجارية المسجلة.

وإال فسـو  على المزايد تقدير جميع ما يث ت ذلك ضمن عطاةه  -
 يتر ا ت عاد عطاةه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزارة األوقا  وال ئون اال المية

 إعــالن
 م2015/2016-203عن  رو الممار ة رقر 

إدارة كتاب دليل التخطيط اال تراتيجي و   اعة  
و كتاب وثيقة الخطة  2016/2021األداء بالوزارة 

 2016/2021اال تراتيجية للوزارة 

-203الممار ـــــــــــة رقـــــــــــر تعلـــــــــــن وزارة األوقـــــــــــا  عـــــــــــن  ـــــــــــرو 
 م  التالية :2015/2016

قيمة ر وم   الجئة الطال ة موضوع الممار ة م
كرا ة 
ال رو  
 والمواا ات

 موعد افغالق

  اعة كتاب دليل التخطيط  1
اال تراتيجي و إدارة األداء 

 2016/2021بالوزارة 
وكتاب وثيقة الخطة 
اال تراتيجية للوزارة 

2016/2021 

إدارة التخطيط 
 والمعلومات

 م22/9/2016 د.ك 75

م 4/9/2016ويمكن الحيول على الممار ة اعت ارا من يوم األحد 
واأليام التالية  ثناء الدوام الر مي وذلك ) بقسر المناقيات ( 

(  وآخر موعد 16الدور  Bبم نى الوزارة الكاةن ب رر التو م )برر 
 1:00م الساعة 22/9/2016لتقدير العطاءات هو يوم الخميس 

قئراً ولن يتر النخر في العطاءات التي ترد بعد هوا الموعد مع العلر 
  ن الر وم الموكورة غير قابلة للرد.

وتوضع العطاءات في اندوق العطاءات بقسر المناقيات مع 
%( من القيمة افجمالية في اورة شيك 2تقدير تأمين  ولي قدر  )

من  حد ميدق  و خطاب ضمان خال من  ي تح خات معتمد 
ال نوك المحلية بدولـة الكـويت وين غـي  ن يكـون  ـاري الم عـول 

 يوما (  .  90 ـوال مدة  ريان العطاء و هي ) 
 مالحخة :

 حب الممار ة لل ركات المتخيية في هوا المجال شريطة  ن 
 8تكون مسجلة لدى قسر المناقيات بالوزارة وذلك من الساعة 

رًا مع إح ار كارت التسجيل لعام قئ 1:00ا احًا وحتى الساعة 
 م .2016

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-51إعــالن عن  رو الممار ة رقر: 

م التغطية افعالمية ألن طة إدارة  2016/2017
 السرار المنير

 م  التالية:2016/2017-51تعلن وزارة األوقا  عن  رو الممار ة رقر: 
موضوع  م

 الممار ة
الجئة 
 الطال ة

قيمة ر وم كرا ة 
ال رو  
 والمواا ات

 موعد افغالق

1 
 

التغطية 
افعالمية 

ألن طة إدارة 
 السرار المنير

إدارة 
السرار 
 المنير

 م25/9/2016 د.ك 20

م 4/9/2016ويمكن الحيول على الممار ة اعت ارا من يوم األحد 
  -واأليام التالية وذلك  ثناء الدوام الر مي مـن إدارة ال ـئون الماليـة 

قسر المناقيات وآخر موعد لتقدير  -(16الدور ) - Bبرر التو م
قئـراً ولـن يـتر  1م السـاعة 25/9/2016هـو يـوم األحـد  العطـاءات

النخر فـي العطـاءات التـي تـرد بعـد هـوا الموعـد مـع العلـر  ن الر ـوم 
 الموكورة غير قابلة للرد.

وتوضـــع العطـــاءات فـــي اـــندوق العطـــاءات بقســـر المناقيـــات مـــع 
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%( في اورة خطاب ضمان معتمـد مـن 2تقدير تأمين  ولي وقدر  )
ية بدولة الكويـت وين غـي  ن يكـون  ـاري الم عـول  حد ال نوك المحل

 يوما(.  90 وال مدة  ريان العطاء وهي )
مالحخــة:  ــحب الممار ــة لل ــركات المتخييــة فــي هــوا المجــال 
شــريطة  ن تكــون مســجلة لــدى قســر المناقيــات بــالوزارة وذلــك مــن 

قئـــــراً مـــــع إح ـــــار كـــــارت  12اـــــ احاً وحتـــــى الســـــاعة  8الســـــاعة 
 م .2016التسجيل لعام 

 

 وزارة التجارة واليناعة
إعالن ب أن ات اقية نيس المتعلقة بالتينيف الدولي 

 للسلع والخدمات 
السادة وكالء تسجيل العالمـات التجاريـة ، ال ـركات والمؤ سـات ، 
نحيطكر علما بأنه تر اعتماد الط عة العاشرة للتينيف الدولي للسلع 

 .1/1/2017والخدمات كما انئا تدخل حيز الن اذ بتاريخ 
 مــدير إدارة                                                     

 العالمات التجارية وبراءة االختراع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

 .ماهر  حمد حسن.1
 .ع د الرحمن ماهر  حمد.2

  احاب شركة/ دار ماةدتي للتجارة العامة والمقاوالت.
 بطلب إلى إدارة ال ركات بئو  الوزارة: 

تعديل الكيان القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شـركة  -
 ال خص الواحد.

 خرور ال ريك/ ع د الرحمن ماهر  حمد. -
يرجى ممن له اعتراأل يتقدم لإلدارة الموكورة خالل تسعين يومـاً مـن 
تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقًا به  ـند المديونيـة وإال فلـن 

 .االعت اريؤخو بعين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تقدمت السيدة/ منيرة محمد  الر العجمي

 بطلب إلى ادار  ال ركات بئو  الوزارة 
بتاريخ  3634/2013تحويل الترخيص التجاري اليادر برقر 

تحت اال ر التجاري مؤ سه دانة االمل  09/09/2013
 لمقاوالت الديكور وتحولت الى شركه ذ م م مع   را   خرى .

لإلدارة الموكورة خالل خمسة ع ر يوما يرجى من له اعتراأل يتقدم 
يومًا من تاريخ ن ر االعالن باعتراأل خطى به  ند المديونية وإال 

 فلن يؤخو بعين االعت ار .

 إعالن
 تقدم :

 راةد ع اس ا ر 
 دخول / فييل جواد حسن

  احاب شركة مو  تو ام رو  لتنخير المعارأل 
 بطلب إلى إدارة ال ركات بئو  الوزارة :

الكيان القانوني لل ركة من ال خص الواحد الى ذات تحويل 
 مسؤولية محدودة .

يرجى ممن له اعتراأل بتقدم لإلدارة الموكورة خالل  تين يوما من 
تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقا به  ند المديونية و إال فلن 

 يؤخو بعين االعت ار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم :

 م ارك  عود م ارك السعيدي
 مدان الراشدبدر منيور ح

  احاب شركة مي غة بدر الراشد
 بطلب الى ادارة ال ركات بئو  الوزارة:

 تعديل الكيان القانوني لل ركة لتي ح شركة ال خص الواحد
يرجى ممن له اعتراأل  ن يتقدم لإلدارة الموكورة خالل  تين يوما 
من تاريخ ن ر االعالن باعتراأل خطي مرفقا به  ند المديونية وإال 

 يؤخو بعين االعت ار.فلن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــــــــــدم: حمد ع دالعزيز الحل ي

 ااحب شركة االون  ناب للرجال
 * بطلب إلى إدارة ال ركات بئو  الوزارة:

تعديل كيان ال ركة من شركة ال خص الواحد إلى ذات مسئولية 
 محدودة.

يوما   60يرجى ممن له اعتراأل  ن يتقدم لإلدارة الموكورة خالل 
اريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقًا به  ند المديونية وإال من ت

 فلن يؤخو بعين االعت ار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 جميلة الفي حرفان السئلي. -1
 حزمي م  ب جالل السئلي. -2

  احاب شركة/ الدانة الو نية لمقاوالت تنخيف الم اني والطرق.
بطلــب إلــى إدارة ال ــركات بئــو  الــوزارة: تغييــر الكيــان القــانوني مــن 

 ت امنية إلى ذات مسئولية محدودة.
كورة خـالل  ـتين يومـا مـن يرجى ممن له اعتراأل يتقـدم لـإلدارة المـو 

تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقا به  ـند المديونيـة وإال فلـن 
 .يؤخو بعين االعت ار
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 إعالن
 تقدم :

 السيد / فئد ع د المحسن  حمد الناار      كويتي الجنسية  
 بطلب إلى ادارة ال ركات بئو  الوزارة: 

بتاريخ  4223/2005تحويل الترخيص ال ردي التجاري برقر 
تحت اال ر التجاري مؤ سة تركيب اند ديكو  28/11/2005

 لمواد الديكور ومقاوالتئا وتحولت الى ال ركة  عال  .
يرجى ممن له اعتراأل يتقدم لإلدارة الموكورة خالل خمسة ع ر 
يوما من تاريخ ن ر االعالن باعتراأل خطي مرفقا به  ند المديونية 

 وإال فلن يؤخو بعين االعت ار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 تقدم : 

 كويتي الجنسية السيد / ع داهلل االح هادي العجمي 
 بطلب إلى إدارة ال ركات بئو  الوزارة:  -

 9/10/2006بتاريخ 3644/2006تحويل الترخيص ال ردي برقر 
تحت اال ر التجاري  جرة كاش الجوالة وتحولت إلى شركة ذ.م.م 

 مع   را   خرى.
لإلدارة الموكورة خالل خمسة ع ر يرجى ممن له اعتراأل يتقدم 

يومًا من تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقًا به  ند المديونية 
 وإال فلن يؤخو بعين االعت ار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدمت : 
 السيدة / ش يه شافي ناار الدو ري / كويتية

 بطلب إلى إدارة ال ركات بئو  الوزارة :
التجــارة با ــر / شــ ية تحويــل التــرخيص ال ــردي اليــادر مــن وزارة  -

( بتـــــــــــــاريخ  164/2003شـــــــــــــافي نااـــــــــــــر الدو ـــــــــــــري بـــــــــــــرقر ) 
( تحـــت اال ـــر التجــــاري ج  جـــرة النجـــوم الخمســــة 15/1/2003)

 الجوال ج إلى شركة ذ.م.م مع   را   خرى.
يرجــى ممــن لــه اعتــراأل يتقــدم لــإلدارة المــوكورة خــالل خمســة ع ــر 

 ـند المديونيـة يوما من تاريخ ن ر افعالن بـاعتراأل خطـي مرفقـا بـه 
 وإال فلن يؤخو بعين االعت ار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم:  حمد ع دالوهاب  ليمان ال وزان.
 ااحب شركة/  حمد ال وزان للتجارة العامة.

بطلـــب إلـــى إدارة ال ـــركات بئـــو  الـــوزارة: تعـــديل الكيـــان القـــانوني 
 لل ركة من شركة ال خص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة.

اعتراأل يتقـدم لـإلدارة المـوكورة خـالل  ـتين يومـاً مـن يرجى ممن له 
تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقًا به  ـند المديونيـة وإال فلـن 

 يؤخو بعين االعت ار.

 إعــــالن
 تقدمت السيدة: منى مسيعد ناار العازمي/كويتية الجنسية. 

ــوزارة: تحويــل التــرخيص ال ــردي  ــى إدارة ال ــركات بئــو  ال بطلــب إل
تحت اال ر التجاري/  10/9/2014بتاريخ  3464/2014برقر: 

مؤ سة المنى العالمية للتجارة العامة وتحولت إلى ال ركة  عـال  مـع 
   را   خرى.

يرجــى ممــن لــه اعتــراأل يتقــدم لــإلدارة المــوكورة خــالل خمســة ع ــر 
يوما من تاريخ ن ر افعالن بـاعتراأل خطـي مرفقـا بـه  ـند المديونيـة 

 و بعين االعت ار.وإال فلن يؤخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم : 

  عدية جمعة ذياب 
 نورة   حمد م ارك  رور

  احاب شركة الئمزة ال  ية للتجارة العامة والمقاوالت/ ت امنية
 بطلب الى إدارة ال ركات بئو  الوزارة : 

 تغيير الكيان القانوني لل ركة من ت امنية الى ذات مسؤولية محدودة
يتقدم لإلدارة الموكورة خالل  تين يوما يرجى ممن له اعتراأل   ن 

من تاريخ ن ر افعالن باعتراأل خطي مرفقًا به  ند المديونية وإال 
 فلن يؤخو بعين االعت ار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الواحة القاب ة

 غير العادية العمومية مح ـــــر اجتماع الجمعية
وفــــي تمــــام الســــاعة  17/4/2016الموافـــــــــق األحــــد   إنــــه فــــي يــــوم

عاشرة والنيف ا احا عقدت الجمعية العمومية غير العادية ل ركة ال
الواحــــة القاب ــــة  اجتماعئــــا بمقــــر وزارة التجــــارة واليــــناعة بمجمــــع 

ــــور مســـاهمين  2332الـــوزارات الـــدور الثالـــ   حجـــرة  وذلـــك بح ـ
ــــــور   30000000يحملـــــون   % وقـــــد 100 ئــــــر وبنســـــ ة ح ــــ

 دارة:ح ـــر االجتماع كل من  ع اء مجلس اف
رةيـــــــــــس مجلــــــس افدارة  -الســـــيد/محمد جمعـــــة نااــــــر العلـــــي  -

 والرةيس التن يوي
 من ال ركة :

 الي و مين السرـــالمديـــــر الم -  محسن  حمد السيدالسيد/ -
 لتدقيق الحسابات كل من : انور القطاميومن مكتب 

  مدير المكتب -ع د اللطيف العي ان السيد/ -
 مرير معيو  /اال تاذةومن وزارة التجارة واليناعة 

وبعـــد اكتمـــال النيـــاب القـــانوني للجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة  - 
وزارة التجارة واليناعة ب دء االجتمــــــــــاع فـي  ت األ تاذة مندوبة شار 

 ا احا . العاشرة والنيف تمــــــــــــام الســــــــاعة 
افتتحـت الجلسـة برةا ـة الســيد/محمد جمعـة نااـر العلـي رةــيس  - 

 مجلس افدارة والرةيس التن يوي.  
المدير المالي لل ركـــــة بعـرأل بنـود  محسن  حمدالسيد/ بد ومن ثر 
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 جدول األعمال لمناق تــــه بين الحاضرين وهي كالتالي : 
دة رقــر   ( مــن عقــد التأ ــيس وكــولك المــا6 وال: تعــديل المــادة رقــر )

( مــن النخــام األ ا ــي لل ــركة، وذلــك بتخ ــيم ر س المــال مــن 5)
ثالثــة ماليــين دينــار كــويتي لييــ ح مليــونين وماةــة  لــف دينــار كــويتي، 
وذلك بس ب عدم  داد باقي ر س المال الميرو به ليكون التعديل 

 على النحو التالي :
 ال ند ق ل التعديل:  -
د.ك )ثالثــة ماليــين  3000000حــدد ر س مــال ال ــركة بم لــ   -1

 ـئر ) ثالثـين مليـون  30000000دينار كويتي( موزعة على  عدد 
 فلس وجميع األ ئر نقدية.  100 ئر( قيمة السئر 

 ال ند بعد التعديل:  -
ـــة  2100000حـــدد ر س مـــال ال ـــركة بم لـــ   -1 ـــان وماة د.ك )مليون

 ـــــئر )واحـــــد 21000000 لـــــف دينـــــار كـــــويتي( موزعـــــة علـــــى عـــــدد 
 فلس وجميع اال ئر نقدية.  100مليون  ئر( قيمة السئر  وع رين

وقد وافق  ع اء الجمعية العمومية غير العادية على تخ يم ر س  -
د.ك )مليونان  2100000المال بافجماع ليي ح ر س مال ال ركة 

 وماةة  لف دينار كويتي(.
فـــي تمـــام  غيـــر العاديـــة وعليـــه قـــد انتئـــى اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 

اـ احا، وبـارك الجميـــــــع  اجتمــــاع الجمعيـــــة العموميـــــــــة  11الساعة 
غير العادية متمنيـــن المزيد مـن التقـدم واالزدهـار للكويـت وحكومتئـا 
الرشيدة فـي قـل قيـــــادة ح ـــرة اـاحب السـمو  ميـر الـ الد الم ـدى 

 وولي عئد  األمين و مو رةيس مجلس الوزراء .
رةـيس مجلس افدارة                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة الو ني للو ا ة المالية ش.م.ك.م

 غير العاديةالجمعية العمومية  اجتماعمح ر 
 2016 غسطس  17المنعقد يوم األربعاء الموافق 

عقدت الجمعية العمومية غير العادية ل ركة الـو ني للو ـا ة الماليـة 
الســــــاعة  2016 غســــــطس  17يــــــوم األربعــــــاء الموافــــــق  اجتماعئــــــا
( الدور 2ا احًا بمقر شركة الو ني لال تثمار ب رر الراية ) 11:30

( ، وبعـــد اكتمـــال النيـــاب القـــانوني لح ـــور المســـاهمين   قـــاً 38)
 وفقاً لآلتي: %96.67نس ته للقانون بما 

ـــــــل 10 ح ـــــــور  اـــــــالة   نســـــــ ة ح ـــــــور  5,000,000%   تمث
 مليون  ئر

 43,333,325%   تمثــل 86.67ور وكالــة   نســ ة ح ــور ح ــ
 مليون  ئر

 وبح ور كِل من :
 السيد/ ن يل نايف معرو    رةيس مجلس افدارة

 السيدة/ مرير معيو    بي تئا ممثلة عن وزارة التجارة واليناعة 
 السيدة/ زينب حيدر   بي تئا ممثلة عن ال ركة الكويتية للمقااة

المزينـــي  بيـــ ته ممـــثاًل عـــن مكتـــب ديلويـــت الســـيد/  ـــالل يو ـــف 
 وتوش الوزان وشركا  لتدقيق الحسابات

وبعـــــد  ن  علنـــــت الســـــيدة / ممثلـــــة وزارة التجـــــارة واليـــــناعة تـــــوافر 

النيــــاب القــــانوني النعقــــاد الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة. افتــــتح 
االجتمــــاع  –رةــــيس مجلــــس افدارة  –الســــيد/ ن يــــل نــــايف معــــرو  

دة المســاهمين شــاكراً لئــر تل يــتئر الــدعوة للح ــور، ثــر مرح ــاً بالســا
 خــوت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي مناق ــة المواضــيع المدرجــة 

 على جدول األعمال وقررت في شأنئا ما يلي: 
د.ك خمسة  5,000.000الموافقة على زيادة ر س مال ال ركة من 

دينــار  د.ك ع ــرة ماليــين  10,000.000ماليــين دينــار كــويتي إلــى 
د.ك خمســة ماليــين  5,000,000/-كــويتي بزيــادة نقديــة مقــدارها 

% )ماةة في الماةة( من ر س المـال تطـرو 100دينار كويتي وبنس ة 
فلــس للسـئر الواحــد وبــدون عـالوة إاــدار علــى  100بقيمـة إ ــمية 

 ن تخيص هو  األ ئر للمساهمين المقيـدين فـي  ـجالت ال ـركة 
 امة غير العادية.في تاريخ انعقاد الجمعية الع

( الساد ـــة مـــن عقـــد تأ ـــيس 6الموافقـــة علـــى تعـــديل نـــص المـــادة )
( الخامســـة مـــن النخـــام األ ا ـــي لل ـــركة 5ال ـــركة، ونـــص المـــادة )

 المتعلق بر س مال ال ركة على النحو التالي:
 النص األالي:

د.ك موزعــة  5,000,000/-حــدد ر س مــال ال ــركة والميــرو بــه 
القيمة اف مية لكل  ئر ماةة فلس   ئر،  50,000,000/-على 

 كويتي وجميع األ ئر نقدية.
 النص المعدل

ـــــــــدر   ــــــــه بم لــــــــ  وقـــــــــ ـــــــــرو ب -حــــــــدد ر س مــــــــال ال ــــــــركة والميــ
 د.ك  ع ـــــــرة ماليين دينار كويتي موزعاً على  10,000,000/
 ــــــــــئماً )ماةــــــــــة مليــــــــــون  ــــــــــئر( ، القيمــــــــــة  100,000,000/-

ـــــع  100/-اف ـــــمية لكـــــل  ـــــئر منئـــــا  ـــــة فلـــــس( وجمي فلـــــس )ماة
 هو  األ ئر نقدية.

قام السـيد/ محمـد ع ـد الر ـول فـرر ال ـرر بيـ ته مسـاهر ويمتلـك 
% بتسـجيل 10مليـون  ـئر بمـا نسـ ته  5,000,000عدد   ـئر 

 اعتراضه على زيادة ر س المال.
 لر يستجد  ي  عمال  خرى.

فــي و ثــر ذلــك  علــن الســيد/ رةــيس مجلــس افدارة انتئــاء االجتمــاع 
 تمام الساعة الثانية ع رة قئرًا.

 رةيس مجلس افدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتأمين التكافليلشركة الدارر 

 شركـة مساهمـة كويتيــة ) مق لـة ( تحت التي ية
 مح ر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية

   2015ديسم ر 31المنتئيـة فـي 
شركة  –عقدت الجمعية العامة العادية ل ركة الدارر للتأمين التكافلي

تماعئـــا العـــادي للســـنة مق لـــة ( تحـــت التيـــ ية اج)مساهمــــة كويتيـــة 
فــي تمــام الســاعة الحاديــة   2015ديســم ر 31الماليــة المنتئيــة فــي 

في مقر  22/8/2016ع رة والنيف قئراً من يوم االثنين الموافق 
 .7الدور  -برر الخليجية   –ال ركة  الكاةن في ال رق 
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وقد تر س جلسة االجتماع السيد /  عود  حمد الحسن بي ته 
 ةرةيس لجنة التي ي

 كما ح ر االجتماع كل من :
 ممثلة وزارة التجارة واليناعة  –األخت / لولوة الربيع
         مراقب حسابات ال ركة  –السيد / عادل اليانع

ليحة انعقـاد  64.6وبعـد افعـالن عـن توفـر النياب القانوني بنس ة
ــــا  ــــرةيس جلســــة االجتمــــاع مرح  ــــتح ال ــــة ، افت ــــة العامــــة العادي الجمعي
  بالح ور ، ثر بد  بطرو ال نود الواردة على جدول األعمال وقد تر اآلتي :

ا تعرضت الجمعية العادية لل ركة جدول األعمال واتخوت 
 القرارات التالية :

إلــى  1/1/2015تـــر  ــماع تقريـــر لجنــة التيــ ية لل تــرة الماليــة مــن 
 والميادقة عليه. 31/12/2015

عـن الحسـابات لل تـرة الماليـة مـن تر  ماع تقريـر مراقـب الحسـابات 
 والميادقة عليه. 31/12/2015إلى  1/1/2015

 1/1/2015تمت مناق ة المركـز المـالي لل ـركة لل تـرة الماليـة مـن 
 والميادقة عليه. 31/12/2015إلى 

 -هوا ولقد  بدت وزارة التجارة مالحخات الوزارة والمتمثلة باآلتي:
تقــــدير ال يانــــات الماليــــة  ( فــــي عــــدم206مخال ــــة ال ــــركة للمــــادة )

 ودعوة انعقاد الجمعية بالمواعيد.
مخال ة ال ركة ألغراضئا المنيوص عليئا في عقد التأ يس والنخام 

 األ ا ي لعدم ممار ة ن ا ئا.
ولقـد رد رةــيس لجنــة التيــ ية بأنــه تـر تالفــي بعــم المخال ــات وجــار 

ليـــة ودعـــوة العمــل علـــى تالفـــي ال ـــاقي وااللتـــزام بتقـــدير ال يانـــات الما
 الجمعية لالنعقاد خالل المئل القانونية.

تــر إخــالء  ــر  الســادة /  ع ــاء لجنــة التيــ ية وإبــراء ذمــتئر فيمــا 
الـــــــــــى  1/1/2015يتعلـــــــــــق بتيـــــــــــرفاتئر لل تـــــــــــرة الماليـــــــــــة مـــــــــــن 

31/12/2015 . 
مناق ة واعتماد آلية توزيع   ئر شركة المتحد للتطوير  تمت

نس ته في ر س مال شركة  كل حسب   العقاري على مساهمي ال ركة
 .الدارر

تر إعادة تعيين السيد عادل محمد اليانع من مكتب المحا ب 
 31المنتئية في الكويتي مراق ا لحسابات ال ركة عن السنة المالية 

 وت ويم لجنة التي ية بتحديد  تعابه. 2016ديسم ر 
 رةيـس لجنة التي ية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة مجموعة وثيقة القاب ة )ش.م.ك( مق لة
 مح ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

ثر انتئاء الجمعية العمومية العادية السنوية، انعقدت الجمعية إعلى 
العامة غير العادية للسادة/ مساهمي شركة مجموعة وثيقة القاب ة، 

، 2/8/2016قئرًا يوم الثالثاء الموافق  30:12في تمام الساعة 
بوزارة التجارة واليناعة.  2332قاعة االجتماعات رقر  وذلك في

وحي  شرع السيد رةيس الجمعية/  عود مطلق العازمي في مناق ة 
بنود جدول األعمال، واتخوت الجمعية العمومية القرارات ب أنئا 

 على النحو التالي:
القرار اليادر عن الجمعية العمومية غير العادية ال ند األول: الغاء 
عن السنة المالية المنتئية 23/4/2014المنعقدة في

 ، والتي  قرت اآلتي:31/12/2012
د.ك عن  12,520,004.الموافقة على إ  اء الخساةر ال الغة 1

 3,885,489 ريق كٍل من كامل االحتيا ي االختياري بم ل  
د.ك، على  3,885,489اري بم ل  د.ك، وكامل االحتيا ي افج 

د.ك من الخساةر المرحلة كما في  4,749,026 ن يت قى 
31/12/2012 . 
 15,030,000.الموافقة على تخ يم ر س مال ال ركة من 2

د.ك،  ي تخ يم ر س المال بم ل   10,280,974د.ك إلى 
د.ك، وهو ما يعادل الخساةر المرحلة كما في  4,749,026

31/12/2012 . 
الموافقة على إعادة زيادة ر س مال ال ركة نقدًا من .3

د.ك، وتخييص تلك  15,030,000د.ك إلى  10,280,974
 الزيادة للمساهمين الحاليين عن  ريق دفعه. 

 ( من عقد تأ يس ال ركة على النحو التالي:6.تعديل المادة رقر )4
د.ك )خمسة ع ر  15,030,000جحدد ر س مال ال ركة بم ل : 

 ئر  150,300,000وثالثين  لف دينار كويتي( موزع على  مليوناً 
 100)ماةة وخمسين مليونًا وثالثماةة  لف  ئر( قيمة كل  ئر 

 فلس )ماةة فلس( وجميع األ ئر نقدية.ج
( من النخام األ ا ي لل ركة على النحو 5.تعديل المادة رقر )5

 التالي:
ة ع ر د.ك )خمس 15,030,000جحدد ر س مال ال ركة بم ل : 

 ئر  150,300,000مليونًا وثالثين  لف دينار كويتي( موزع على 
 100)ماةة وخمسين مليونًا وثالثماةة  لف  ئر( قيمة كل  ئر 

 فلس )ماةة فلس( وجميع األ ئر نقدية.ج
 قرار الجمعية: الغاء القرار اليادر عن الجمعية العمومية غير العادية 

المالية المنتئية عن السنة  23/4/2014المنعقدة في 
31/12/2012. 

ال ند الثاني: الموافقة على شطب  ا ئر الخزينة بقيمة 
د.ك )مليون وماةتين وواحد وع رين ال ًا و تماةة  1,221,600

د.ك  13,808,400دينار كويتي( من قيمة ر س المال ليي ح 
 )ثالثة ع ر مليوناً وثمانماةة وثمانية الف واربعماةة دينار كويتي(.

ر الجمعية: الموافقة على شطب  ا ئر الخزينة بقيمة قرا
د.ك )مليون وماةتين وواحد وع رين ال ًا و تماةة  1,221,600

د.ك  13,808,400دينار كويتي( من قيمة ر س المال ليي ح 
 )ثالثة ع ر مليوناً وثمانماةة وثمانية الف واربعماةة دينار كويتي(.

د.ك  13,808,400من ال ند الثال : تخ يم ر س مال ال ركة 
)ثالثة ع ر مليونًا وثمانماةة وثمانية الف واربعماةة دينار كويتي( إلى 

د.ك )خمسة ماليين و  عماةة واثنين وتسعين ال اً  5,792,718
و  عماةة وثمانية ع ر دينارًا كويتيًا(،  ي تخ يم ر س المال بم ل  

 د.ك، وهو ما يعادل الخساةر المرحلة كما في 8,015,584
31/12/2015. 
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د.ك  13,808,400قرار الجمعية: تخ يم ر س مال ال ركة من 
)ثالثة ع ر مليونًا وثمانماةة وثمانية الف واربعماةة دينار كويتي( إلى 

د.ك )خمسة ماليين و  عماةة واثنين وتسعين ال اً  5,792,718
و  عماةة وثمانية ع ر دينارًا كويتيًا(،  ي تخ يم ر س المال بم ل  

د.ك، وهو ما يعادل الخساةر المرحلة كما في  8,015,584
31/12/2015. 

تخ يم  ع اء مجلس إدارة ال ركة من خمسة  ع اء  :ال ند الرابع
 إلى ثالثة  ع اء.

قرار الجمعية: تخ يم  ع اء مجلس إدارة ال ركة من خمسة 
  ع اء إلى ثالثة  ع اء.

األ ا ي لل ركة  ( من النخام13تعديل المادة رقر ) :ال ند الخامس
 على النحو التالي:

( 5المادة ق ل التعديل: يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
خمسة  ع اء تنتخ ئر الجمعية العامة بالتيويت السري ويخ ع 
التيويت على المرشحين لع وية مجلس افدارة لنخام التيويت 

 ئر التي التراكمي، والوي يمنح كل مساهر قدرة تيويتية بعدد األ
يملكئا، بحي  يحق له التيويت بئا لمرشح واحد  و توزيعئا بين 
من يختارهر من المرشحين دون تكرار لئو  األاوات، ويجوز لكل 
مساهر  واء كان شخيًا   يعيًا  و اعت اريًا تعيين ممثلين له في 
مجلس إدارة ال ركة بنس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد 

افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء  ع اء مجلس 
مجلس افدارة الوين يتر انتخابئر. وال يجوز للمساهمين الوين لئر 
ممثلين في مجلس افدارة االشتراك مع المساهمين اآلخرين في 
انتخاب باقي  ع اء مجلس افدارة، إال في حدود ما زاد عن النس ة 

لس افدارة، ويجوز لمجموعة المستخدمة في تعيين ممثليه في مج
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 
في مجلس افدارة وذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة، ويكون لئؤالء 

 الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات.
( 3النص المقترو: يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )

 ع اء تنتخ ئر الجمعية العامة بالتيويت السري ويخ ع ثالثة 
التيويت على المرشحين لع وية مجلس افدارة لنخام التيويت 
التراكمي، والوي يمنح كل مساهر قدرة تيويتية بعدد األ ئر التي 
يملكئا، بحي  يحق له التيويت بئا لمرشح واحد  و توزيعئا بين 

لئو  األاوات، ويجوز لكل من يختارهر من المرشحين دون تكرار 
مساهر  واء كان شخيًا   يعيًا  و اعت اريًا تعيين ممثلين له في 
مجلس إدارة ال ركة بنس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد 
 ع اء مجلس افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء 

ين لئر مجلس افدارة الوين يتر انتخابئر. وال يجوز للمساهمين الو
ممثلين في مجلس افدارة االشتراك مع المساهمين اآلخرين في 
انتخاب باقي  ع اء مجلس افدارة، إال في حدود ما زاد عن النس ة 
المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس افدارة، ويجوز لمجموعة 
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 

ة وذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة، ويكون لئؤالء في مجلس افدار 
 الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات. 

( من النخام 13قرار الجمعية: الموافقة على تعديل المادة رقر )
 األ ا ي لل ركة على النحو التالي:

( 5المادة ق ل التعديل: يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
اء تنتخ ئر الجمعية العامة بالتيويت السري ويخ ع خمسة  ع 

التيويت على المرشحين لع وية مجلس افدارة لنخام التيويت 
التراكمي، والوي يمنح كل مساهر قدرة تيويتية بعدد األ ئر التي 
يملكئا، بحي  يحق له التيويت بئا لمرشح واحد  و توزيعئا بين 

  األاوات، ويجوز لكل من يختارهر من المرشحين دون تكرار لئو
مساهر  واء كان شخيًا   يعيًا  و اعت اريًا تعيين ممثلين له في 
مجلس إدارة ال ركة بنس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد 
 ع اء مجلس افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء 

لئر مجلس افدارة الوين يتر انتخابئر. وال يجوز للمساهمين الوين 
ممثلين في مجلس افدارة االشتراك مع المساهمين اآلخرين في 
انتخاب باقي  ع اء مجلس افدارة، إال في حدود ما زاد عن النس ة 
المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس افدارة، ويجوز لمجموعة 
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 

ذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة، ويكون لئؤالء في مجلس افدارة و 
 الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات.

( 3النص المقترو: يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
ثالثة  ع اء تنتخ ئر الجمعية العامة بالتيويت السري ويخ ع 
 التيويت على المرشحين لع وية مجلس افدارة لنخام التيويت
التراكمي، والوي يمنح كل مساهر قدرة تيويتية بعدد األ ئر التي 
يملكئا، بحي  يحق له التيويت بئا لمرشح واحد  و توزيعئا بين 
من يختارهر من المرشحين دون تكرار لئو  األاوات، ويجوز لكل 
مساهر  واء كان شخيًا   يعيًا  و اعت اريًا تعيين ممثلين له في 

نس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد مجلس إدارة ال ركة ب
 ع اء مجلس افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء 
مجلس افدارة الوين يتر انتخابئر. وال يجوز للمساهمين الوين لئر 
ممثلين في مجلس افدارة االشتراك مع المساهمين اآلخرين في 

ود ما زاد عن النس ة انتخاب باقي  ع اء مجلس افدارة، إال في حد
المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس افدارة، ويجوز لمجموعة 
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 
في مجلس افدارة وذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة، ويكون لئؤالء 

 الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات.
يد/ رةيس الجمعية انتئاء اجتماع الجمعية العمومية غير ثر  علن الس

 العاديـة.
 رةيس مجلس افدارة
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 ش.م.ك.مشركة الرتار القاب ة 
 ح ـــــــر اجتمــــــاع الجمعيــــــة العامـــــة غير العاديـــــةم

 31/12/2015للسنة المــــــالية المنتئيـــــة في 
 2016يوليو  27المنعقـــــد بتـــــــاريخ 

شركة  –َعقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة الرتار القاب ة 
مساهمة كويتية )مق لة( اجتماعئا غير العادي للسنة المالية المنتئية 

في تمام الساعة الثانية ع رة من ا او يوم  31/12/2015في 
مقر ال ركة الكاةن في ال رق,  27/07/2016االربعاء الموافق 

 .30شارع خالد بن الوليد, برر الداو، الدور
 -وقد تر س جلسة االجتماع السيد / يعقوب ع دالملك العوضي -

رةيس مجلس افدارة, و علن نس ة ح ور مساهمين بحوزتئر عدد 
% من 100 ئما  االة يمثلون ما نس ته 166,405,550

  ئما .166,405,550إجمالي ر س مال ال ركة ال ال  
 كما ح ر هوا االجتماع كال من:

 ممثل وزارة التجارة واليناعة السيدة/ دالل الحيان. -
 ممثل ال ركة الكويتية للمقااة السيدة/ مرير السمحان . -
د. شعيب  زيع وشركا  ممثل مدقق حسابات ال ركة من مكتب ال -

 .ع داهلل شعيب
األ تاذ / بدر خالد  –ممثل مكتب عماد جا ر بوراشد للمحاماة  -

 الزير.
رةيس المدراء الماليين ل ركة الرتار القاب ة السيد/ توفيق ن يل  -

 . توفيق
 ئما  االة يمثلون  166,405,550مساهمون بحوزتئر عدد  -

ل ركة ال ال  % من إجمالي ر س مال ا100ما نس ته 
  ئما . 166,405,550

وبعد افعالن عن توافر النياب القانوني ليحة انعقاد الجمعية 
افتتح السيد/ يعقوب ع دالملك العوضي رةيس  –العامة غير العادية 

مجلس االدارة جلسة االجتماع مرح ًا بالسادة الح ور ثر بد  بطرو 
غير العادية  ال نود الواردة على جدول  عمال الجمعية العامة

 للمناق ة، واتخوت القرارات التالية :
 واًل : الموافقة على زيادة ر س مال ال ركة من م ل  

د.ك  ي بمقدار  20,167,613د.ك إلى م ل   16,640,555
د.ك ) ثالثة ماليين  وخمسماةة و  عة وع رون ال اً  3,527,058

 35,270,580وثمانية وخمسون دينارا كويتيا( موزعة على عدد 
 ئما  ) خمسة وثالثين مليونا وماةتين و  عين  ل ا وخمسماةة 

فلس للسئر  وتخيص  100وثمانين  ئما ( بقيمة ا مية قدرها 
تمت الموافقة على الزيادة لحساب الداةنين وهي زيادة نقدية, و 

% من ر س 100% من الح ور والتي تمثل 100الزيادة بنس ة 
 .مال ال ركة 

(  من النخام 6تمت الموافقة على تعديل المادة رقر ):  ثانيًا 
 :  ( من عقد التأ يس كما يلي7اال ا ي والمادة ) 
 النص ق ل التعديل :

ا )  تة دينارا كويتي 16,640,555حدد ر س مال ال ركة بم ل   
ع ر مليونا و تماةة واربعين ال ًا وخمسماةة وخمسة وخمسين دينارا  

 ئما    ) ماةة و تة و تين   166,405,550كويتيا ( موزعة على 
مليونا واربعماةة وخمسة آال  وخمسماةة وخمسين  ئما( كل  ئر 

 ( فلس كويتي وجميع اال ئر نقدية.100)
 الص بعد التعديل :

دينارا كويتيا  20,167,613ة بم ل   حدد ر س مال ال رك
)ع رين مليونا وماةة و  عة و تين  ل ا و تماةة  وثالثة ع ر دينارا  

 ئــما )ماةتين وواحد مليون  201,676,130كويتيا ( مـوزعـة على 
( 100و تماةة و تة و  عين  ل ا وماةة وثالثين  ئما( كل  ئر )

 فلس كويتي وجميع اال ئر نقدية.
تمت الموافقة على  تعديل النخام اال ا ي ال يل الثاني في :  ثالثًا 

 15مجلس االدارة  المادة  -  -إدارة ال ركة
 : النص ق ل التعديل

(  ع اء، ويجوز لكل 7يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
مساهر  واء كان شخًيا   يعيًّا  و اعت اريًّا تعيين ممثلين له في 

بنس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد مجلس إدارة ال ركة 
 ع اء مجلس افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء 
مجلس افدارة الوين يتر انتخـــابئر، وال يجــــوز للمساهمين الويــن 
لئر ممثلين في مجلس افدارة االشــتراك مــع لمساهمين اآلخرين في 

رة، إال في حدود ما زاد عن النس ة انتخاب باقي  ع اء مجلس افدا
المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس افدارة، ويجوز لمجموعة 
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 

في مجلس افدارة وذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة.               
 .ريوينتخب المساهمون  ع اء مجلس افدارة بالتيويت الس

ويكون لئؤالء الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق 
والواج ات. ويكون المساهر مسئواًل عن  عمال ممثليه تجا  ال ركة 

 وداةنيئا  ومساهميئا.
 النص بعد التعديل :

(  ع اء، ويجوز لكل 6يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
اعت اريًّا تعيين ممثلين له في مساهر  واء كان شخًيا   يعيًّا  و 

مجلس إدارة ال ركة بنس ة ما يملكه من   ئر فيئا، ويستنزل عدد 
 ع اء مجلس افدارة المختارين بئو  الطريقة من مجموع  ع اء 
مجلس افدارة الوين يتر انتخابئر، وال يجوز للمساهمين الوين لئر 

خرين في ممثلين في مجلس افدارة االشتراك مع المساهمين اآل
انتخاب باقي  ع اء مجلس افدارة، إال في حدود ما زاد عن النس ة 
المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس افدارة، ويجوز لمجموعة 
من المساهمين  ن يتحال وا فيما بينئر لتعيين ممثل  و  كثر عنئر 
في مجلس افدارة وذلك بنس ة ملكيتئر مجتمعة. وينتخب 

ويكون لئؤالء  .س افدارة بالتيويت السريالمساهمون  ع اء مجل
الممثلين ما لألع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات. ويكون 
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المساهر مسئواًل عن  عمال ممثليه تجا  ال ركة وداةنيئا  
 ومساهميئا.

 -وفي ختام االجتماع تقدم السيد / يعقوب ع دالملك العوضي 
بولك  نئيت  عمال رةيس مجلس افدارة بال كر للسادة الح ور و 

الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية ع رة والنيف 
 ا احا 

 رةيس مجلس افدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال ركة العقارية لال تثمار )ش.م.ك.م( )تحت التي ية(
 مح ــر اجتمـــاع الجمعيـــة العمــوميــــة غـــير العاديــــة

 المؤجلة 
العقاريــــة لال ــــتثمار )تحــــت  بنــــاء علــــى دعــــوة لجنــــة تيــــ ية ال ــــركة

ـــر  ـــة غي ـــة العمومي ـــى الســـادة المســـاهمين النعقـــاد الجمعي التيـــ ية( إل
العاديــــة لمناق ــــة جــــدول األعمــــال المرفــــق بالــــدعوة، فقــــد انعقــــدت 
الجمعية  ال ة ال يان في تمام الساعة الحادية ع رة والنيف ا احاً 

ي : بمقــر ال ــركة الكــاةن فــ 22/8/2016مــن يــوم االثنــين الموافــق 
 – 3بـــرر رقـــر  – بـــرار العوضـــي  –ش/  حمـــد الجـــابر  –)ال ـــرق 

 الدور الثامن(.
 وقد تر س الجمعية السيد/ بدر خالد الزير بي ته ناةب رةيس لجنة 

 تي ية ال ركة وبح ور كل من السادة:
  واًل: السيدة/  بـــرار الكــــــوت   ممثلـــة عـــن وزارة التجـــارة واليناعة.

لسيد/ شاهين الغانر ممثل ال ـركة الكويتيـة للمقااـة )بيـ تئا ثانيًا: ا
  مين  جل مساهمي ال ركة(.

ـــــة( يملكـــــون  ـــــن المســـــاهمين )باألاـــــالة   الوكال وبح ـــــور عـــــدد م
ـــــــــن إجمـــــــــالي عـــــــــدد   ـــــــــئر ال ـــــــــركة ال ـــــــــال   40,529,998  م

% مــــــن 75.81 ــــــئما(  ي مــــــا يعــــــادل نســــــ ة  53,460,000)
 كالتالي :  مجموع   ئر ال ركة ، وجاء االجتماع

ـــة النيـــاب القـــانوني  - ـــة العمومي ـــيس الجمعي وبعـــد إعـــالن الســـيد رة
الـالزم النعقـاد الجمعيـة العموميـة العاديـة لل ـركة الماثلـة الم ـار إليـه 
 عال  تقدم السيد/ بدر المطيرات بي ته ممـثاًل للمسـاهر فريـد  مـين 

% مــن ر س المــال باعتراضــه علــى ح ــور 0.35العوضــي بمــا يمثــل 
 األمانــــــة العامــــــة لألوقــــــا  ممثلــــــة عــــــن الثلــــــ  الخيــــــري وتيــــــويت

للمرحوم/ع ــــــداهلل العوضــــــي بقالــــــه منــــــه  ن الثلــــــ  يمثلــــــه الســــــيد/  
ع ــدالرحمن العوضــي واألمانــة العامــة لألوقــا  مجتمعــين ، و ن هنــاك 

اادر بحرمان   ئر هوا الثلـ   516/2016 مر على عري ة رقر 
ـــة وان ـــة الماثل ـــري مـــن التيـــويت فـــي الجمعي ـــي هـــوا الخي ـــه ف  ـــر إلي

االعتراأل السيد/محمد ال ويحي بي ته ممثاًل للمساهر ثل  مكيـة 
 % من ر س المال .0.69ع داهلل العوضي التي تمثل 

عقب السيد رةيس الجمعيـة العموميـة بـأن هـوا االعتـراأل فـي غيـر  -

محلــــــه لعــــــدم ح ــــــور الســــــيد/ع دالرحمن العوضــــــي  و وكــــــياًل عنــــــه 
 كون االعتراأل في غير محله.باالجتماع الماثل وبالتالي ي

% من ر س المال على هـو  70.62تح ظ باقي الح ور بنس ة  -
 االعتراضات وجاء تعقي ئر كالتالي :

عق ت األمانة العامة لألوقا  بيـ تئا النـاقر علـى الثلـ  الخيـري  -
% مــــن ر س المــــال 34.39للمرحــــوم ع ــــداهلل العوضــــي بمــــا يمثــــل 
الجمعيــة م ــمونه  ن هــوا األمــر وتقــدمت بكتــاب إلــى الســيد رةــيس 

على عري ـة موقـو  تن يـو  بقـوة القـانون بموجـب افشـكاالت  رقـام 
ـــــر  2826/2016مســـــتعجل و  2741/2016 ـــــي ل مســـــتعجل الت

ي يل فيئمـا حتـى تاريخـه ، بمـا الزمـه تمثيـل األمانـة العامـة لألوقـا  
للثلـــ  الخيـــري فـــي الجمعيـــة العموميـــة الماثلـــة إعمـــااًل للحكـــر رقـــر 

/  حــوال شخيــية ومواريــ  والمؤيــد ا ــتئنافياً وتمييــزاً 140/2008
وخااة ال نـد )د(  1993لسنة  257وإعمااًل للمر وم األميري رقر 

مــن ال قـــرة الثانيــة مـــن المــادة الثالثـــة التــي تؤكـــد تــولي األمانـــة العامـــة 
لألوقـا  مقاليــد إدارة األوقــا  الخيــري فــي حــال اشــتراكئا مــع نــاقر 

 ا  .آخر على تلك األوق
كمــا اعتــرأل الســيد/بدر المطيــرات بيــ ته ممــثاًل للمســاهر فريــد   -

% مــن ر س المــال  علــى عــدم قيــام 0.35 مــين العوضــي بمــا يمثــل 
 وزارة التجــــارة واليــــناعة وال ــــركة الكويتيــــة للمقااــــة بتحييــــد عــــدد 

 ـــئر كـــون  ن هـــو  األ ـــئر مملوكـــة فحـــدى  8,365,000  ـــئر 
  6ت. م. ك .و   43/2011ال ـــــــركات بموجـــــــب الحكـــــــر رقـــــــر 

)  واق مال( وان ر إليه في هوا االعتراأل السيد/ محمد ال ويحي 
ــــة ع ــــداهلل العوضــــي التــــي تمثــــل  بيــــ ته ممــــثاًل للمســــاهر ثلــــ  مكي

 % من ر س المال .0.69
وقــد جــاء رد الســيد رةــيس الجمعيــة فــي هــوا ال ــأن بأنــه لــر تيــله  -

وحرمانئـــا مـــن  ثمـــة كتـــب مـــن إدارة التن يـــو بمـــا ي يـــد تحييـــد األ ـــئر
 الح ور  و التيويت في الجمعية الماثلة .

%مـن 36.23وقد تح ظ على هـوا االعتـراأل مسـاهمون يملكـون  -
ر س المــال علــى  ــند مــن القــول بــأن الحكــر الم ــار إليــه هــو حكمــاً 
ليس نئاةيًا وال ينال من ذلك كونه اادرًا في مادة تجاريـة التـي ت ـتر  

لقــانون المرافعــات ، ف ــاًل عــن عــدم تحديــد لتن يــو  تقــدير ك الــة وفقــاً 
األ ــــــئر المطلــــــوب تحييــــــدها وإلــــــى مــــــن تعــــــود هــــــو  األ ــــــئر مــــــن 

 المساهمين حتى يتر تحييدها دون جور على حقوق المساهمين.
كما  الب السيد/بدر المطيرات بي ته ممثاًل للمساهر فريد  مين   -

معيـة % من ر س المال  ب طالن انعقاد الج0.35العوضي بما يمثل 
العمومية الماثلة على  ند من القول بأن لجنة تي ية ال ركة العقارية 
لال تثمار لر تقر مس قًا بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لمناق ة 

مـن قـانون ال ـركات  289ال يانات المالية لل ركة بالمخال ـة للمـادة 
وان ر إليه في هوا االعتراأل السـيد/محمد ال ـويحي بيـ ته ممـثاًل 

% مـن ر س 0.69لمساهر ثل  مكيـة ع ـداهلل العوضـي التـي تمثـل ل
المــال ، كمــا تقــدم الســيد/فايز الدو ــري بيــ ته ممــثاًل للسادة/شــركة 

% مـن 4.15حساب العمالء بما نس ته  –مجموعة األوراق المالية 
ر س المال بكتابه إلـى السـيد رةـيس الجمعيـة ي ـدي فيـه تح خـه علـى 
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ثلة في عـدم تعاونئـا وتزويـد  بالمعلومـات  عمال لجنة التي ية والمتم
ــة  ــه كــان البــد للجن وال يانــات والتقييمــات لكافــة  اــول ال ــركة ، و ن
تحديــد مركزهــا المــالي خــالل ثالثــة  شــئر مــن م اشــرتئا لعملئــا ، كمــا 
 شــار المــوكور بأنــه هــو  االعتراضــات ت ــمنتئا الكتــب اليــادرة مــن 

و  22/12/2015 شـــــركة مجموعـــــة األوراق إلـــــى اللجنـــــة المؤرخـــــة
إال  ن اللجنــــة لــــر ت ــــال ولــــر تئــــتر  4/2/2016و  17/1/2016

 بالرد على تلك الكتب.
% مـن ر س المـال علـى هـو  70.62تح ـظ مسـاهمون يملكـون  -

 االعتراضات.
و فاد السيد رةيس الجمعية العمومية  ن هو  المادة تنص على  نه  -

ـــدعوة ))علـــى الميـــ ي المعـــين لتيـــ ية شـــركة المســـاهمة  ن ي قـــوم ب
لالجتمـاع خـالل ثالثـة  شـئر مـن انتئـاء السـنة  الجمعية العامة العادية

ـــــب  ـــــر مراق ـــــة وتقري ـــــة الســـــنة المنتئي ـــــك لمناق ـــــة ميزاني ـــــة وذل المالي
الحســــــابات والتقريــــــر الســــــنوي عــــــن  عمــــــال التيــــــ ية والميــــــادقة 

وتعيــين مراقــب حســابات الســنة الجديــدة، ولــه دعــوة الجمعيــة  عليئــا
ــــت ذلـــك  عمـــال التيـــ ية(( ومـــن  وقـــت إذالالجتمـــاع فـــي  ي  اقت ـ

خالل ما نيت عليه هوا المادة يت ين عدم تطرقئا إلى بطالن انعقـاد 
الجمعية العموميـة الغيـر عاديـة مـن عدمـه ، كمـا  فـاد  نـه جـاري حاليـاً 

وحتــى  2009االنتئــاء مــن ال يانــات الماليــة لل ــركة عــن األعــوام مــن 
لـة لـر تـتمكن خاللئـا ال ـركة  ي ما يقـارب  ـ ع  ـنوات كام 2015

مـن اعتمـاد تلــك ال يانـات الماليــة أل ـ اب يعلمئــا جميـع المســاهمين 
تلــك األ ـــ اب التـــي  دت إلـــى تيـــ ية ال ـــركة بموجـــب قـــراري وزارة 
التجارة واليناعة ومن ثر الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة فـي 

جود بعم والتي  تت بلجنة التي ية ، هوا ف اًل عن و  6/8/2015
 اول ال ركة خارر دولة الكويت مسجلة بأ ماء بعـم المسـاهمين 
جــاري اتخــاذ الــالزم قانونيــاً ب ــأنئا فعــادة تســجيلئا با ــر ال ــركة ،  
كل هوا يوجب على اللجنة التري  فخرار مركزاً مالياً دقيقـاً لل ـركة 

 ومن ثر يتر تزويد جميع المساهمين به .
عنئـا السـيد ممثـل شـركة مجموعـة   ما ب أن الكتـب التـي يتحـد  -

األوراق المالية فقد  فاد السيد رةيس الجمعية بأن جميع هو  الكتب 
قــد تــر الــرد عليئــا مــن ق ــل لجنــة التيــ ية بكتــب موجئــة إلــى شــركة 

                      1/2/2016مجموعـــــــــــــــــــة األوراق الماليـــــــــــــــــــة مؤرخـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي 
 .9/2/2016و 
يد رةيس الجمعية بتالوة تقرير وبعد إث ات تلك التح خات قام الس -

 عمـــــال لجنــــــة التيـــــ ية خــــــالل العـــــام المنيــــــرم منـــــو تعيينئــــــا فــــــي 
 وحتى تاريخه. 6/8/2015
اعترأل السيد/محمد ال ويحي بي ته ممثاًل للمساهر ثل  مكية  -

% مــن ر س المــال  علــى  عمــال 0.69ع ــداهلل العوضــي التــي تمثــل 
 ـند مـن القـول بأنـه  لجنة التي ية على بعم من  عمال اللجنة علـى

من الم ترأل على اللجنـة تزويـد  بتقريـر للوقـو  علـى األعمـال التـي 
ـــــــــــي االعتـــــــــــراأل  ـــــــــــه ف ـــــــــــة بننجازهـــــــــــا، وان ـــــــــــر إلي ـــــــــــت اللجن  قام
السيد/ فـايز الدو ـري بيـ ه ممـثاًل للسـادة /شـركة مجموعـة األوراق 

 % من ر س المال.4.15حساب العمالء بما نس ته  –المالية 
ةيس الجمعية في هوا ال أن بعدم إمكانية تزويـد وقد  فاد السيد ر  -

المساهمين بثمة بيانات مالية لل ركة في قل عدم اعتمادها مـن ق ـل 
 اللجنة وفقاً لما جاء في اففادة السابقة .

وجه السيد/ محمـد ال ـويحي بيـ ته ممـثاًل للمسـاهر ثلـ  مكيـة  -
ى % مـــن ر س المـــال  ـــؤااًل إلـــ0.69ع ـــداهلل العوضـــي التـــي تمثـــل 

السيد رةيس الجمعية مست سرًا عن المسـاهمين الـوين قـاموا با ـتالم 
  رباحئر وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة.

فأجابــه الســيد رةــيس الجمعيــة بــأن ثلــ  المرحومــة مكيــة العوضــي  -
الوي يح ر عنـه المـوكور فـي الجمعيـة الماثلـة هـو  حـد المسـاهمين 

 نــه يعلــر ذلــك جيــداً الــوين تــر تســليمئر األربــاو و نــه مــن الم تــرأل 
 بي ته ممثاًل عن هوا الثل  في الح ور .

%  من ر س المال على م مون 70,62وافق مساهمون يملكون -
ما جاء بتقرير لجنة التي ية معلنين تأييدهر للجنة وقاموا بالثناء على 
مجئوداتئــا بمــا فيــه اليــالح العــام لل ــركة ومســاهميئا مطــال ين إياهــا 

 إنئاء التي ية .باف راع في عملية 
وبعــد االنتئــاء مــن تــالوة التقريــر قــام الســيد رةــيس الجمعيــة العامــة  -

 بم اشرة ومناق ة المواضيع المدرجة على جدول األعمال كالتالي :
 ( التيويت على ال ند األول الخاص بتمديد  عمال لجنة التي ية:1
% مــن ر س المــال 36.23تقــدم عــدد مــن المســاهمين يملكــون  -

حًا بأن تكون فترة  عمال اللجنة عاماً كاماًل بداًل مـن  ـتة  شـئر باقترا
يــتر تجديــدها تلقاةيــاً لمــرة واحــدة فقــط ، وفــي حــال انق ــاء ال تــرتين 
دون االنتئاء من  عمال التي ية يـتر عقـد جمعيـة عموميـة غيـر عاديـة 
للتيـويت علـى تمديــدها  و اختيـار لجنـة تيــ ية جديـدة ، وفـي حــال 

  الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة تســــتمر اللجنــــة تعــــور انعقــــاد هــــو
ب كلئا األخير في إدارة  عمال التي ية لحين إعـادة تعيـين  ع ـاةئا 
 و تعيين لجنة تي ية  خرى من خالل الجمعية العموميـة غيـر العاديـة 
لل ــركة ، وقــد تمــت الموافقــة علــى هــوا االقتــراو مــن ق ــل مســاهمين 

تح ـــظ مســـاهمين يملكـــون %  مـــن ر س المـــال، و 70.62يملكــون 
 % من ر س المال.5.19

وبعــد  ن قــام الســيد/رةيس الجمعيــة بــتالوة آليــة التيــ ية وبنودهــا  -
وشــــرو ئا كمــــا هــــي واردة بمح ــــر الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العاديــــة 

جــــاء قــــرار الجمعيــــة العموميــــة  6/8/2015الســــابقة المنعقــــدة فــــي 
 األعمال كالتالي : الماثلة النئاةي عند مناق ة هوا ال ند من جدول

))الموافقة على تمديد  عمال لجنة التي ية التي تر تعيينئا بالجمعية 
بــــوات  6/8/2015العموميــــة غيــــر العاديــــة لل ــــركة المنعقــــدة فــــي 

األشخاص وال نـود واآلليـة الـواردة بمح ـر تلـك الجمعيـة العموميـة ، 
قاةيــا علــى  ن تكــون فتــرة  عمــال اللجنــة عامــاً كــاماًل يــتر تجديــدها تل

لمـــرة واحـــدة فقـــط ، وفـــي حـــال انق ـــاء ال تـــرتين دون االنتئـــاء مـــن 
 عمــال التيــ ية يــتر عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة للتيــويت علــى 
تمديدها  و اختيار لجنة تي ية جديدة ، وفي حال تعور انعقـاد هـو  
الجمعية العمومية غير العادية تستمر اللجنة ب كلئا األخير في إدارة 

ــين  ع ــاةئا  و تعيــين لجنــة تيــ ية  عمــال التيــ  ية لحــين إعــادة تعي
  خرى من خالل الجمعية العمومية غير العادية لل ركة (( .

( ثــر انتقــل النقــاش إلــى ال نــد الثــاني مــن جــدول األعمــال الخــاص 2
بالتيويت على ت ويم لجنة التي ية باتخاذ افجراءات الالزمة ل يـع 
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 عقارات ال ركة بالمزاد العلني :
تــر التيــويت علــى هــوا ال نــد وتمــت الموافقــة عليــه مــن مســاهمين  -

%  من ر س المال في حين اعترأل عليه مساهمين 70.62يمثلون 
 % من ر س المال.5.19يمثلون ما نس ته 

بناء عليه جاء قرار الجمعية العموميـة النئـاةي عنـد مناق ـة هـوا ال نـد 
 من جدول األعمال كالتالي :

لجنة التي ية باتخاذ افجراءات الالزمة ل يع  ))الموافقة على ت ويم
عقارات ال ركة بالمزاد العلني وفقاً لآللية المنيـوص عليئـا بمح ـر 

 ((.6/8/2015الجمعية العمومية غير العادية السابقة المنعقدة في 
قئـرًا ، وفـي نئايـة  12:25وقد انتئت وقاةع االجتماع فـي تمـام السـاعة 

لجمعيــة جميــع الح ــور مــن المســاهمين االجتمــاع شــكر الســيد رةــيس ا
 وممثلي ال ركة الكويتية للمقااة وممثلة وزارة التجارة واليناعة.

 رةيس الجمعـيـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة  ثير للتطوير العقاري )ش.م.ك( مق لة
 مح ر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

انعقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ل ــركة  ثيــر للتطــوير العقــاري 
ش.م.ك )مق لـــة( فـــي تمـــام الســـاعة الحاديـــة ع ـــرة اـــ احاً مـــن يـــوم 

ــوزارة التجــارة  20/7/2016األربعــاء الموافــق  بقاعــة االجتماعــات ب
ـــوزارات  ـــ  قاعـــة  –واليـــناعة وذلـــك بمقرهـــا بمجمـــع ال الـــدور الثال

 ج بح ور كل من: 2332ج
 ممثلًة عن وزارة التجارة واليناعة. السيدة/مرير ال مري -

% مــن ر س مــال ال ــركة 100وقــد ح ــر مســاهمون يمثلــون نســ ة 
  ئر . 10,000,000/-بما يعادل 

وبعد اكتمال النيـاب القـانوني تـر س االجتمـاع السـيد/ مـاهر ع ـدالرحمن 
ك ع ــو مجلــس افدارة فــي شــركة  ثيــر للتطــوير العقــاري وذلــ – ــليمان 

ـــــاريخ       بت ـــــويم مـــــن ـــــالتمرير بت ـــــي مح ـــــر اجتماعـــــه ب مجلـــــس افدارة ف
، وقــــد رحــــب بالح ــــور وباشــــر با ــــتعراأل ومناق ــــة 2016يوليــــو  17

 جدول  عمال الجمعية العامة غير العادية وفق اآلتي :
% مــن 100 واًل : تمــت الموافقــة علــى  لــب مســاهمين بحــوزتئر 

د.ك  1,000,000مــن   ــئر ر س المــال بزيــادة ر س مــال ال ــركة 
د.ك )فقـــط  2,000,000)فقــط مليـــون دينــار كـــويتي ال غيــر( إلـــى 
د.ك )فقط  1,000,000مليونان دينار كويتي ال غير( بزيادة قدرها 

ــــر(، وذلــــك مــــن خــــالل تخيــــيص م لــــ   ــــار كــــويتي ال غي مليــــون دين
د.ك )فقط مليون دينار كويتي ال غير( لالكتتاب مـن  1,000,000

اليين مــن خــالل  ــداد دفعــة نقديــة واحــدة، مــن ق ــل المســاهمين الحــ
فلـس  100 ئر بقيمـة ا ـمية  10,000,000خالل إادار عدد 

للســــئر الواحــــد وبــــدون عــــالوة ااــــدار علــــى ان تعطــــى األوليــــة فــــي 
االكتتــــاب للمســــاهمين المســــجلين بــــدفاتر ال ــــركة بتــــاريخ الجمعيــــة 
العموميــــة، ويجــــوز دخــــول مســــاهمين جــــدد مــــع تنــــازل المســــاهمين 

اليين عـــن حقئـــر فـــي االكتتـــاب بعـــد انتئـــاء ال تـــرة القانونيـــة مـــع الحـــ
ت ويم مجلس االدارة في التير  بكسور األ ئر الناتجة عن زيادة 

 ر س المال وذلك بعد موافقة الجئات المختية.

ثانيـــــًا: تمــــــت الموافقـــــة علــــــى التواـــــية بتخ ــــــيم ر س المـــــال مــــــن 
ــار كــويتي ال غيــر 2,000,000 ( الــى م لــ  د.ك )فقــط مليونــان دين
ــان  1,530,231 ــون  ل ــاً وماةت د.ك )فقــط مليــون وخمســماةة وثالث

وواحــد وثالثــون دينــارا كويتيــا ال غيــر( وذلــك ف  ــاء كامــل الخســاةر 
المتراكمة المت قية كما فـي الميزانيـة المعتمـدة للسـنة الماليـة المنتئيـة 

 .2015ديسم ر  31في 
( مــن عقــد التأ ــيس 6ة )ثالثــًا: الموافقــة علــى التواــية بتعــديل المــاد

 ( من النخام األ ا ي لتي ح كالتالي:5والمادة )
 النص الحالي )ق ل التعديل(: -

د.ك ) فقـــط مليـــون  1,000,000جحـــدد ر س مـــال ال ـــركة بم لـــ  
 ئر ) فقط ع رة  10,000,000دينار كويتي ال غير( موزعاً على 

فلـــس للســـئر الواحـــد  100ماليـــين  ـــئر ال غيـــر( قيمـــة كـــل  ـــئر 
 وجميع األ ئر نقديةج.

 النص المقترو )بعد التعديل(: -
ـــ   ـــون  1,530,231جحـــدد ر س مـــال ال ـــركة بم ل د.ك )فقـــط ملي

وخمسماةة وثالثون  ل ا وماةتان وواحد وثالثـون دينـارا كويتيـا ال غيـر( 
 ــــئر ) فقــــط خمســــة ع ــــر مليونــــاً  15,302,310موزعــــاً علــــى 

ال غيـــر( قيمـــة كـــل  ـــئر وثالثماةــة و  ل ـــين وثالثماةـــة وع ـــرة   ــئر 
 فلس للسئر الواحد وجميع األ ئر نقديةج. 100

رابعًا: الموافقة على تغييـر ا ـر جشـركة  ثيـر للتطـوير العقـاري ش.م.ك  
 )مق لة(  إلىج شركة   س العقارية المتحدة ش.م.ك )مق لة(ج.

( من عقد التأ ـيس والمـادة 2الموافقة على تعديل المادة ) خامسًا: 
  ام األ ا ي لتي ح كالتالي:( من النخ1)
 النص الحالي )ق ل التعديل(:  -

 شركة  ثير للتطوير العقاري ش.م.ك )مق لة( .
 النص المقترو )بعد التعديل(: -

 شركة مجموعة   س المتحدة العقارية ش.م.ك )مق لة( .
هوا وقد انتئي االجتماع في تمام الساعة الثانية ع ـرة قئـراً مـن يـوم 

 .20/7/2016الموافق األربعاء 
    ع و مجلس افدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بئتكو القاب ة شركة

 شركة مساهمة كويتية قاب ة
 مح ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 -شــركة بئتكــو القاب ــة عقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي 
فــــي تمــــام  العــــادياجتماعئــــا غيــــر شــــركة مساهمــــــة كويتيــــة )قاب ــــة( 

 3ونيــف مــن اــ او يــوم االربعــاء الموافـــق  الســاعة الحاديــة ع ــرة
 –وزارة التجارة واليناعة  –بمقر مجمع الوزارات  2016 غسطس 
 ( .2332غرفة ) –( 3الدور )

وقد تر س جلسة االجتماع السيد / مو ى ع د الحسين حاجي بئمن 
 بي ته ناةب رةيس مجلس افدارة .  -

 كما ح ر االجتماع كال من : 
 ممثلة عن وزارة التجارة واليناعة . -الخيا  دالل  األ تاذة  /
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  ئر  االة ووكالة  20,000,000مساهمــون بحوزتئـــــر 
 ــئر وكالــة (  ي  15,333,333 ــئر  اــالة ،  4,666,667) 

% مــن إجمــالي   ــئر ر س مــال  100مــا يعــادل نســ ة مئويــة قــدرها 
  ئر . 20,000,000ال ركة وال ال  عددها 

ــــوني ليـــحة انعقـــاد اجتمـــاع  ـــوفر النيـــاب القان وبعـــد افعـــالن عـــن ت
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ، افتــتح رةــيس الجلســة االجتمــاع مرح ــا 
ــواردة علــى جــدول  عمــال  ــود ال ــد  بطــرو ال ن ــر ب بالســادة الح ــور ث
الجمعية العامة غيـر العاديـة ، وعليـه وبعـد ا ـتعراأل جـدول األعمـال 

 ات التالية  : فقد تر اتخاذ القرار 
الموافقـــة علـــى تعـــديل نيـــوص المـــواد التاليـــة مـــن عقـــد تمـــت  وال : 

 تأ يس والنخام األ ا ي لل ركة كالتالي: 
( من عقد تأ يس 1الموافقة على تعديل نص المادة رقر )تمت  -1

 ال ركة لتي ح كالتالي:
 نص المادة ق ل التعديل: 

 تعت ر المقدمة جزءا ال يتجز  من هوا العقد .
وتؤلــف مــن المــوقعين علــى هــوا العقــد جماعــة غرضــئا ان ــاء شــركة 
مساهمة كويتية بترخيص من الحكومـة الكويتية ،   قا ألحكـام قـانون 

والقوانين المعدلة والنخام  1960( لسنة 15ال ركات التجارية رقر )
 اال ا ي الملحق بئوا العقد .

 نص المادة بعد التعديل : 
ا العقـــد جماعـــة غرضـــئا ان ـــاء شـــركة تؤلـــف مـــن المـــوقعين علـــى هـــو

مق لة بترخيص من الحكومـة الكويتية ،   قا ألحكام   مساهمة كويتية
والقـوانين المعدلـة  1960( لسـنة 15قانون ال ركات التجارية رقر )

والنخـام اال ا ـي الملحـق بئـوا العقـد وتخ ـع هـو  ال ـركة ألحكــام 
بناــــدار قـــانون ال ــــركات  2012لســـنة  25المر ـــوم بقـــانون رقــــر 

 اال ا ي لل ركة  .وتعديالته والةحته التن يوية والنخام 
( مــــن عقــــد 5تمــــت الموافقــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة رقــــر ) -2

( مـــن النخـــام األ ا ـــي لل ـــركة والخااـــة 4التأ ـــيس والمـــادة رقـــر )
 بأغراأل ال ركة لتي ح كالتالي:

 نص المادة ق ل التعديل: 
 األغراأل التي   ست من  جلئا ال ركة هي :

ن يــة وكــولك تملـــك . تملــك   ــئر شــركات مســـاهمة كويتيــة  و  ج1
  ــــئر  و حيــــص فــــي شــــركات ذات مســــؤولية محــــدودة كويتيــــة  و 
 جن يــــة  و االشــــتراك فــــي تأ ــــيس هــــو  ال ــــركات بنوعيئــــا وإدارتئــــا 

 وإقراضئا وك التئا لدى الغير .
.إقراأل ال ركات التي تملك فيئا ا ئما وك التئـا لـدى الغيـر وفـي 2

القاب ة في ر س مال  هو  الحالة يتعين  ال تقل نس ة م اركة ال ركة
 % على األقل .20ال ركة المقترضة عن 

ـــــــراءات اختـــــــراع  و 3 ـــــــن ب ـــــــة اليـــــــناعية م ـــــــوق الملكي ـــــــك حق .تمل
ــــة اــــناعية  و ــــة حقــــوق  خــــرى  عالمــــات تجاري ر ــــوم اــــناعية  و  ي

 ــــــواء فــــــي  ال ــــــتغاللئاتتعلــــــق بــــــولك وتأجيرهــــــا ل ــــــركات  خــــــرى 
 داخل الكويت  و خارجئا .

ات الالزمـة لم اشـرة ن ـا ئا فـي الحـدود .تملك المنقوالت والعقار 4
 المسموو بئا وفقا للقانون .

.إ ـــــتغالل ال ـــــواةم الماليـــــة المتـــــوفرة لـــــدى ال ـــــركة عـــــن  ريـــــق 5
 ا تثمارها في محافظ مالية تدار من ق ل شركات وجئات متخيية. 

 نص المادة بعد التعديل: 
لســنة  25مــع عــدم افخــالل بأحكــام المر ــوم بقــانون ال ــركات رقــر 

بناـــدار قـــانون ال ـــركات وتعديالتـــه والةحتـــه التن يويـــة فـــنن  2012
 األغراأل التي تأ ست من  جلئا ال ركة هي :

.تملـــك   ـــئر شـــركات مســـاهمة كويتيـــة  و  جن يـــة وكـــولك تملـــك 1
  ــــئر  و حيــــص فــــي شــــركات ذات مســــؤولية محــــدودة كويتيــــة  و 
ا  جن يــــة  و االشــــتراك فــــي تأ ــــيس هــــو  ال ــــركات بنوعيئــــا وإدارتئــــ

 وإقراضئا وك التئا لدى الغير .
.إقراأل ال ركات التي تملك فيئا   ئما وك التئـا لـدى الغيـر وفـي 2

هو  الحالة يتعين  ال تقل نس ة م اركة ال ركة القاب ة في ر س مال 
 % على األقل .20ال ركة المقترضة عن 

ـــــــراءات اختـــــــراع  و 3 ـــــــن ب ـــــــة اليـــــــناعية م ـــــــوق الملكي ـــــــك حق .تمل
ــــة اــــنا ــــة حقــــوق  خــــرى  عية  وعالمــــات تجاري ر ــــوم اــــناعية  و  ي

 ــــــواء فــــــي  ال ــــــتغاللئاتتعلــــــق بــــــولك وتأجيرهــــــا ل ــــــركات  خــــــرى 
 داخل الكويت  و خارجئا .

.تملك المنقوالت والعقارات الالزمـة لم اشـرة ن ـا ئا فـي الحـدود 4
 المسموو بئا وفقا للقانون .

.إ ـــــتغالل ال ـــــواةم الماليـــــة المتـــــوفرة لـــــدى ال ـــــركة عـــــن  ريـــــق 5
 مارها في محافظ مالية تدار من ق ل شركات وجئات متخيية. ا تث
.ا ــتثمار  مــوال ال ــركة فــي افتجــار باأل ــئر والســندات واألوراق 6

الماليـــة األخـــرى عـــن  ريـــق بيـــع وشـــراء األ ـــئر فـــي  ـــوق الكويـــت 
 لألوراق المالية .

( مـــن النخـــام 8تمـــت الموافقـــة علـــى تعـــديل نـــص المـــادة رقـــر ) -3
 تي ح كالتالي:األ ا ي لل ركة ل

 نص المادة ق ل التعديل: 
يسلر مجلس افدارة لكل مساهر خالل ثالثة  شئر من تاريخ إعالن 
قيام ال ركة نئاةيا شئادات مؤقتة يث ت فيئا مقدار األ ئر المكتتب 

 بئا والم ال  المدفوعة .
 نص المادة بعد التعديل: 

لنخـام افيـــداع تخ ـع االوراق الماليـة الميــدرة مـن شـركة المســاهمة 
ــداع  المركــزي لــألوراق الماليــة لــدى وكالــة مقااــة ، ويعت ــر إييــال إي
االوراق الماليــة لــدى وكالــة مقااــة  ــنداً لملكيــة الورقــة، ويســلر كــل 

 مالك إييال بعدد ما يملكه من  وراق مالية.
( مــن النخــام 11تمــت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــر ) -4

 التالي: األ ا ي لل ركة لتي ح ك
 نص المادة ق ل التعديل: 

لما كانـت األ ـئر ا ـمية فـان آخـر مالـك لئـا مقيـد ا ـمه فـي  ـجل 
ال ركة يكـون هـو وحـد  اـاحب الحـق فـي قـ م الم ـال  المسـتحقة 
عـــن الســـئر  ـــواء كانـــت حييـــا فـــي األربـــاو  و نيـــي ا فـــي ملكيـــة 

 موجودات ال ركة .
 نص المادة بعد التعديل : 
ص يح ظ لدى وكالة مقااة وتقيد فيه   ماء يكون لل ركة  جل خا
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المساهمين وجنسياتئر ومو نئر وعدد األ ئر المملوكـة لكـل مـنئر 
ونوعئـــا والقيمـــة المدفوعـــة عـــن كـــل  ـــئر، ويـــتر التأشـــير فـــي  ـــجل 
المساهمين بـأي تغييـرات تطـر  علـى ال يانـات المسـجلة فيـه وفقـا لمـا 

ـــا  ال ـــركة  و وكالـــة المقااـــة مـــن بيانـــات، و  لكـــل ذي شـــأن  ن تتلق
 يطلب من ال ركة  و وكالة المقااة تزويد  ب يانات من هوا السجل.

( مــن النخــام 12تمــت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــر ) -5
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
ــادة ر س المــال إال إذا كانــت  قســا  األ ــئر قــد دفعــت   ال يجــوز زي

، الجديدة بأقل من قيمتئا اال ميـةجوز إادار األ ئر كاملة ، وال ي
واذا اـــدرت بقيمــــة  علـــى خييــــت الزيـــادة  وال لوفــــاء ميــــروفات 
افاـــــدار ثـــــر لالحتيـــــا ي  و ال ـــــتئالك األ ـــــئر ، ولكـــــل مســـــاهر 
األولوية في االكتتـاب بحيـة مـن األ ـئر الجديـدة متنا ـ ة مـع عـدد 

ع ر يوما من تـاريخ   ئمه وتمنح لممار ة حق األولوية مدة خمسة 
ن ر دعوة المسـاهمين لـولك ، ويجـوز تنـازل المسـاهمين مقـدما عـن 

 حقئر في األولوية  و تقييد هوا الحق بأي قيد.
 نص المادة بعد التعديل : 

ال يجـــــــوز زيـــــــادة ر س المـــــــال الميـــــــرو بـــــــه إال إذا كانـــــــت قيمـــــــة 
األ ــــئر األاــــلية قــــد دفعــــت كاملــــة، ويجــــوز للجمعيــــة العامــــة غيــــر 
العاديــــــة  ن ت ــــــوأل مجلــــــس افدارة فــــــي تحديــــــد تــــــاريخ تن يــــــو ، 
ـــادة ر س المـــال  ـــه يجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة ال ـــركة زي ـــى  ن عل
ــــــه علــــــى ان يكــــــون  الميــــــدر فــــــي حــــــدود ر س المــــــال الميــــــرو ب

 ر س المال الميدر قد تر  داد  بالكامل.
وال يجوز إادار األ ئر الجديدة بأقل من قيمتئـا األ ـمية ، ويجـوز 

 تنازل ال تحدا  نخام خيار شراء األ ئر للموق ين  .ال
( مــن النخــام 13تمــت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــر ) -6

 األ ا ي لل ركة والخااة بأع اء مجلس افدارة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل : 

(  ع اء ثالثـة  ع ـاء 3يتولى ادارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف من )
 الجمعية العامة بالتيويت السري  .تنتخ ئر 

 نص المادة بعد التعديل : 
 ع ــاء(  ربعــة  4يتــولى إدارة ال ــركة مجلــس إدارة مكــون مــن عــدد )

وتكــون مــدة   ع ــاء ، تنتخــ ئر الجمعيــة العامــة بالتيــويت الســري،
 الع وية ثال   نوات قابلة للتجديد.

تعيــــين ويجـــوز لكــــل مســــاهر  ــــواء كـــان شخيــــا   يعيــــا  و اعت اريــــا 
ممثلين له في مجلس إدارة ال ركة بنس ة ما يملكه مـن   ـئر فيئـا ، 
ــارين بئــو  الطريقــة مــن  ويســتنزل عــدد  ع ــاء مجلــس افدارة المخت
مجمـــــوع اع ـــــاء مجلـــــس افدارة الـــــوين يـــــتر انتخـــــابئر، وال يجـــــوز 

ـــون فـــي مجلـــس افدارة  ـــوين لئـــر ممثل مـــع  االشـــتراكللمســـاهمين ال
تخاب بقية  ع اء مجلس افدارة ، إال في المساهمين اآلخرين في ان

حــدود مــا زاد عــن النســ ة المســتخدمة فــي تعيــين ممثليــه فــي مجلــس 
افدارة، ويجـــوز لمجموعـــة مـــن المســـاهمين  ن يتحـــال وا فيمـــا بيـــنئر 
لتعيين ممثل  و  كثر عنئر في مجلس افدارة وذلك بنس ة ملكيـتئر 

 مجتمعة.

ـــــوق ويكــــــون لئـــــؤالء الممثـــــلين مــــا  ـــــ ين مــــــن الحقـ لـألع ـــــاء المنتخـ
والـواج ـات، ويكون المساهر مسؤوال عن  عمال ممثليه تجا  ال ركة 

 وداةنيئا ومساهميئا.
وإذا تعــور انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فــي الميعــاد المحــدد لــولك 
ا تمر المجلس القاةر في إدارة  عمال ال ـركة لحـين زوال األ ـ اب 

 د.وانتخاب مجلس إدارة جدي
( مـــن النخـــام 15.تمـــت الموافقـــة علـــى تعـــديل نـــص المـــادة رقـــر )7

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل: 

ي تر  في ع و مجلس االدارة  ن يكون مالكا بي ته ال خيية  و 
يكون ال خص المعنوي الوي يمثله مالكـا لعـدد مـن األ ـئر ال يقـل 

% مـــــن ر س المـــــال  ي 1 و  دينـــــار كـــــويتي  7,500قيمتئـــــا عـــــن 
القيمتين  قل ، فنذا كان الع و وقت انتخابـه ال يملـك  و يمثـل هـوا 

 ن يكـــون   انتخابـــهالعــدد مـــن األ ــئر وجـــب عليـــه خــالل شـــئر مــن 
مالكا له وإال  قطت ع ويته ويكون ال خص المعنوي مسـؤوال عـن 

  عمال ممثليه تجا  ال ركة وداةنيئا ومساهميئا .
 لتعديل : نص المادة بعد ا

 يجب  ن تتوافر في من يرشح لع وية مجلس افدارة ال رو  التالية:
 .   ن يكون متمتعاً بأهلية التير .1 
.  ال يكون قد   ق الحكر عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية  و 2

في جريمة إفالس بالتقيـير  و التـدليس  و جريمـة مخلـة بال ـر   و 
يـة بسـ ب مخال تـه ألحكـام هـوا القـانون األمانة  و بعقوبة مقيدة للحر 
 ما لر يكن قد رد إليه اعت ار .

.  ن يكــون مالكــاً بيــ ة شخيــية  و ال ــخص الــوي يمثلــه مالكــاً 3
 لعدد من   ئر ال ركة.

وإذا فقــد ع ــو مجلــس افدارة  يــا مــن ال ــرو  المتقدمــة زالــت عنــه 
 ا ة الع وية.

( مــن النخــام 16تمــت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــر ) -8
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي : 

 نص المادة ق ل التعديل : 
ال يجـــــوز  ن يكـــــون لـــــرةيس مجلـــــس االدارة  و ألحـــــد  ع ـــــاء هـــــوا 
المجلس ميلحة م اشرة  و غير م اشـرة فـي العقـود واليـ قات التـي 

، ذا كان بترخيص من الجمعية العامةت رم مع ال ركة  و لحسابئا إال إ
مــــن هــــؤالء  ن ي ــــترك فــــي إدارة شــــركة م ـــــابئه  و  أليوال يجــــوز 

ــــرةيس مجلــــس االدارة  و ألي مــــن  منافســــة ل ــــركتئر ، وال يجــــوز ل
ان يسـتغل المعلومـات  -ولو كان ممثال ل خص اعت ـاري  – ع اةه 

التــي واــلت اليــه بحكــر منيــ ه فــي الحيــول علــى فاةــدة لن ســه  و 
 يلة مـدة ع ـويته  لغير  ، كما ال يجوز له بيع  و شراء   ئر ال ركة

 في مجلس االدارة .
 نص المادة بعد التعديل : 

 . ال يجوز لرةيس  و ع و مجلس افدارة ، ولو كان ممثاًل ل خص 
  يعــي  و اعت ــاري ،  ن يســتغل المعلومــات التــي واــلت إليــه بحكــر 

 مني ه في الحيول على فاةدة لن سه  و لغير  .
ئمه بال ــــركة  ثنــــاء ويجــــوز لع ــــو مجلــــس افدارة التيــــر  فــــي   ــــ
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ع ــويته بــالمجلس وذلــك دون إخـــالل بقيــود التيــر  فــي األ ـــئر 
 المنيوص عليئا في قانون ال ركات  و عقد ال ركة  و هوا النخام .
ــــرةيس مجلــــس افدارة  و ألي مــــن  ع ــــاء المجلــــس  ن  ب. ال يجــــوز ل
يجمــع بــين ع ــوية مجلــس إدارة شــركتين متنافســتين ،  و  ن ي ــترك فــي 

من شأنه منافسـة ال ـركة  و  ن يتجـر لحسـابه  و لحسـاب غيـر   عمل ي 
فـــي  حـــد فـــروع الن ـــا  الـــوي تزاولـــه ال ـــركة ، وإال كـــان لئـــا  ن تطال ـــه 

التي زاولئا لحسابه كأنئا  جريـت لحسـاب بالتعويم  و باعت ار العمليات 
 ال ركة . ما لر يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

( مــن النخــام 18تمــت الموافقــة علــى تعــديل نــص المــادة رقــر ) -9
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي : 

 نص المادة ق ل التعديل : 
ةيس لمــدة ينتخــب مجلــس االدارة بــاالقتراع الســري رةيســا وناة ــا للـــر 

ثال   نوات على  ن ال يزيد على مدة ع ـويتئر بمجلـس االدارة ، 
ــيس مجلــس افدارة هــو الــوي يمثــل ال ــركة لــدى الق ــاء و مــام  ورة
الغيــر ، وعليــه تن يــو القــرارات التــي ييــدرها المجلــس، ويقــوم ناةــب 

 الرةيس بمئام الرةيس عند غيابه  و قيام مانع عنه .
 نص المادة بعد التعديل: 

ينتخــــب مجلـــــس افدارة بـــــاالقتراع الســـــري رةيســـــاً للمجلـــــس وناة ـــــاً 
للــرةيس ويمثــل رةــيس مجلــس افدارة ال ــركة فــي عالقاتئــا مــع الغيــر 
و مـــام الق ـــاء إلـــى جانـــب االختيااـــات األخـــرى الم ينـــة بالعقـــد ، 
ويعت ر توقيعه كتوقيع مجلس افدارة في عالقـة ال ـركة بـالغير، وعليـه 

و ن يتقيـــد بتواــياته ، ويحــل ناةــب الـــرةيس  تن يــو قــرارات المجلــس
 محل الرةيس عند غيابه ،  و قيام مانع لديه من ممار ة اختياااته.

( مـن النخــام 19تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -10
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل : 
 لـإلدارةوا منتـدبا يجوز لمجلس االدارة ان يعين من بـين  ع ـاةه ع ـ

 و  كثـــر ويحـــدد المجلـــس اـــالحيتئر ومكافـــستئر ويجـــوز لمجلـــس 
 افدارة ان يعين مديرا عاما لل ركة ويحدد اختياااته ومكافسته.

 نص المادة بعد التعديل : 
يجوز  ن يكون لل ركة رةيسا تن يويا يعينه مجلس افدارة من  ع اء 

ال ــــركة ويحــــدد المجلــــس المجلــــس  و مــــن غيــــرهر ينــــا  بــــه إدارة 
 مخيياته واالحياته في التوقيع عن ال ركة.

( مـن النخــام 20تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -11
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل : 
يملــك حـــق التوقيــع عــن ال ـــركة علــى ان ـــراد كــل مــن رةــيس مجلــس 

ـــــــــاء م ـــــــــه و ع ـ ـــــــــب االدارة  و ناة  ــــــــدبين بحسـ ــــــــس االدارة المنت جل
اليـــالحيات المحــددة لئــر مــن مجلــس االدارة ،  و  ي ع ــو آخــر 

 ي وضه مجلس االدارة لئوا الغرأل .
 نص المادة بعد التعديل : 

ــيس مجلــس  يملــك حــق التوقيــع عــن ال ــركة علــى ان ــراد كــل مــن رة
االدارة  و ناة ـه والـرةيس التن يـوي بحسـب اليـالحيات المحـددة لـه 

مجلــس افدارة ، ولمجلــس افدارة  ن يــوزع العمــل بــين  ع ــاةه  مــن

وفقـــا لط يعـــة  عمـــال ال ـــركة، كمـــا يجـــوز للمجلـــس  ن ي ـــوأل  حـــد 
 ع اةه  و لجنـة مـن بـين  ع ـاةه  و  حـداً مـن الغيـر فـي القيـام بعمـل 
معين  و اكثر  و افشرا  على وجـه مـن وجـو  ن ـا  ال ـركة  و فـي 

 المنو ة بالمجلس. تياااتاالخممار ة بعم السلطات  و 
( مـن النخــام 21تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -12

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل : 

يجتمــــــع مجلــــــس االدارة  ربــــــع مــــــرات علــــــى األقــــــل خــــــالل الســــــنة 
الماليــــة الواحــــدة ، بنــــاًء علــــى دعــــوة مــــن رةيســــه ويجتمــــع اي ــــا اذا 

ــــه ذلــــك اثنــــان مــــن  ع ــــاةه علــــى األقــــل ويكــــون اجتمــــاع   لــــب الي
ـــــة اع ـــــاةه وال يجـــــوز الح ـــــور  ـــــس اـــــحيحا بح ـــــور اغل ي المجل

 بالوكالة في اجتماعات المجلس .
 نص المادة بعد التعديل : 

مجلــس افدارة اــحيحا إال إذا ح ــر  نيــف عــدد  اجتمــاعال يكـون 
 عاالجتمــا األع ـاء علـى  ال يقـل عـدد الحاضـرين عـن ثالثـة ، ويجـوز 

قـرارات بــالتمرير  اتخــاذالحديثـة ، ويجـوز  االتيــالو ـاةل  با ـتخدام
 بموافقة جميع  ع اء المجلس.

ويجب  ن يجتمع مجلس افدارة  ت مرات على األقل خالل السنة 
 على عدد مرات  كثر. االت اقالواحدة ، ويجوز 

( مـن النخــام 22تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -13
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل : 
ــــنذا  ــــة األع ــــاء الحاضــــرين ف ــــس االدارة بأغل ي ــــرارات مجل تيــــدر ق
تســاوت األاـــوات رجــح الجانـــب الــوي فيـــه الــرةيس ، ويعـــد  جــــل 

عـــه الــرةيس ويجــوز خــاص تث ــت بــه محاضــر جلســـات المجلــس ويوق
 للع و المعارأل ان يطلب تسجيل ر يه .

 نص المادة بعد التعديل : 
ــــنذا  ــــة االع ــــاء الحاضــــرين ف ــــس االدارة بأغل ي ــــرارات مجل تيــــدر ق
تسـاوت األاـوات رجـح الجانـب الـوي فيـه الـرةيس، وتـدون محاضــر 
اجتماعات مجلس افدارة وتوقع من ق ـل األع ـاء الحاضـرين و مـين 

المجلـس  ن  اتخو للع و الوي لر يوافق على قرار  ر المجلس، و 
 .االجتماعفي مح ر  اعتراضهيث ت 
( مـن النخــام 24تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -14

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي:
 نص المادة ق ل التعديل:

مــع عــدم افخــالل بأحكــام قــانون ال ــركات التجاريــة تحــدد الجمعيــة 
 العادية مكافأة  ع اء مجلس افدارة.العامة 

 نص المادة بعد التعديل:
ال يجوز تقدير مجموع مكافست رةيس و ع اء مجلس افدارة بـأكثر 
مـــــن ع ـــــرة بالماةـــــة مـــــن الـــــربح اليـــــافي بعـــــد ا ـــــتنزال اال ـــــتئالك 
واالحتيا يات وتوزيع ربح ال يقـل عـن خمسـة بالماةـة مـن ر س المـال 

 اق على نس ة  على(.على المساهمين )ويجوز االت 
ويجـــوز توزيـــع مكافـــأة  ـــنوية ال تزيـــد علـــى  ـــتة آال  دينـــار لـــرةيس 
ـــاريخ  مجلـــس افدارة ولكـــل ع ـــو مـــن  ع ـــاء هـــوا المجلـــس مـــن ت

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245
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تأ ـــــيس ال ـــــركة لحـــــين تحقيـــــق األربـــــاو التـــــي تســـــمح لئـــــا بتوزيـــــع 
المكافست وفقًا لما نيت عليه ال قرة السابقة. و يجوز بقـرار ييـدر 

عامــة لل ــركة ا ــتثناء ع ــو مجلــس افدارة المســتقل عــن الجمعيــة ال
من الحـد األعلـى للمكافـست المـوكورة. )إذا كـان فـي ال ـركة  ع ـاء 

 مستقلون(
ويلتزم مجلس افدارة بتقدير تقرير  نوي يعرأل على الجمعية العامة 
العاديـة لل ــركة للموافقــة عليــه علــى  ن يت ـمن علــى وجــه دقيــق بيانــا 

منـــافع والمزايـــا التـــي حيـــل عليئـــا مجلـــس م يـــال عـــن الم ـــال  وال
 افدارة  ياً كانت   يعتئا ومسماها .

( مـن النخــام 25تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -15
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
ـــــع  ـــــام بجمي لمجلـــــس االدارة  و ـــــع الســـــلطات فدارة ال ـــــركة والقي

ـــــي تقت ـــــيئ ا ادارة ال ـــــركة وفقـــــا ألغــــــراضئا وال يحــــــد األعمـــــال الت
ـــــه القـــــانون  و هـــــوا النخـــــام  و  ـــــص علي مـــــن هـــــو  الســـــلطة إال مـــــا ن
قـــــرارات الجمعيـــــة العامـــــة ، ويجـــــوز لمجلـــــس افدارة بيـــــع عقـــــارات 

رهنئــــــا  و اعطــــــاء الك ـــــــاالت  و عقــــــد القــــــروأل بنـــــــاء  ال ــــــركة  و
 على ما تقت يه ميلحة ال ركة  .

 نص المادة بعد التعديل: 
مجلس االدارة  ن يـزاول جمـيع األعمـال التي تقت يئا إدارة ال ـركة ل

وفقـا ألغــراضئا، وال يحـد مـن هـو  السـلطة إال مـا نـص عليـه القـانون 
  و عقد ال ركة  و قرارات الجمعية العامة.

يجــــوز لمجلـــس افدارة  بيـــع وشـــراء ورهـــن عقـــارات ال ـــركة، عقـــد و 
 ، واليلح والت رعات .القروأل وعقـد الك االت ، والتحكير 

( مـن النخـام 27تمت المـوافقة علـى تعــديل نـص المـادة رقـر ) -16
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
رةــيس مجلــس االدارة و ع ــاو  مســئولون عــن  عمــالئر تجــا  ال ــركة 
والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش وا اءة ا تعمال السلطة 

مخال ـــة ألحكـــام القـــانون  و لئــوا النخـــام وعـــن الخطـــأ فـــي  وعــن كـــل
مـن الجمعيـة  اقتـراع ةالمسـؤولياالدارة ، وال يحول دون اقامـة دعـوى 

 العامة بنبراء ذمة  ع اء مجلس االدارة .
 نص المادة بعد التعديل: 

رةــيس مجلــس افدارة و ع ــاو  مســئولون تجــا  ال ــركة والمســاهمين 
والغيــر عــن جميــع  عمــال الغــش وإ ــاءة ا ــتعمال الســلطة، وعــن كــل 
مخال ة للقانون  و لعقد ال ـركة، وعـن الخطـأ فـي افدارة، وال يحـول 
دون إقامــة دعــوى المســـئولية اقتــراع مـــن الجمعيــة العامـــة بــنبراء ذمـــة 

ــــي  االشــــتراكوز ألع ــــاء مجلــــس افدارة مجلــــس افدارة، وال يجــــ ف
التيـــويت علـــى قـــرارات الجمعيـــة العامـــة الخااـــة بـــنبراء ذمـــتئر مـــن 
المسؤولية عن إدارتئر  و التي تتعلق بمن عة خااة لئر  و ألزواجئر 

  و  قاربئر من الدرجة األولى  و بخال  قاةر بينئر وبين ال ركة.

( مـن النخـام 28قـر )تمت المـوافقة علـى تعــديل نـص المـادة ر  -17
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
الجمعيـــــــة  اجتماعـــــــاتتوجـــــــه الـــــــدعوة إلـــــــى المســـــــاهمين لح ـــــــور 

العامـــــة ،  يـــــا كانـــــت اـــــ تئا بكتـــــب مســـــجلة وبـــــالتوقيع ال خيـــــي 
ـــــل  ـــــدعوة ق  ـــــى  ن تكـــــون ال ـــــدعوة عل ـــــة ال ـــــى ورق مـــــن المســـــاهر عل
ــــة بأ ــــ وع علــــى األقــــل ، ويجــــب  الموعــــد المحــــدد بانعقــــاد الجمعي

  ن تت من الدعوة جدول األعمال .
وي ــــع المؤ ســــون جــــدول  عمــــال الجمعيــــة العامــــة منعقــــدة بيــــ ة 

وي ع مجلس افدارة جدول  عمال الجمعيـة العامـة منعقـدة تأ يسية 
 بي ة عادية وغير عادية .
 نص المادة بعد التعديل:

توجـــه الـــدعوة إلـــى ح ـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة مت ـــمنة جـــدول 
 : االعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية

موعــــد . خطابــــات مســــجلة تر ــــل إلــــى جميــــع المســــاهمين ق ــــل ال1
 المحدد النعقاد االجتماع بأ  وعين على األقل.

. افعالن، ويجب  ن يحيل افعـالن مـرتين علـى ان يـتر افعـالن 2
ـــي مــــــدة ال تقــل عــن  ــ عة  يــام مــن تــاريخ  ـــة بعـــد م ـ فــي المــرة الثانيـ

 ن ر افعالن االول وق ل انعقاد االجتماع بس عة  يام على األقل.
ـــــد3 ـــــدعوة بالي ـــــوب عـــــنئر  . تســـــلير ال ـــــن ين إلـــــى المســـــاهمين  و م

ـــوم علـــى األقـــل، ويؤشـــر علـــى اـــورة  ـــا ق ـــل موعـــد االجتمـــاع بي قانون
 .اال تالمالدعوة بما ي يد 

ـــــــد 4 ـــــــة )ال ري ـــــــن و ـــــــاةل االتيـــــــال الحديث .  ي و ـــــــيلة  خـــــــرى م
افليكترونــي، ال ــاكس( ويجــب إخطــار وزارة التجــارة واليــناعة كتابيــا 

بســ عة ايــام  انعقــاد ق ــل  جتمــاعاالبجــدول االعمــال وبميعــاد ومكــان 
 على األقل وذلك لح ور ممثلئا.

( مــــن النخــــام 29تمــــت الموافقــــة علــــى تعــــديل نــــص المــــادة ) -18
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
فــي االحــوال التــي يجــوز فيئــا عقــد الجمعيــة العامــة بنــاء علــى  لــب 

وزارة التجـارة واليـناعة ، ي ــع المساهمين  و مراق ي الحسـابات  و 
جـــدول األعمـــال مـــن  لـــب انعقـــاد الجمعيـــة ، وال يجـــوز بحـــ   يـــة 

 مسألة غير مدرجة في جدول األعمال .
 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجـوز للجمعيــة العامــة العاديــة مناق ــة موضــوعات غيــر مدرجــة فــي 
عـــد جــدول األعمـــال إال إذا كانـــت مـــن األمــور العاجلـــة التـــي  ـــر ت ب

إعداد الجدول  و تك  ت في  ثنـاء االجتمــــــاع،  و إذا  ل ـت ذلـك 
إحـــــــدى الجئـــــــات الرقابيـــــــة  و مراقـــــــب الحســـــــابات  و عـــــــدد مـــــــن 
المســاهمين يملكــون خمســة بالماةــة مــن ر  ــمال ال ــركة، وإذا ت ــين 
ــــ عم المســــاةل  ــــة المعلومــــات المتعلقــــة ب  ثنــــاء المناق ــــة عــــدم ك اي

اع مــدة ال تزيــد عــن ع ــرة  يــام عمــل المعروضــة، تعــين تأجيــل االجتمــ
إذا  لــب ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ربــع   ــئر ر س المــال 
ــــى إجــــراءات  الميــــدر، وينعقــــد االجتمــــاع المؤجــــل دون الحاجــــة إل

 جديدة للدعوة.
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( مـن النخــام 30تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -19
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 التعديل: نص المادة ق ل 
لكل مساهر عدد من االاوات يعادل عدد   ئمه ، ويجـوز التوكيـل 

والمحجــــورين النــــاة ون عــــنئر فــــي ح ــــور االجتمــــاع ويمثــــل القيــــر 
، وال يجــوز ألي ع ــو ان ي ــترك فــي التيــويت عــن ن ســه  و قانونــا

ــا فــي المســاةل التــي تتعلــق بمن عــة خااــة لــه  و  ــه قانون عــن مــن يمثل
 ال ركة. بخال  قاةر بينه وبين

 نص المادة بعد التعديل: 
ـــا كـــان عـــدد   ـــئمه حـــق ح ـــور الجمعيـــة العامـــة ،  لكـــل مســـاهر  ي
ويكون له عـدد مـن األاـوات يسـاوي عـدد األاـوات المقـررة لـوات 
ال ئة من األ ئر ، وال يجـوز للمسـاهر التيـويت عـن ن سـه  و عمـن 

بينـه  يمثله في المساةل التي تتعلق بمن عة خااة له،  و بخال  قـاةر
وبين ال ـركة ، ويقـع بـا اًل كـل شـر   و قـرار يخـالف ذلـك ، ويجـوز 
للمســـاهر  ن يوكـــل غيـــر  فـــي الح ـــور عنـــه وذلـــك بمقت ـــى توكيـــل 

 خاص  و ت ويم تعد  ال ركة لئوا الغرأل.
ويجــوز لمــن يــدعي حقــاً علــى األ ــئر يتعــارأل مــع مــا هــو ثابــت فــي 

الوقتية ال تيدار  جل مساهمي ال ركة  ن يتقدم إلى قاضي األمور 
 مر على عري ة بحرمـان األ ـئر المتنـازع عليئـا مـن التيـويت لمـدة 
يحــددها القاضــي اآلمــر  و لحــين ال يــل فــي موضــوع النــزاع مــن ق ــل 
ــــك وفقــــاً لإلجــــراءات المقــــررة فــــي قــــانون  المحكمــــة المختيــــة وذل

 المرافعات المدنية والتجارية .
( مـن النخـام 35رقـر )تمت المـوافقة علـى تعــديل نـص المـادة  -20

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل: 

تنعقد الجمعية العامة بي ة عادية مرة على االقل في السنة بناء على 
دعـــوة مجلـــس االدارة خـــالل ثالثـــة اشـــئر مـــن انتئـــاء الســـنة الماليـــة 
لل ـــركة. ولمجلــــس االدارة دعــــوة هـــو  الجمعيــــة كلمــــا ر ي ذلــــك ، 

ن عليـــه دعوتئمـــا كلمـــا  لـــب اليـــه ذلـــك عـــدد مـــن المســـاهمين ويتعـــي
يملكون ما ال يقل عن ع ر ر س المال ، كمـا تنعقـد الجمعيـة العامـة 

  ي ا إذا ما  ل ت ذلك وزارة التجارة واليناعة.
 نص المادة بعد التعديل:

ــاء علــى دعــوة مــن مجلــس  ــة الســنوية بن ــة العامــة العادي تنعقــد الجمعي
السنة المالية ، وذلك فـي  النتئاءر الثالثة التالية افدارة خالل األشئ

الزمان والمكان اللوين يعينئما مجلس افدارة ، وللمجلس  ن يـدعو 
ـــى  ـــك، وعل ـــى ذل ـــة العامـــة لالجتمـــاع كلمـــا دعـــت ال ـــرورة إل الجمعي
مجلـــس افدارة  ن يوجـــه دعـــوة الجمعيـــة لالجتمـــاع بنـــاء علـــى  لـــب 

رة بالماةـة مـن ر  ـمال مس ب من عـدد مـن المسـاهمين يملكـون ع ـ
ال ــــركة ،  و بنــــاء علــــى  لــــب مراقــــب الحســــابات ، وذلــــك خــــالل 
خمســة ع ــر يومــا مــن تــاريخ الطلــب ، وتعــد جــدول األعمــال الجئــة 

 التي تدعو إلى االجتماع .
ــــة العامــــة ونيــــاب الح ــــور  ويســــري علــــى إجــــراءات دعــــوة الجمعي

ليئــا والتيــويت األحكــام الخااــة بالجمعيــة التأ يســية المنيــوص ع
 وتعديالته . 2012لسنة  25بقانون ال ركات رقر 

( مـن النخـام 36تمت المـوافقة علـى تعــديل نـص المـادة رقـر ) -21
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
تخـــتص الجمعيـــة العامـــة منعقـــدة بيـــ ة عاديـــة بكـــل مـــا يتعلـــق بـــأمور 

النخـــام للجمعيـــة العامـــة  هـــوا ال ـــركة عـــدا مـــا احـــت ظ بـــه القـــانون  و
 عادية  و بي تئا جمعية تأ يسية. المنعقدة بي ة غير

 نص المادة بعد التعديل:
مع مراعاة  حكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعئا 
الســنوي باتخــاذ قــرارات فــي المســاةل التــي تــدخل فــي اختيااــاتئا 

 وعلى وجه الخيوص ما يلي:
ــر مجلــس اف1 دارة عــن ن ــا  ال ــركة ومركزهــا المــالي للســنة . تقري

 المالية المنتئية 
 . تقرير مراقب الحسابات عن ال يانات المالية لل ركة .2
ــة و وقعــت ب ــأنئا 3 ــة مخال ــات راــدتئا الجئــات الرقابي ــر بأي . تقري

 جزاءات على ال ركة.
 . ال يانات المالية لل ركة .4
 ألرباو .. اقتراحات مجلس افدارة ب أن توزيع ا5
 . إبراء ذمة  ع اء مجلس افدارة .6
 . انتخاب  ع اء مجلس افدارة  و عزلئر، وتحديد مكافستئر .7
ــــويم 8 ــــه  و ت  ــــد  تعاب ــــين مراقــــب حســــابات ال ــــركة ، وتحدي . تعي

 مجلس افدارة في ذلك.
. تقرير التعامالت التـي تمـت  و  ـتتر مـع األ ـرا  ذات اليـلة ، 9

 لة   قاً لم ادئ المحا  ة الدولية .وتًعر  األ را  ذات الي
( مـن النخــام 39تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -22

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل: 

تجتمع الجمعية العامة بيـ ة غيـر عاديـة بنـاء علـى دعـوة مـن مجلـس 
عـن ربـع االدارة  و بناء على  لب مـن مسـاهمين يملكـون مـا ال يقـل 

  ئر ال ركة ، وفي هو  الحالة يجب على مجلس افدارة ان يدعـو 
 الجمعية خالل شئر من تاريخ واول الطلب اليه.

 نص المادة بعد التعديل: 
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس افدارة 
،  و بنـــاء علـــى  لـــب مســـ ب مـــن مســـاهمين يمثلـــون خمســـة ع ـــر 

ر  مال ال ركة الميـدر  و مـن وزارة التجـارة واليـناعة ،  بالماةة من
ويجـــب علـــى مجلـــس افدارة  ن يـــدعو الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
لالجتمــاع خــالل ثالثــين يومــاً مــن تــاريخ تقــدير الطلــب. وإذا لــر يقــر 
مجلس افدارة بدعوة الجمعية العامة خـالل المـدة المنيـوص عليئـا 

ــوزا ــال قرة الســابقة تقــوم ال رة بالــدعوة لالجتمــاع خــالل مــدة خمســة ب
 ع ر يوماً من تاريخ انتئاء المدة الم ار إليئا في ال قرة السابقة .

( مـن النخــام 40تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -23
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل:
 منعقدة بي ة غير عادية:المساةل التالية ال تنخرها إال الجمعية العامة 

 تعديل عقد التأ يس  و النخام اال ا ي لل ركة . -1
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بيــــــع الم ــــــروع الــــــوي قامــــــت بــــــه ال ــــــركة  و التيــــــر  فيئــــــا  -2
 بأي وجه آخر

 حل ال ركة  و اندماجئا في شركة  و هيئة  خرى . -3
 زيادة  و تخ يم ر س مال ال ركة . -4

بعـــــد موافقـــــة وزارة  وكـــــل تعـــــديل لنخـــــام ال ـــــركة ال يكـــــون نافـــــوا إال
 التجارة واليناعة 

 نص المادة بعد التعديل: 
مــع مراعــاة االختيااــات األخــرى التــي يــنص عليئــا القــانون تخــتص 

 الجمعية العامة غير العادية بالمساةل التالية : 
 . تعديل عقد ال ركة.1
. بيع كـل الم ـروع الـوي قامـت مـن  جلـه ال ـركة  و التيـر  فيـه 2

 بأي وجه آخر.
 حل ال ركة  و اندماجئا  و تحولئا  و انقسامئا . .3
 . زيادة ر  مال ال ركة  و تخ ي ه .4

كل قرار ييدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافواً إال بعد 
 اتخاذ إجراءات ال ئر .

ويجب الحيول علـى موافقـة وزارة التجـارة واليـناعة إذا كـان القـرار 
 راضئا  و ر  مالئا .متعلقاً با ر ال ركة  و  غ

( مـن النخــام 46تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -24
 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 

 نص المادة ق ل التعديل: 
 توزع األرباو اليافية على الوجه التالي :

% )ع ــرة بالماةــة( تخيــص لحســاب االحتيــا ي 10 وال  : يقتطــع 
وقـف االقتطـاع اذا زاد االحتيـا ي  االج اري ، ويجوز للجمعية العامـة

 افج اري عن نيف ر س مال ال ركة .
%  تخيــــــــص لحســــــــاب مؤ ســــــــة الكويـــــــــت 2ثانيــــــــا  : يقتطــــــــع 
 للتقدم العلمي . 

ثالثـــــــــا : يقتطـــــــــع نســـــــــ ة مئويـــــــــة تخيـــــــــص لحســـــــــاب االحتيـــــــــا ي 
ــــة العامــــة  ــــق عليــــه الجمعي ــــاري يقترحئــــا مجلــــس افدارة وتواف االختي

ـــــن ـــــاء  ويوقـــــف هـــــوا االقتطـــــاع بقـــــرار م ـــــة بن ـــــة العادي ـــــة العام الجمعي
 على اقتراو مجلس االدارة .

رابعا : يقتطع جزء من األرباو بناء على اقتراو مجلس االدارة وتقـرر  
ــة العامــة لمواجئــة االلتزامــات المترت ــة علــى ال ــركة بموجــب  الجمعي

 قوانين العمل وال يجوز توزيع هو  االموال على المساهمين.
الـالزم لتوزيـع حيـة اولـى مـن األربـاو قـدرها  خامسا  : يقتطع الم لـ 

% )خمسة في الماةة( للمساهمين يحددها مجلس االدارة وتقرها 5
 الجمعية العامة.

 اد ـــا  : يقتطـــع بعـــد مـــا تقـــدم م لـــ  تقـــرر  الجمعيـــة العامـــة العاديـــة 
% )ع ــــرة بالماةــــة( مــــن ال ــــاقي يخيــــص 10بحيــــ  ال يزيــــد عــــن 

 لمكافأة مجلس االدارة.
يوزع ال ـاقي مـن األربـاو بعـد ذلـك علـى المسـاهمين كحيـة  ابعا  : 

اضـــافية فـــي األربـــاو  و يرحـــل بنـــاء علـــى اقتـــراو مجلـــس االدارة الـــى 
ـــــا ي عـــــام  و مـــــال  الســـــنة المق لـــــة  و يخيـــــص فن ـــــاء مـــــال احتي

 لال تئالك غير عاديين .

 نص المادة بعد التعديل: 
يـــة بنـــاء علـــى يقتطـــع  ـــنويا ، بقـــرار ييـــدر مـــن الجمعيـــة العامـــة العاد

اقتــراو مجلــس افدارة ، نســ ة ال تقــل عــن ع ــرة بالماةــة مــن األربــاو 
 اليافية لتكوين احتيا ي إج اري لل ركة .

ويجوز للجمعية وقف هوا االقتطاع إذا زاد االحتيا ي افج اري على 
 نيف ر  مال ال ركة الميدر.

ل ركة وال يجوز ا تخدام االحتيا ي افج اري إال في تغطية خساةر ا
 و لتــأمين توزيــع  ربــاو علــى المســاهمين بنســ ة ال تزيــد علــى خمســة 
ــة مــن ر س المــال المــدفوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيئــا  بالماة
 رباو ال ركة بتوزيع هو  النس ة ، وذلك بس ب عدم وجود احتيـا ي 

 اختياري يسمح بتوزيع هو  النس ة من األرباو.
ج اري مـا اقتطـع منـه عنـدما تسـمح ويجب  ن يعاد إلى االحتيا ي اف

بــولك  ربــاو الســنوات التاليــة ، مــالر يكــن هــوا االحتيــا ي يزيــد علــى 
 نيف ر س المال الميدر.

% )واحد بالماةة( تخيص لحساب مؤ سة الكويت 1يقتطع نس ة 
 للتقدم العلمي. 

يقتطــع  ــنويا مــن األربــاو غيــر اليــافية نســ ة مئويــة يحــددها مجلــس 
ر ي مراقب الحسابات ال تئالك موجودات ال ركة افدارة بعد  خو 

 و التعويم عـن نـزول قيمتئـا، وتسـتعمل هـو  األمـوال ل ـراء المـواد 
واآلالت والمن ـــست الالزمـــة  و فاـــالحئا ، وال يجـــوز توزيـــع هـــو  

 األموال على المساهمين.
يجب على الجمعيـة العامـة العاديـة  ن تقـرر اقتطـاع نسـ ة مـن األربـاو 

ـــة علـــى ال ـــركة بموجـــب قـــوانين العمـــل لمواجئـــة اال لتزامـــات المترت 
والتأمينــــات االجتماعيــــة ، ويجــــوز إن ــــاء اــــندوق خــــاص لمســــاعدة 

 عمال ال ركة ومستخدميئا.
هـ. يجوز  ن يقتطـع  ـنويًا ، بقـرار ييـدر مـن الجمعيـة العامـة العاديـة 
بناء على اقتراو مجلس افدارة ، نس ة ال تزيد على ع رة بالماةة من 

ربــاو اليــافية لتكــوين احتيــا ي اختيــاري يخيــص لألغــراأل التــي األ
 تحددها الجمعية .

و. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراو مجلس افدارة  ن توزع في 
نئايـــة الســـنة الماليـــة  رباحـــاً علـــى المســـاهمين وي ـــتر  ليـــحة هـــوا 
ــــادئ المحا ــــ ية  ــــاو حقيقيــــة، ووفقــــاً للم  التوزيــــع  ن يكــــون مــــن  رب

 ار  عليئا، و ال يمس هوا التوزيع ر س المال المدفوع لل ركة.المتع
( مـن النخــام 50تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -25

 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل:

تنق ــــــي ال ــــــركة بأحــــــد األ ــــــ اب المنيــــــوص عليئــــــا فــــــي قــــــانون 
 ال ركات التجارية .
 التعديل:نص المادة بعد 

تنق ــي ال ــركة بأحــد االمــور المنيــوص عليئــا فــي قــانون ال ــركات 
 وتعديالته والةحته التن يوية. 2012لسنة  25رقر 
( مـن النخــام 51تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -26
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 األ ا ي لل ركة لتي ح كالتالي: 
 نص المادة ق ل التعديل:

وفقـا لألحكـام الـواردة فـي  اانق ـاةئتجري تي ية  موال ال ـركة عنـد 
 قانون ال ركات التجارية.
 نص المادة بعد التعديل:

تجري تي ية ال ركة على النحو الم ين بأحكام قانون ال ركات رقـر 
 وتعديالته والةحته التن يوية . 2012لسنة  25
( مـن النخــام 52تمـت الموافقـة علـى تعـديل نــص المـادة رقـر ) -27

 تالي: األ ا ي لل ركة لتي ح كال
 نص المادة ق ل التعديل:

 1960لســـــنة  15تط ـــــق  حكـــــام قـــــانون ال ـــــركات التجاريـــــة رقـــــر 
وتعديالته في كـل مـا لـر يـرد ب ـأنه نـص خـاص فـي عقـد التأ ـيس  و 

 في هوا النخام .
 نص المادة بعد التعديل: 

ــــه  2012لســــنة  25تط ــــق  حكــــام قــــانون ال ــــركات رقــــر  وتعديالت
لـــر يـــرد ب ـــأنه نـــص خـــاص فـــي عقـــد  والةحتـــه التن يويـــة فـــي كـــل مـــا
 التأ يس  و في هوا النخام  .

ثانيــا  : تمــت الموافقــة علــى إضــافة مــواد جديــدة إلــى عقــد التأ ــيس 
والنخام األ ا ـي لل ـركة  لتتماشـى مـع  حكـام قـانون ال ــركات رقـر 

 م وتعـديالته والةحته التن يوية وهي كما يلي:  2012لسنة  25
( إلى النخام األ ا ي 54فة المادة رقر ). تمت الموافقة على إضا1

 والتي تنص على اآلتي:  
إذا كانت قيمة األ ئر األالية قد دفعت بالكامل يجوز بقرار ييدر 
ــادة  مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد موافقــة الجئــات الرقابيــة زي

مســ ب مـــن  اقتــراور س مــال ال ــركة الميــرو بــه وذلـــك بنــاء علــى 
ير من مراقب الحسابات في هوا ال ـأن علـى  ن مجلس افدارة وتقر 

 يت من القرار اليادر بزيادة ر س المال مقدار و رق الزيادة.
(  إلـــــى النخـــــام 55. تمـــــت الموافقـــــة علـــــى إضـــــافة المـــــادة رقـــــر )2

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:  
إذا تقرر زيادة ر س مال ال ركة ، ولـر يمـارس بعـم المسـاهمين حـق 

ب فــي   ــئر زيــادة ر س المــال يــتر تخيــيص األ ــئر  ولويــة االكتتــا
غير المكتتب فيئا لمن يرغـب فـي ذلـك مـن مسـاهمي ال ـركة ، فـنن 

عـــدد األ ـــئر المطروحـــة تـــر تخيييـــئا  االكتتـــابتجـــاوزت  ل ـــات 
 به.  كت واعلى المكتت ين بنس ة ما 

فيئــا فــي كامــل األ ــئر  االكتتــابوفــي جميــع األحــوال التــي ال يــتر 
ــــدة جــــاز  لمجلــــس افدارة  ن يقــــوم بتخيــــيص األ ــــئر غيــــر الجدي

ــــدة غيــــر  ــــر األ ــــئر الجدي ــــب فيئــــا لمســــاهمين جــــدد، وتعت  المكتت
 المكتتب فيئا ملغاة بقوة القانون.

( إلى النخام األ ا ي 56. تمت الموافقة على إضافة المادة رقر )3
 والتي تنص على اآلتي:  

بالتيـر   يجوز الترخيص لل ـركة التـي انق ـت مـدة الحخـر الخـاص
العـام وذلـك بقـرار  االكتتـاب  ئمئا بزيادة ر س المال عن  ريـق  في

مــن الــوزارة ييــدر بنــاء علــى موافقــة الئيئــة ، ويجــب الحيــول علــى 

 إذا كانت ال ركة خاضعة لرقابته . المركزيموافقة بنك الكويت 
وتعت ـــر ال ــــركة قــــد تحولـــت إلــــى شــــركة مســـاهمه عامــــة اعت ــــاراً مــــن 

ــــاريخ اــــدور قــــرار ــــادة ر س المــــال عــــن  ت ــــالترخيص لئــــا بزي ــــوزير ب ال
 .االكتتاب ريق 

وفى جميع األحوال تعت ر كـل شـركة مسـاهمة مق لـة  درجـت   ـئمئا 
ال وراة شركة مساهمة عامة من تاريخ افدرار ، وينط ـق  فيللتداول 

هــوا الحكــر علــى شــركات المســاهمة المق لــة المدرجــة فــى ال وراــة 
 وقت العمل بئوا القانون.

( إلى النخام األ ا ي 57. تمت الموافقة على إضافة المادة رقر )4
 والتي تنص على اآلتي: 

 حقوق والتزامات المساهمين
 يتمتع المساهر في ال ركة بوجه خاص بالحقوق التالية : 

 . ق م األرباو والحيول على   ئر المنحة التي يتقرر توزيعئا.1
ــــق ا2 ــــي إدارة ال ــــركة عــــن  ري ــــي مجلــــس . الم ــــاركة ف لع ــــوية ف

افدارة وح ــــــور الجمعيــــــات العامــــــة واالشــــــتراك فــــــي مـــــــداوالتئا ، 
ـــانون ال ـــركات وهـــوا النخـــام ، ويقـــع بـــا اًل  ـــك   قـــاً ألحكـــام ق وذل

  ي ات اق على خال  ذلك.
.  الحيول ق ل اجتماع الجمعية العامة بس عة  يام على األقل على 3

المنق ــــية وتقريــــر  ال يانــــات الماليــــة لل ــــركة عــــن ال تــــرة المحا ــــ ية
 مجلس افدارة وتقرير مراقب الحسابات.

. التير  في األ ئر المملوكة له واألولوية في االكتتاب باأل ئر 4
 الجديدة والسندات واليكوك وفقاً ألحكام القانون وعقد ال ركة.

. الحيــول علــى نيــيب مــن موجــودات ال ــركة عنــد التيــ ية بعــد 5
 الوفاء بما عليئا من ديون.

( إلى النخام األ ا ي 58تمت الموافقة على إضافة المادة رقر ). 5
 والتي تنص على اآلتي:  

 يلتزم المساهر في ال ركة بوجه خاص بما يلي:
. تسديد األقسا  المستحقة على ما يملكه مـن   ـئر عنـد حلـول 1

 مواعيد اال تحقاق ودفع التعويم عن التأخير في السداد.
ل ــركة قــد تحملتئــا فــي  ــ يل ا ــتي اء .دفــع الن قــات التــي تكــون ا2

األقســـا  غيـــر المدفوعـــة مـــن قيمـــة   ـــئمه ، ولل ـــركة التن يـــو علـــى 
 األ ئر ا تي اء لحقوقئا.

 . تن يو القرارات التي تيدرها الجمعية العامة لل ركة .3
. االمتنــــاع عــــن  ي عمــــل يــــؤدي إلــــى افضــــرار بالميــــالح الماليــــة 4

بتعــــــويم األضـــــرار التــــــي تن ــــــأ عــــــن  و األدبيـــــة لل ــــــركة وااللتــــــزام 
 مخال ة ذلك.

 وافجراءات المقررة ب أن تداول األ ئر . القواعد. إت اع 5
( إلى النخام األ ا ي 59. تمت الموافقة على إضافة المادة رقر )6

 والتي تنص على اآلتي:  
 ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:

 الية  و زيادة قيمة السئر اال مية.. زيادة  ع اء المساهر الم 1
. إنقاص النسـ ة المئويـة الواجـب توزيعئـا مـن األربـاو اليـافية علـى 2

 المساهمين والمحددة في عقد ال ركة.
. فرأل شرو  جديدة غير ال رو  الموكورة في عقـد التأ ـيس  و 3
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هـــوا النخـــام تتعلـــق بأحقيـــة المســـاهر فـــي ح ـــور الجمعيـــات العامـــة 
 والتيويت فيئا.

يجوز الخرور على هو  األحكام بق ول جميـع المسـاهمين كتابيـاً  و و 
ــــــه جميــــــع المســــــاهمين ، وا ــــــتي اء  بتيــــــويت إجمــــــاعي ي ــــــترك في

 افجراءات الالزمة لتعديل عقد ال ركة.
(  إلـــــى النخـــــام 60. تمـــــت الموافقـــــة علـــــى إضـــــافة المـــــادة رقـــــر )7

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:  
مجلـــس إدارة ال ــــركة ضـــمن الحـــد األقيـــى ال تـــدخل الع ـــوية فـــي 

لعـــدد الع ـــويات، ويجـــوز لل ـــخص  ن يكـــون رةيســـا لمجلـــس ادارة 
 اكثر من شركة مساهمة مق لة.

( إلى النخام األ ا ي 61. تمت الموافقة على إضافة المادة رقر )8
 والتي تنص على اآلتي:  

ر ال يجوز ألع اء مجلس افدارة  ن ي يحوا إلى المساهمين في غي
اجتماعــات الجمعيــة العامــة  و إلــى الغيــر عمــا وق ــوا عليــه مــن   ــرار 
ال ـركة بسـ ب م اشــرتئر فدارتئـا وإال وجـب عــزلئر ومسـاءلتئر عــن 

 تعويم األضرار الناتجة عن المخال ة.
( إلى النخام األ ا ي 62. تمت الموافقة على إضافة المادة رقر )9

 والتي تنص على اآلتي: 
من له ممثل في مجلس افدارة  و لرةيس  و  حد ال يجوز  ن يكون ل

 ع ــاء مجلــس افدارة  و  حــد  ع ــاء افدارة التن يويــة  و  زواجئــر 
 و  قـــاربئر مـــن الدرجـــة الثانيـــة ميـــلحة م اشـــرة  و غيـــر م اشـــرة فـــي 
العقود والتيرفات التي ت رم مع ال ركة  و لحسابئا إال إذا كان ذلك 

 العادية. بترخيص ييدر عن الجمعية العامة
(  إلــــى النخــــام 63. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )10

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
تكــــــون المســــــؤولية المنيــــــوص عليئــــــا مــــــن النخــــــام األ ا ــــــي إمــــــا 
مســـــؤولية شخيــــــية تلحــــــق ع ــــــوا بالــــــوات ، وإمــــــا م ــــــتركة فيمــــــا 
بــــين  ع ــــاء مجلــــس افدارة جميعــــًا. وفــــي الحالــــة األخيــــرة يكــــون 

ــــويم ، األع ــــا ــــأداء التع ــــى وجــــه الت ــــامن ب ء مســــئولين جميعــــا عل
علــــــى القــــــرار الــــــوي رتــــــب  اعتــــــرألإال إذا كــــــان فريقــــــا مــــــنئر قــــــد 

 .المسئولية وذكر اعتراضه في المح ر
ــــى النخــــام 64. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )11 ( إل

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
مجلس افدارة بس ب  لل ركة  ن ترفع دعوى المسؤولية على  ع اء

األخطــاء التــي تن ــأ عنئــا  ضــرار لل ــركة فــنذا كانــت ال ــركة فــي دور 
 التي ية تولى المي ي رفع الدعوى.

ــــى النخــــام 65. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )12 ( إل
 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:

يــر س اجتمــاع الجمعيــة العامــة رةــيس مجلــس افدارة  و ناة ــه  و مــن 
تدبه مجلس افدارة لولك الغرأل  و من تنتخ ه الجمعية العامة من ين

 المساهمين  و من غيرهر.
ــــى النخــــام 66. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )13 ( إل

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
ـــــة  ـــــة لل ـــــركة إقال ـــــة العامـــــة العادي يجـــــوز بقـــــرار ييـــــدر عـــــن الجمعي

فدارة  و حـــــــل رةـــــــيس  و ع ـــــــو  و  كثـــــــر مـــــــن  ع ـــــــاء مجلـــــــس ا
ــــى  ــــاء عل ــــك بن ــــد وذل مجلــــس إدارة ال ــــركة وانتخــــاب مجلــــس جدي
ـــراو يقـــدم بـــولك مـــن عـــدد مـــن المســـاهمين يملكـــون مـــاال يقـــل  اقت

 عن ربع ر  مال ال ركة الميدر.
وعنـــد اـــدور قـــرار بحـــل مجلـــس افدارة ، وتعـــور انتخـــاب مجلـــس 
جديد في ذات االجتماع يكون للجمعية  ن تقـرر إمـا  ن يسـتمر هـوا 
المجلس في تسيير  مور ال ركة إلى حين انتخاب المجلـس الجديـد 
 و تعيــين لجنــة إداريــة موقتــة تكــون مئمتئــا األ ا ــية دعــوة الجمعيــة 

 المجلس الجديد ، وذلك خالل شئر من تعيينئا . النتخابالعامة 
(  إلــــى النخــــام 67. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )14

 تي:األ ا ي والتي تنص على اآل
علــى مجلــس افدارة تن يــو قــرارات الجمعيــة العامــة مــا لــر تكــن تلــك 

 القرارات مخال ة للقانون  و عقد التأ يس  و هوا النخام .
وعلى مجلـس افدارة إعـادة عـرأل القـرارات المخال ـة علـى الجمعيـة 

 العامة في اجتماع يتر الدعوة له لمناق ة اوجه المخال ة .
(  إلــــى النخــــام 68ة المــــادة رقــــر ). تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــاف15

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
تســري علــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األحكــام المتعلقــة بالجمعيــة 
ـــي القـــانون  ـــة مـــع مراعـــاة األحكـــام المنيـــوص عليئـــا ف العامـــة العادي

 م وتعـديالته والةحته التن يوية . 2012لسنة  25ال ـركات رقر 
(  إلــــى النخــــام 69لــــى إضــــافة المــــادة رقــــر ). تمــــت الموافقــــة ع16

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
ال يكون اجتماع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة اـحيحاً مـا لـر يح ـر  
مســـاهمون يمثلـــون ثالثـــة  ربـــاع ر  ـــمال ال ـــركة الميـــدر. فـــنذا لـــر 
يتوافر هـوا النيـاب وجئـت الـدعوة إلـى اجتمـاع ثـاٍن يكـون اـحيحاً 

 يمثل  كثر من نيف ر س المال الميدر.إذا ح ر  من 
ــــى النخــــام 70. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )17 ( إل

 األ ا ي والخااة بمراقب حسابات ال ركة والتي تنص على اآلتي:
وتعديالتـــه والةحتـــه  25/2012تط ــق  حكـــام قـــانون ال ـــركات رقـــر 

 التن يوية الخااة بمراقب الحسابات .
ــــى النخــــام 71ى إضــــافة المــــادة رقــــر ). تمــــت الموافقــــة علــــ18 ( إل

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
تكون ال ركة مسؤولة على  ـ يل الت ـامن عـن ديـون شـركاتئا التابعـة 

 في حالة توافر ال رو  التالية:
 . عدم ك اية  موال ال ركة التابعة للوفاء بما عليئا من التزامات.1
س ة مـن ر س مالئـا تمكنئـا .  ن تتملك ال ركة في ال ركة التابعة ن2

مــن الــتحكر فــي تعيــين غال يــة  ع ــاء مجلــس افدارة  و المــديرين  و 
 في القرارات التي تيدر عن افدارة.

.  ن تتخـــو ال ـــركة التابعـــة قـــرارات  و تقـــوم بتيـــرفات تســـتئد  3
ميــلحة ال ـــركة المالكــة والمســيطرة عليئــا وت ــر بميــلحة ال ــركة 
التابعة  و داةنيئا، وتكون هي الس ب الرةيسي في عـدم قـدرة ال ـركة 

 .التزاماتالتابعة على الوفاء بما عليئا من 
عن ديون ال ركة التابعة  وذلك كله مالر تكن ال ركة القاب ة مسؤولة

 ا تنادا إلى   ب آخر.
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(  إلــــى النخــــام 72. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )19
 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:

يجوز لكل مساهر إقامة الدعوى ب طالن  ي قرار ييدر عـن مجلـس 
افدارة  و الجمعيــة العامــة العاديــة  و غيــر العاديــة مخال ــاً للقــانون  و 

تأ يس ال ركة  و هوا النخام  و كان يقيد به افضرار بميالح  عقد
 ال ركة ، والمطال ة بالتعويم عند االقت اء.

كمـا يجــوز الطعـن علــى قـرارات الجمعيــة العامـة العاديــة وغيـر العاديــة 
التي يكون فيئا إجحا  بحقوق األقلية ويتر الطعن من ق ل عدد من 

اةــة مــن ر  ــمال ال ــركة مســاهمي ال ــركة يملكــون خمســة ع ــر بالم
 الميدر، وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.

ــــى النخــــام 73. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )20 ( إل
 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:

تح ــظ نســخة  اــلية مــن هــوا العقــد بمركــز ال ــركة الرةيســي وعلــى 
قــد بملــف موقعئــا افلكترونــي. كمــا تح ــظ نســخة  اــلية مــن هــوا الع

ال ــــركة لــــدى افدارة المختيــــة بــــوزارة التجــــارة واليــــناعة ، ولكــــل 
شـــخص يريـــد الحيـــول علـــى نســـخة مطابقـــة لألاـــل  ن يطل ئـــا مـــن 

 ال ركة مقابل ر ر معين تحدد  ال ركة.
ــــى النخــــام 74. تمــــت الموافقــــة علــــى إضــــافة المــــادة رقــــر )21 ( إل

 األ ا ي والتي تنص على اآلتي:
د فــي نئايــة كــل  ــنة ماليــة، ميزانيــة مجمعــة يجــب علــى ال ــركة  ن تعــ

وبيانـــات باألربـــاو والخســـاةر لئـــا ولجميـــع شـــركاتئا التابعـــة م ـــ وعة 
 بافي احات وال يانات وفقا لما تتطل ه المعايير المحا  ية الدولية.

 ) وذلك كله بعد موافقة الجئات الرقابية المختية ( .
جلســــة الســــادة وق ــــل نئايــــة االجتمــــاع شــــكر الســــيد ناةــــب رةــــيس ال

الح ور واختتر  عمال اجتماع الجمعية العامـة غيـر العاديـة فـي تمـام 
 الساعة الثانية ع ر قئرا في ن س اليوم.

 ناةب رةيس مجلس افدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة اناعات المراتب و  قر الجلوس ش.م.ك.م.
 مح ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 24/8/2016المنعقدة في 
فـــــــي تمـــــــام الســـــــاعة   24/8/2016فـــــــي يـــــــوم األربعـــــــاء الموافـــــــق 

تـــــــــر انعقـــــــــاد اجتمـــــــــاع الجمعيـــــــــة العامـــــــــة غيـــــــــر العاديـــــــــة  11:00
لمســـــاهمي شـــــركة اـــــناعات المراتـــــب و  قـــــر الجلـــــوس فـــــي م نـــــى 

بح ــــــــور  3الــــــــدور  2332القاعــــــــة  –رة التجــــــــارة واليــــــــناعة وزا
ــــــس افدارة ، والســــــيد / محمــــــد اليــــــانع ممــــــثال عــــــن  ــــــيس مجل رة

ـــــب المحا ـــــب الكـــــويتي  ـــــب الحســـــابات ، والســـــيدة /  –مكت مراق
 مرير ال مري ممثلة عن وزارة التجارة واليناعة .

 وقد ح ر االجتماع السادة :
النس ة  عدد اال ئر اال ر

المئوية في 
 ر س المال

 باألاالة/بالوكالة

%13.55 1,355,400 السادة/ ورثة المرحوم ع د العزيز ال ارس  بالوكالة 
%1.8 1,786,88 السيد/ ع د الحميد ع د الرحمن ال ارس  باألاالة 

%13.2 1,319,088 السيد/ محمد ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 
%9.6 959,088 السيد/ فارس ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 
%4.8 479,545 السيدة/ تماضر ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 
%37.4 3,738,170 السيد/  لطان ع د الحميد ال ارس  باألاالة 
%1.7 171,080 السيد/ وليد خالد ع داهلل المس ر  بالوكالة 
%1.7 171,080 السيد/ ع داهلل خالد ع داهلل المس ر  بالوكالة 

%0.9 85,540 ع داهلل المس رالسيدة/ خلود خالد   بالوكالة 
ــــــولك يكــــــون الح ــــــور   ــــــئر باألاــــــالة عــــــدد   3,916,585وب

 4,540,821%( و  ـــــئر بالوكالــــــة عــــــدد 39.2بنســــــ ة ( ـــــئماً 
 %  84.65%( بنس ة إجمالية 45.45بنس ة ( ئماً 

ـــــــد  علـــــــن منـــــــدوب وزارة التجـــــــارة واليـــــــناعة تـــــــوافر النيـــــــاب  وق
ــــة. ــــد   القــــانوني ليــــحة انعقــــاد الجمعي ــــتح الجلســــة الســــيد/ ع  وافت
رةــــــيس مجلــــــس افدارة مرح ــــــا  –الحميــــــد ع ــــــد الــــــرحمن ال ــــــارس 

بالح ــــــــور ثــــــــر باشــــــــرت الجمعيــــــــة العامــــــــة غيــــــــر العاديــــــــة بحــــــــ  
 المواضيع المدرجة في جدول األعمال.

 و تمت الميادقة والموافقة على جدول االعمال
ا ي تعديل نيوص المواد التالية من عقد التأ يس والنخام األ -

  2016لسنة  1لل ركة بما يتوافق مع قانون ال ركات رقر 
  وال : تعديالت بعقد التأ يس

 النص بعد التعديل النص الحالي
 من عقد التأ يس 1تعديل المادة 

تعت ر المقدمة جزءا ال يتجز  من 
هوا العقد وتؤلف من الموقعين 
على هوا العقد جماعة غرضئا 
إن اء شركة مساهمة كويتية 
بترخيص من الحكومة الكويتية   قا 
ألحكام  قانون ال ركات التجارية 

والقوانين  1960( لسنة 15رقر )
المعدلة له والنخام األ ا ي 

 الملحق بئوا العقد .

يعت ر التمئيد السابق جزءًا ال يتجز  
من هوا العقد وتخ ع ال ركة 

لسنة  1ألحكام قانون ال ركات رقر 
التن يوية ، وتعديالته والةحته  2016

والنخام األ ا ي الملحق بئوا العقد 
. 

 ثانيا : تعديالت بالنخام األ ا ي
 النص بعد التعديل النص الحالي

 من النخام األ ا ي 1ال ند االول :تعديل المادة 
تأ ست   قا  ألحكام قانون 
ال ركات التجارية وهوا النخام 
األ ا ي بين ما لكى األ ئر 

فيما بعد شركة الم ينة  حكامئا 
مساهمة كويتية مق لة تسمى شركة 
اناعات المراتب و  قر الجلوس 

 شركة مساهمة كويتية مق لة.

تأ ست   قا  ألحكام قانون 
ال ركات التجارية وهوا النخام 
األ ا ي بين ما لكى األ ئر الم ينة 
 حكامئا فيما بعد شركة مساهمة  
كويتية مق لة تسمى شركة اناعات 

قر الجلوس شركة المراتب و  
 مساهمة كويتية مق لة.

وتخ ع ال ركة ألحكام قانون 
 2016لسنة  1ال ركات رقر 

وتعديالته والةحته التن يوية ، وهوا 
 النخام األ ا ي.
 من النخام األ ا ي 14ال ند الثاني :تعديل المادة 

يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة 
( اربعة  ع اء 4مؤلف من )

يتولى ادارة ال ركة مجلس إدارة 
مكون من عدد ال يقل عن ثالثة 
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الجمعية العامة وتنتخ ئر 
 بالتيويت السري.

 ع اء تنتخ ئر الجمعية العامة 
 بالتيويت السري
 من النخام األ ا ي 15ال ند الثال  : :تعديل المادة 

مدة ع وية مجلس افدارة ثال  
  نوات قابلة للتجديد

 
 
 

افدارة ثال  مدة ع وية مجلس 
 نوات قابلة للتجديد وإذا تعور 
انتخاب مجلس إدارة جديد في 
المعاد المحدد لولك ا تمر المجلس 
القاةر في إدارة  عمال ال ركة لحين 
زوال األ  اب وانتخاب مجلس ادارة 

 جديد.
 من النخام األ ا ي 16ال ند الرابع :تعديل المادة 

ي تر  في ع و مجلس افدارة 
ن محكوما عليه في جريمة اال يكو 

مخلة بال ر  و ن يكون مالكا 
لعدد من   ئر ال ركة ال يقل عن 

بالماةة من ر س مال ال ركة  1
على  ن يك ى  ن يكون الع و 
مالكا لعدد من األ ئر تعادل 
قيمتئا اال مية   عة آال  
وخمسماةة دينار كويتي ، وهوا كله 
ما لر ينص نخام ال ركة على قدر 

ص هوا القدر من آخر ويخي
األ ئر ل مان ادارة الع و ، 
ويجب إيداعئا خالل شئر من 
تاريخ التعيين احد ال نوك المعتمدة 
ويستمر إيداعئا مع عدم قابليتئا 
للتداول الى  ن تنتئى مدة 
الع وية وييدق على ميزانية اخر 
 نة مالية قام فيئا الع و بأعماله 
، واذا لر يقدم الع و ال مان 

ه الموكور ، بطلت على الوج
 ع ويته

يجب  ن تتوافر في من يترشح لع وية 
 مجلس افدارة ال رو  التالية :

 . ن يكون متمتعا بأهلية التير .1
.اال يكون قد   ق الحكر عليه في 2

جناية بعقوبة مقيد  للحرية  و في 
جريمة إفالس  و التدليس  و جريمة 
مخلة بال ر   و األمانة  و بعقوبة 

للحرية بس ب مخال ته ألحكام مقيدة 
 القانون ما لر يكن قد رد اليه اعت ار .

.فيما عدا األع اء المستقلين ، 3
يجب  ن يكون مالكا بي ة شخيية 
او ال خص الوى يمثله مالكا لعدد 

 من   ئر ال ركة.
وإذا فقد ع و مجلس افدارة  ي من 
ال رو  المتقدمة زالت عنه ا ة 

 ذلك ال ر الع وية من تاريخ فقدان 
 

 من النخام األ ا ي 17ال ند الخامس :تعديل المادة 
ال يجوز  ن يكون لرةيس مجلس 
افدارة  و ألحد  ع اء هوا 
المجلس ميلحة م اشرة  و غير 
م اشرة في العقود والي قات التي 
ت رم مع ال ركة  و لحسابئا إال اذا  
كان بترخيص من الجمعية العامة 

 ن ي ترك  وال يجوز ألى من هؤالء
في ادارة شركة م ابئة  و منافسة 
ل ركتئر ، وال يجوز لرةيس 
مجلس افدارة  و ألى من 

ولو كان ممثال ل خص  - ع اةه
 ن يستغل المعلومات  -اعت اري

التي والت اليه بحكر مني ه في 
الحيول على فاةدة لن سه  و 
لغير  كما ال يجوز له بيع  و شراء 
يته   ئر ال ركة  يلة مدة ع و 

 في مجلس افدارة.

ال يجوز  لع و مجلس افدارة  ن 
يكون ع وا في مجلس ادارة شركة 
مماثلة  و منافسة  و  ن يكون تاجرا 
في تجارة م ابئة  و منافسة لتجارة 
ال ركة وال يجوز لرةيس مجلس 
افدارة  و لع و مجلس افدارة  و 
لمن له ممثل في مجلس افدارة   و 

ة التن يوية  و  حد  ع اء افدار 
 زواجئر او  قاربئر حتى الدرجة الثانية 
 ن تكون لئر ميلحة م اشرة  و غير 
م اشرة في العقود والي قات 
والتيرفات التي ت رم مع ال ركة  و 
لحسابئا  و  ن يكون له ميلحة 
تتعارأل مع ميالح ال ركة ما لر يتر 
ذلك بترخيص خاص من الجمعية 

 و مجلس العامة العادية ، ويجوز لع
افدارة التير  في   ئمه بال ركة 

 
 

 ثناء ع ويته في المجلس وذلك دون 
افخالل بقيود التير  في األ ئر 
المنيوص عليئا بالقانون  و عقد 

 ال ركة
 من النخام األ ا ي 20ال ند السادس :تعديل المادة 

يجوز لمجلس افدارة  ن يعين 
من بين  ع اةه ع وا منتدبا 

ثر ويحدد المجلس لإلدارة  و اك
االحياتئر ومكافأتئر ، ويجوز 
لمجلس افدارة  ن يعين مديرا 
عاما لل ركة  يحدد اختياااته 

 ومكافأته

يجوز لمجلس افدارة  ن يعين من بين 
 ع اةه  و من غيرهر رةيسا تن يويا 
لل ركة  ويحدد المجلس مخيياته 
واالحياته في التوقيع عن ال ركة 

مني ي رةيس مجلس ويجوز الجمع بين 
 افدارة والرةيس التن يوي

 من النخام األ ا ي 21ال ند السابع :تعديل المادة 
يملك حق التوقيع عن ال ركة 
على ان راد كل من رةيس مجلس 
افدارة  و ناة ه و ع اء مجلس 
افدارة المنتدبين بحسب 
اليالحيات المحددة لئر من 
مجلس افدارة  و  ي ع و آخر 

 لس افدارة لئوا الغرألي وضه مج

يملك حق التوقيع عن ال ركة على 
ان راد كل من رةيس مجلس افدارة  و 
ناة ه، كما يملك  الرةيس التن يوي 
لل ركة التوقيع عن ال ركة  بحسب 
اليالحيات المحددة له من مجلس 
افدارة  و  ي ع و مجلس إدارة آخر 

 ي وضه المجلس لئوا الغرأل.
 من النخام األ ا ي 22تعديل المادة ال ند الثامن : 

يجتمع مجلس االدارة  ربع 
مرات على األقل خالل السنة 
لمالية الواحدة بناء على دعوة 
من رةيسه ، ويجتمع  ي ا اذا 
 لب اليه اثنان من  ع اةه على 
األقل . ويكون اجتماع المجلس 
احيحا بح ور اغل ية  ع اةه 
و ال يجوز الح ور بالوكالة في 

 ماعات المجلس  و التمرير.اجت

يجتمع مجلس افدارة  ت  مرات على 
األقل خالل السنة لمالية الواحدة بناء 
على دعوة من رةيسه ويجتمع  ي ا اذا 
 لب اليه اثنان من  ع اةه على األقل 
ويكون اجتماع المجلس احيحا 
بح ور نيف عدد األع اء على 

على  ن ال يقل عدد الحاضرين  األقل 
ة ويجوز للمجلس االجتماع عن ثالث

با تخدام و اةل االتيال الحديثة كما 
بموافقة يجوز اتخاذ قراراته بالتمرير 

 جميع  ع اء المجلس .
 من النخام األ ا ي 23ال ند التا ع: تعديل المادة 

تيدر قرارات مجلس افدارة 
بأغل ية األع اء الحاضرين ، 
فنذا تساوت االاوات رجح 

الرةيس ويعد الجانب الوى فيه 
 جل خاص تث ت فيه محاضر 
جلسات المجلس ، ويوقعه 
الرةيس ويجوز للع و المعارأل 

 . ن يطلب تسجيل ر يه

تيدر قرارات مجلس افدارة بأغل ية 
األع اء الحاضرين ، فنذا تساوت 
األاوات رجح الجانب الوى فيه 
الرةيس ويعد  جل خاص تث ت فيه 
محاضر جلسات المجلس ، وتوقع من 

ل األع اء الحاضرين و مين  ر ق 
المجلس و للع و الوى لر يوافق على 
قرار اتخو  المجلس  ن يث ت اعتراضه 

 في مح ر االجتماع
 من النخام األ ا ي 25ال ند العاشر : تعديل المادة 

مع عدم افخالل بأحكام قانون 
ال ركات التجارية تحدد 
الجمعية العامة العادية مكافأة 

 االدارة . ع اء مجلس 

 1مع عدم افخالل بأحكام  قانون  رقر 
من قانون ال ركات  تحدد  2016لسنة 

الجمعية العامة العادية مكافأة  ع اء 
 مجلس افدارة .
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 من النخام األ ا ي 26ال ند الحادي ع ر: تعديل المادة 
لمجلس افدارة  و ع السلطات 
فدارة ال ركة والقيام بجميع 

تقت يئا إدارة افعمال التي 
ال ركة وفقا ألغراضئا وال يحد 
من هو  السلطة إال ما نص عليه 
القانون  و هوا النخام  و قرارات 
الجمعية العامة، وال يجوز 
لمجلس افدارة بيع عقارات 
ال ركة  و رهنئا  و إعطاء 
الك االت  و عقد القروأل إال 

 بعد موافقة الجمعية العامة

لمجلس االدارة  و ع السلطات فدارة 
ال ركة والقيام بجميع األعمال التي 
تقت يئا إدارة ال ركة وفقا ألغراضئا وال 
يحد من هو  السلطة إال ما نص عليه 
القانون  و هوا النخام  و قرارات 
الجمعية العامة ، وال يجوز لمجلس 
افدارة بيع عقارات ال ركة  و رهنئا  و 

 و عقد القروأل  و  إعطاء الك االت
و الت رعات إال بعد التحكير  و اليلح  

 موافقة الجمعية العامة .
 
 

 من النخام األ ا ي 29ال ند الثاني ع ر : تعديل المادة 
من فقرة : وتوجه الدعوة لح ور 
االجتماع مت منة خالاة 
واضحة عن جدول األعمال 

 بنحدى الطريقتين اآلتيتين:
الى خطابات مسجلة تر ل - 

جميع المساهمين ق ل الموعد 
المحدد النعقادها بأ  وع على 

 األقل .
إعالن في احي تين يوميتين -ب

على األقل تيدر باللغة العربية ، 
ويجب  ن يحيل افعالن مرتين 
، على  ن يتر افعالن في المرة  
الثانية بعد م ى مدة ال تقل عن 
   وع من تاريخ ن ر افعالن 

ة الر مية الثاني في الجريد
بافضافة الى اليحي تين 

 اليوميتين.
ويجب  ن تت من الدعوة جدول 
افعمال وي ع المؤ سون 
جدول  عمال الجمعية العامة 
منعقدة بي ة تأ يسية وي ع 
مجلس االدارة جدول  عمال 
الجمعية العامة منعقدة بي ة 

 عادية وغير عادية .

توجه الدعوة لح ور اجتماع الجمعية 
منة جدول األعمال وزمان العامة مت 

 ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية 
خطابات مسجلة تر ل الى جميع -1

المساهمين ق ل الموعد المحدد النعقاد 
 االجتماع بأ  وعين على األقل.

افعالن ، ويجب  ن يحيل -2
افعالن مرتين على  ن يتر افعالن في 
المرة الثانية بعد م ى مدة ال تقل عن 
  عة ايام من تاريخ ن ر افعالن األول 
، وق ل انعقاد االجتماع بس عة  يام على 

 األقل .
تسلر الدعوة باليد الى المساهمين -3

 و من ينوب عنئر قانونا ق ل موعد 
االجتماع بيوم على األقل ، ويوشر على 

 اورة الدعوة بما ي يد اال تالم.
 ي و يلة من و اةل افعالن -4

لما تحدد  الالةحة  الحديثة وفقا
 التن يوية لقانون ال ركات

ويجب إخطار وزارة التجارة واليناعة  
كتابيا بجدول األعمال وبميعاد ومكان 
االجتماع ق ل انعقاد  بس عة ايام على 

 األقل وذلك لح ور ممثلئا.

 من النخام األ ا ي 30ال ند الثال  ع ر : تعديل المادة 
عقد في األحوال التي يجوز فيئا 

الجمعية العامة بناء على  لب 
المساهمين  و مراق ي الحسابات 
 و وزارة التجارة واليناعة ي ع 
جدول األعمال من  لب انعقاد 
الجمعية وال يجوز بح   ية 
مسألة غير مدرجة في جدول 

 األعمال

في األحوال التي يجوز فيئا عقد 
الجمعية العامة بناء على  لب 

سابات  و المساهمين  و مراق ي الح
وزارة التجارة واليناعة ي ع جدول 
األعمال من  لب انعقاد الجمعية وال 
يجوز مناق ة موضوعات غير مدرجة في 
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور 
العاجلة التي  ر ت بعد إعداد الجدول 
 و تك  ت في  ثناء االجتماع  و إذا 
 ل ت ذلك إحدى الجئات الرقابية  و 

ابات  و عدد من مراقب الحس

المساهمين يملكون خمسة بالماةة من 
 ر س مال ال ركة

 من النخام األ ا ي 39ال ند الرابع ع ر : تعديل المادة 
تناقش الجمعية العامة منعقدة 
بي ة عادية تقرير مجلس افدارة 
وتقرر ما ترا  في شأنه النخر في 
تقرير مراق ي الحسابات وتقرير 

واليناعة إن وجد وزارة التجارة 
. وتنتخب  ع اء مجلس افدارة 
وتعين مراق ي الحسابات للسنة 
المق لة وتحدد اتعابئر ووفقا لما 
نص عليه قانون ال ركات 

 التجارية

مع مراعاة  حكام القانون تختص 
الجمعية العامة العادية في اجتماعئا 
السنوي باتخاذ قرارات في المساةل 

على وجه التي تدخل في اختياااتئا و 
 الخيوص ما يلى :

تقرير مجلس افدارة عن ن ا  -1
ال ركة ومركزها المالي للسنة المالية 

 المنتئية .
تقرير مراقب الحسابات عن ال يانات -2

 المالية لل ركة.
تقرير بأية مخال ات رادتئا -3

الجئات الرقابية و وقعت ب أنئا 
 جزاءات على ال ركة

 ال يانات المالية لل ركة.-4
اقتراحات مجلس افدارة ب أن -5

 توزيع األرباو
 إبراء ذمة  ع اء مجلس افدارة.-6
انتخاب  ع اء مجلس افدارة  و -7

 عزلئر وتحديد مكافأتئر
تعيين مراقب حسابات ال ركة -8

وتحديد  تعابه  و ت ويم مجلس افدارة 
 في ذلك

تقرير التعامالت التي تمت  و  تتر -9
  قا لم ادئ مع األ را  ذات اليلة 

 المحا  ة الدولية.
 من النخام األ ا ي 40ال ند الخامس ع ر : تعديل المادة 

تجتمع الجمعية العامة بي ة غير 
عادية بناء على دعوة من مجلس 
افدارة،  و بناء على  لب 
مساهمين يملكون ما ال يقل عن 
ربع   ئر ال ركة وفى هو  
الحالة يجب على مجلس افدارة 

الجمعية خالل شئر  ن يدعو 
 من تاريخ واول الطلب إليه

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء 
على دعوة مجلس االدارة ،  و بناء على 
 لب مس ب من مساهمين يمثلون 
خمسة ع ر بالماةة من ر س مال 
ال ركة الميدر  و من الوزارة ، ويجب 
على مجلس افدارة  ن يدعو الجمعية 

ة لالجتماع خالل العامة غير العادي
 ثالثين يوما من تاريخ تقدير الطلب

 من النخام األ ا ي 41ال ند السادس ع ر : تعديل المادة 
التي ال  تنخرها إال الجمعية المساةل 

 العامة منعقدة بي ة غير عادية
تعديل عقد التأ يس  و -1

 النخام األ ا ي لل ركة
بيع كل الم روع الوي -2

التير  فيه قامت به ال ركة  و 
 بأي وجه آخر

حل ال ركة  و اندماجئا في -3

مع مراعاة االختيااات األخرى التي 
ينص عليئا القانون تختص الجمعية 

 بالمساةل التالية :العامة غير عادية 
 تعديل عقد التأ يس-1
بيع كل الم روع الوى قامت من -2

اجله ال ركة  و التير  فيه بأي وجه 
 آخر
حل ال ركة  و اندماجئا   و تحولئا -3
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 شركة   و هيئة  خرى
 تخ يم ر س مال ال ركة-4

وكل تعديل بنخام ال ركة ال 
يكون نافوا اال بعد موافقة  وزارة 

 التجارة واليناعة

  و انقسامئا .
 زيادة ر س مال ال ركة  و تخ ي ه-4

كل قرر ييدر عن الجمعية العامة غير 
اتخاذ العادية ال يكون نافوا إال بعد 

إجراءات افشئار ، ويجب الحيول 
على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا 
 با ر ال ركة  و اغراضئا  و ر  مالئا .

 من النخام األ ا ي 44ال ند السابع ع ر : تعديل المادة 
يكون للمراقب اليالحيات 
وعليه االلتزامات المنيوص 
عليئا في قانون ال ركات 

بوجه خاص الحق التجارية وله 
في اال الع في  ي وقت على 
جميع دفاتر ال ركة و جالتئا 
ومستنداتئا وفى  لب ال يانات 
التي يرى ضرورة الحيول عليئا 
، وله كولك  ن يحقق موجودات 
ال ركة والتزاماتئا واذا لر يتمكن 
من ا تعمال هو  اليالحيات 
اث ت ذلك كتابة في تقرير يقدم 

رأل على إلى مجلس افدارة ويع
الجمعية العامة وله حق دعوة 

 الجمعية العامة لئوا الغرأل

لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق 
في اال الع على جميع دفاتر ال ركة 
و جالتئا ومستنداتئا وفى  لب 
ال يانات التي يرى ضرورة الحيول 
عليئا وله كولك  ن يحقق موجودات 
ال ركة والتزاماتئا وعليه في حالة عدم 

ينه من ا تعمال هو  الحقوق إث ات تمك
ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس 
افدارة ويعرأل على الجمعية العامة 

 العادية وتخطر به الوزارة .

 من النخام األ ا ي 47ال ند الثامن ع ر : تعديل المادة 
يقتطع جزء من األرباو  -: 4بند 

بناء على اقتراو مجلس افدارة 
عامة لمواجئة وتقرر  الجمعية ال

االلتزامات المترت ة على ال ركة 
بموجب قوانين العمل وال يجوز 
توزيع هو  األموال على 

 المساهمين

: يقتطع جزء من األرباو بناء على 4بند 
اقتراو مجلس افدارة وتقرر  الجمعية 
العامة العادية  لمواجئة االلتزامات 
المترت ة على ال ركة بموجب قوانين 

ينات االجتماعية وال يجوز العمل والتأم
 توزيع هو  األموال على المساهمين

 من النخام األ ا ي 51ال ند التا ع ع ر : تعديل المادة 
تنق ي ال ركة بأحد األ  اب 
المنيوص عليئا في قانون 

 ال ركات التجارية

تنق ي ال ركة بأحد األ  اب 
المنيوص عليئا في قانون  ال ركات 

وتعديالته والةحته  2016لسنة  1رقر 
 التن يوية
 من النخام األ ا ي 52ال ند الع رون : تعديل المادة 

تجرى تي ية  موال ال ركة عند 
انق اةئا وفقا لألحكام الواردة 

 في قانون ال ركات التجارية

تجرى تي ية  موال ال ركة عند 
انق اةئا وفقا لألحكام الواردة في قانون  

 2016لسنة  1ال ركات رقر 
 وتعديالته والةحته التن يوية

 من النخام األ ا ي 53ال ند الحادي والع رون: تعديل المادة 
تط ق  حكام قانون ال ركات 

 1960لسنة  15التجارية رقر 
وتعديالت في كل ما لر يرد 
ب أنه نص خاص في عقد 

 التأ يس  و هوا النخام

 1تط ق  حكام قانون ال ركات رقر 
والةحته وتعديالته  2016لسنة 

التن يوية في كل ما لر يرد ب أنه نص 
 خاص في عقد التأ يس  و هوا النخام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (                                                                                                                            بعد  خو موافقة  الجئات المختية وذلك)
 رةيس مجلس افدارة 

 شركة غال تكس اند تريز ش.م.ك.م.
 مح ر اجتماع الجمعية غير العادية 

 11:30في تمام الساعة   24/8/2016في يوم األربعاء الموافق 
تر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة 

القاعة  –غال تكس اند تريز في م نى وزارة التجارة واليناعة 
بح ور ناةب رةيس مجلس افدارة  والسيد /  3(  الدور 2332)

محمد اليانع ممثال عن مكتب المحا ب الكويتي  مراقب 
 .بات ، والسيدة / مرير ال مري ممثل عن وزارة التجارة واليناعةالحسا

 وقد ح ر االجتماع السادة : 

 عدد اال ئر اال ر
النس ة 

المئوية في 
 ر س المال

 باألاالة/بالوكالة

%15.93 2,390,000 السادة/ ورثة المرحوم ع د العزيز ال ارس  بالوكالة 
%1.46 218,508 السيد/ ع د الحميد ع د الرحمن ال ارس  باألاالة 

%13.96 2,093,508 السيد/ محمد ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 
%8.59 1,288,108 السيد/ فارس ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 

%5.11 766,755 السيدة/ تماضر ع د الرحمن ال ارس  بالوكالة 
%34.03 5,104,350 السيد/  لطان ع د الحميد ال ارس  باألاالة 
%1.85 278,000 السيد/ وليد خالد ع داهلل المس ر  بالوكالة 

%1.85 278,000 السيد/ ع داهلل خالد ع داهلل المس ر  بالوكالة 

%0.93 139,000 السيدة/ خلود خالد ع داهلل المس ر  بالوكالة 

 ئر بنس ة   5,322,858وبولك يكون الح ور باألاالة ) عدد 
 ئر بنس ة  7,233,371% ( و  ئر بالوكالة )عدد  35.5

 %(83.71%( بنس ة إجمالية ) 48.22
وقد  علن مندوب وزارة التجارة واليناعة توافر النياب القانوني 
ليحة انعقاد الجمعية وافتتح الجلسة السيد / ع د الحميد ال ارس 
ناةب رةيس مجلس االدارة مرح ا بالح ور ثر باشرت الجمعية 

ع المدرجة في جدول افعمال العامة غير العادية بح  المواضي
 -واتخوت القرار التالي :

 تمت الميادقة والموافقة  على جدول االعمال 
تعديل نيوص المواد التالية من عقد التأ يس والنخام األ ا ي 

  2016لسنة  1لل ركة بما يتوافق مع قانون ال ركات رقر 
 اوال : تعديالت بعقد التأ يس

 لالنص بعد التعدي النص الحالي
 من عقد التأ يس 1تعديل المادة  

تعت ـر المقدمــة جــزءا ال يتجــز  مــن هــوا العقــد وتؤلــف 
مـن المـوقعين علـى هـوا العقـد جماعـة غرضـئا إن ـاء 
شركة مساهمة كويتية بترخيص من الحكومة الكويتيـة 

( 15  قــا ألحكــام  قــانون ال ــركات التجاريــة رقــر )
األ ا ـي والقوانين المعدلة له والنخـام  1960لسنة 

 الملحق بئوا العقد .

يعت ــر التمئيــد الســابق جــزء ال يتجــز  
ـــــن هـــــوا العقـــــد وتخ ـــــع ال ـــــركة  م
 1ألحكـــــام قــــــانون ال ــــــركات رقــــــر 

وتعديالتــــــه والةحتــــــه  2016لســــــنة 
التن يوية ، والنخام األ ا ي الملحـق 

 بئوا العقد .
 ثانيا : تعديالت بالنخام األ ا ي

 النص بعد التعديل النص الحالي

 من النخام األ ا ي 1ال ند االول :تعديل المادة 

تأ ســــت   قــــا  ألحكـــــام قــــانون ال ـــــركات 
ــين مــالكي  ــة وهــوا النخــام األ ا ــي ب التجاري
األ ــــئر الم ينــــة  حكامئــــا فيمــــا بعــــد شــــركة 
مساهمة كويتية مق لة تسمى شـركة اـناعات 

ام قـــــانون ال ـــــركات تأ ســــت   قـــــا  ألحكـــــ
التجاريــة وهــوا النخــام األ ا ــي بــين مــا لكــى 
األ ــــئر الم ينــــة  حكامئــــا فيمــــا بعــــد شــــركة 
مساهمة كويتية مق لة تسمى شـركة اـناعات 
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المراتــــب و  قــــر الجلــــوس شــــركة مســــاهمة  
 كويتية مق لة.

المراتــــب و  قــــر الجلــــوس شــــركة مســــاهمة  
 كويتية مق لة.

وتخ ــــع ال ــــركة ألحكــــام قــــانون ال ــــركات 
وتعديالتـــــه والةحتـــــه  2016لســـــنة  1رقـــــر 

 ، وهوا النخام األ ا ي.التن يوية 
 

 من النخام األ ا ي 14ال ند الثاني :تعديل المادة 
يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مؤلف مـن 

(  ربعة  ع اء وتنتخ ئر الجمعية العامـة 4)
 بالتيويت السري.

يتـــولى إدارة ال ـــركة مجلـــس إدارة مكـــون مـــن 
عــــــدد ال يقــــــل عــــــن ثالثــــــة  ع ــــــاء تنتخــــــ ئر 

 التيويت السريالجمعية العامة ب
 

 من النخام األ ا ي 15ال ند الثال  : :تعديل المادة 

مدة ع ـوية مجلـس افدارة ثـال   ـنوات 
 قابلة للتجديد

 

مــــدة ع ــــوية مجلــــس افدارة ثــــال   ــــنوات 
قابلة للتجديد وإذا تعور انتخاب مجلـس إدارة 
جديـــــد فـــــي المعـــــاد المحـــــدد لـــــولك ا ـــــتمر 

ال ـركة لحـين المجلس القاةر فـي إدارة  عمـال 
 زوال األ  اب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

 
 من النخام األ ا ي 16ال ند الرابع :تعديل المادة 

ي تر  في ع و مجلـس افدارة اال يكـون 
محكومــا عليــه فــي جريمــة مخلــة بال ــر  
وان يكون مالكا لعدد من   ئر ال ـركة ال 

بالماةـــة مـــن ر س مـــال ال ـــركة  1يقـــل عـــن 
يكـــــون الع ـــــو مالكـــــا  علــــى ان يك ـــــى ان

لعــدد مـــن األ ـــئر تعـــادل قيمتئـــا اال ـــمية 
 ــــــ عة  ال  وخمســــــماةة دينــــــار كــــــويتي ، 
ــه مــا لــر يــنص نخــام ال ــركة علــى  وهــوا كل
قدر  خر ويخيص هوا القدر مـن األ ـئر 
ـــــداعئا  ل ـــــمان إدارة الع ـــــو ، ويجـــــب إي
خـالل شــئر مــن تــاريخ التعيــين احــد ال نــوك 

قابليتئـا  المعتمدة ويستمر إيداعئا مع عدم
ــــــى ان تنتئــــــي مــــــدة الع ــــــوية  ــــــداول ال للت
ــة  خــر  ــنة ماليــة قــام  وييــدق علــى ميزاني
فيئا الع و بأعماله ، واذا لر يقـدم الع ـو 
ال ــــمان علـــــى الوجــــه المـــــوكور ، بطلـــــت 

 ع ويته

ـــــن يترشـــــح لع ـــــويه  ـــــوافر فـــــي م يجـــــب ان تت
 -مجلس افدارة ال رو  التالية :
  ن يكون متمتعا بأهلية التير .

يكـــون قــــد  ـــ ق الحكــــر عليـــه فــــي جنايــــة اال 
بعقوبــة مقيــد  للحريــة او فــي جريمــة إفــالس او 
التـــدليس او جريمـــة مخلـــة بال ـــر  او األمانـــة 
ــــــة بســــــ ب مخال تــــــه  ــــــة مقيــــــدة للحري او بعقوب
 فحكام القانون ما لر يكن قد رد اليه اعت ار 

فيمــــا عــــدا األع ـــــاء المســــتقلين ، يجـــــب  ن 
 ـخص الـوي يكون مالكا بي ة شخيية او ال

 يمثله مالكا لعدد من   ئر ال ركة.
ــــــــس افدارة  ي مــــــــن  وإذا فقــــــــد ع ــــــــو مجل
ال رو  المتقدمة زالت عنه ا ة الع ـوية مـن 

 تاريخ فقدان ذلك ال ر 
 

 من النخام األ ا ي 17ال ند الخامس :تعديل المادة 

ال يجـــوز ان يكـــون لـــرةيس مجلـــس افدارة 
او ألحـــد  ع ـــاء هـــوا المجلـــس ميـــلحة 
م اشــــــــرة او غيــــــــر م اشــــــــرة فــــــــي العقــــــــود 
واليــــــ قات التــــــي ت ــــــرم مــــــع ال ــــــركة او 
لحسابئا إال اذا كان بترخيص مـن الجمعيـة 
العامة وال يجـوز ألى مـن هـؤالء ان ي ـترك 
فـــــــــي إدارة شـــــــــركة م ـــــــــابئة او منافســـــــــة 
ـــــــس  ل ـــــــركتئر ، وال يجـــــــوز لـــــــرةيس مجل

ولـــــو كــــــان  -افدارة او ألى مـــــن  ع ــــــاةه
يســـــــتغل  ان -ممـــــــثال ل ـــــــخص اعت ـــــــاري

المعلومات التي والت إليه بحكـر منيـ ه 
فــي الحيـــول علـــى فاةــدة لن ســـه او لغيـــر   
ـــــع او شـــــراء آ ـــــئر  ـــــه بي كمـــــا ال يجـــــوز ل
ال ــــركة  يلــــة مــــدة ع ــــويته فــــي مجلــــس 

 افدارة.
 
 

ال يجــــــوز  لع ــــــو مجلــــــس افدارة ان يكــــــون 
ع ــــــوا فــــــي مجلــــــس إدارة شــــــركة مماثلــــــة او 

ابئه منافســة او ان يكــون تــاجرا فــي تجــارة م ــ
او منافســــة لتجــــارة ال ــــركة وال يجــــوز لــــرةيس 
ـــــس افدارة او  ـــــس افدارة او لع ـــــو مجل مجل
لمــــن لــــه ممثــــل فــــي مجلــــس افدارة  او احــــد 
 ع ــــــــــاء افدارة التن يويــــــــــة او  زواجئــــــــــر او 
 قــــاربئر حتــــى الدرجــــة الثانيــــة ان تكــــون لئــــر 
ميــــلحة م اشــــرة او غيــــر م اشــــرة فــــي العقــــود 

ــرم مــع ال ــركة واليــ قات والتيــرفات التــي ت  
او لحســابئا او ان يكــون لــه ميــلحة تتعــارأل 
ــتر ذلــك بتــرخيص  مــع ميــالح ال ــركة مــا لــر ي
خـــاص مـــن الجمعيــــة العامـــة العاديـــة ، ويجــــوز 
لع ــــو مجلــــس افدارة التيــــر  فــــي   ــــئمه 
بال ـــركة إثنــــاء ع ــــويته فـــي المجلــــس وذلــــك 
دون افخـــــالل بقيـــــود التيـــــر  فـــــي األ ـــــئر 

 و عقد ال ركةالمنيوص عليئا بالقانون ا

 من النخام األ ا ي 20ال ند السادس :تعديل المادة 
يجــــوز لمجلــــس افدارة  ن يعــــين مــــن بــــين 
 ع ـــــاةه ع ـــــوا منتـــــدبا لـــــإلدارة او  كثـــــر 
ويحــدد المجلــس اــالحياتئر ومكافــأتئر ، 
ويجوز لمجلس افدارة  ن يعين مـديرا عامـا 

 لل ركة  يحدد اختياااته ومكافأته
 

 

افدارة  ن يعــــــين مــــــن بــــــين يجــــــوز لمجلــــــس 
 ع ــاةه  و مـــن غيـــرهر رةيســا تن يـــويا لل ـــركة  
ويحــدد المجلــس مخييــاته واــالحياته فــي 
التوقيع عن ال ركة ويجوز الجمع بـين منيـ ي 

 رةيس مجلس افدارة والرةيس التن يوي

 من النخام األ ا ي 21ال ند السابع :تعديل المادة 
ان ـراد  يملـك حـق التوقيـع عـن ال ـركة علـى 

ـــــه  كـــــل مـــــن رةـــــيس مجلـــــس افدارة  و ناة 
و ع ــاء مجلــس االدارة المنتــدبين بحســب 
اليــــالحيات المحــــددة لئــــر مــــن مجلــــس 
افدارة  و  ي ع ــــو  خــــر ي وضــــه مجلــــس 

 افدارة لئوا الغرأل

يملك حق التوقيع عن ال ركة علـى ان ـراد كـل 
من رةـيس مجلـس افدارة او ناة ـه، كمـا يملـك  

 ــركة التوقيــع عــن ال ــركة  الــرةيس التن يــوي لل
بحسب اليالحيات المحـددة لـه مـن مجلـس 
افدارة او  ي ع و مجلس إدارة  خـر ي وضـه 

 المجلس لئوا الغرأل.
 من النخام األ ا ي 22ال ند الثامن : تعديل المادة 

يجتمــــع مجلــــس افدارة  ربــــع مــــرات علــــى 
األقــــل خــــالل الســــنة لماليــــة الواحــــدة بنــــاء 

ويجتمــع  ي ــا اذا  علــى دعــوة مــن رةيســه ،
 لــب اليــه اثنــان مــن  ع ــاةه علــى األقــل . 
ويكــون اجتمــاع المجلــس اــحيحا بح ــور 
اغل ية  ع اةه و ال يجـوز الح ـور بالوكالـة 

 في اجتماعات المجلس او التمرير.

يجتمـــــع مجلـــــس افدارة  ـــــت  مـــــرات علـــــى 
األقــل خــالل الســنة لماليــة الواحــدة بنــاء علــى 

اذا  لــب اليــه دعــوة مــن رةيســه ويجتمــع  ي ــا 
اثنــان مــن  ع ــاةه علــى األقــل ويكــون اجتمــاع 
ــــــس اــــــحيحا بح ــــــور نيــــــف عــــــدد  المجل

علــى ان ال يقــل عــدد  األع ــاء علــى األقــل 
الحاضـــــــرين عـــــــن ثالثـــــــة ويجـــــــوز للمجلـــــــس 
االجتمــاع با ــتخدام و ــاةل االتيــال الحديثــة  

ــــالتمرير  ــــه ب بموافقــــة كمــــا يجــــوز اتخــــاذ قرارات
 جميع  ع اء المجلس .

 من النخام األ ا ي 23تا ع: تعديل المادة ال ند ال

تيــــــدر قــــــرارات مجلــــــس افدارة بأغل يــــــة 
األع ــــــــاء الحاضـــــــــرين ، فــــــــنذا تســـــــــاوت 
األاــوات رجــح الجانــب الــوى فيــه الــرةيس 
ويعـــــد  ـــــجل خـــــاص تث ـــــت فيـــــه محاضـــــر 
جلسات المجلس ، ويوقعـه الـرةيس ويجـوز 

 .للع و المعارأل ان يطلب تسجيل ر يه

دارة بأغل يـــــــــة تيـــــــــدر قـــــــــرارات مجلـــــــــس اف
األع ـاء الحاضـرين ، فـنذا تسـاوت األاـوات 
رجــح الجانــب الــوي فيــه الــرةيس ويعــد  ــجل 
خاص تث ت فيه محاضـر جلسـات المجلـس ، 
وتوقع من ق ل األع ـاء الحاضـرين و مـين  ـر 
المجلس و للع ـو الـوي لـر يوافـق علـى قـرار 
اتخو  المجلس  ن يث ت اعتراضه في مح ـر 

 االجتماع

 من النخام األ ا ي 25العاشر : تعديل المادة ال ند 

مع عـدم افخـالل بأحكـام قـانون ال ـركات 
التجاريـــــة تحـــــدد الجمعيـــــة العامـــــة العاديـــــة 

 مكافأة  ع اء مجلس افدارة .

 1مــــع عــــدم افخــــالل بأحكــــام  قــــانون  رقــــر 
مــــن قــــانون ال ــــركات  تحــــدد  2016لســــنة 

الجمعية العامـة العاديـة مكافـأة  ع ـاء مجلـس 
 فدارة .ا

 من النخام األ ا ي 26ال ند الحادي ع ر: تعديل المادة 

لمجلــــــس افدارة  و ــــــع الســــــلطات فدارة 
ــــــي  ــــــع افعمــــــال الت ــــــام بجمي ال ــــــركة والقي
تقت ـــيئا إدارة ال ـــركة وفقـــا ألغراضـــئا وال 
يحـــد مـــن هـــو  الســـلطة اال مـــا نـــص عليـــه 
القــانون  و هــوا النخــام  و قــرارات الجمعيــة 

ــــــس افدارة بيــــــع العامــــــة، وال  يجــــــوز لمجل
عقــــــــارات ال ـــــــــركة  و رهنئــــــــا  و إعطـــــــــاء 
الك االت  ية عقد القـروأل اال بعـد موافقـة 

 الجمعية العامة

ـــــــــس افدارة  و ـــــــــع الســـــــــلطات فدارة  لمجل
ال ـركة والقيـام بجميــع افعمـال التـي تقت ــيئا 
إدارة ال ركة وفقا ألغراضئا وال يحد من هـو  

 و هـــــوا  الســـــلطة اال مـــــا نـــــص عليـــــه القـــــانون
النخــام  و قــرارات الجمعيــة العامــة ، وال يجــوز 
لمجلس افدارة بيع عقـارات ال ـركة  و رهنئـا 
ــــــد القــــــروأل او   و إعطــــــاء الك ــــــاالت  و عق
التحكــــــير او اليــــــلح  و الت رعــــــات اال بعــــــد 

 موافقة الجمعية العامة .
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 من النخام األ ا ي 29ال ند الثاني ع ر : تعديل المادة 
وتوجــــــــه الــــــــدعوة لح ــــــــور مــــــــن فقــــــــرة : 

االجتمــــاع مت ــــمنة خالاــــة واضــــحة عــــن 
جـــــــــدول األعمـــــــــال بنحـــــــــدى الطـــــــــريقتين 

 اآلتيتين:
ـــــــع  ـــــــى جمي ـــــــات مســـــــجلة تر ـــــــل ال خطاب
المساهمين ق ل الموعد المحدد النعقادهـا 

 بأ  وع على األقل .
إعــالن فــي اــحي تين يــوميتين علــى األقــل 
تيـــدر باللغـــة العربيـــة ، ويجـــب ان يحـــص 

، علــى ان يــتر افعــالن فــي افعــالن مــرتين 
المــرة  الثانيــة بعــد م ـــى مــدة ال تقــل عـــن 
  ــ وع مــن تــاريخ ن ــر افعــالن الثــاني فــي 
الجريدة الر مية بافضـافة إلـى اليـحي تين 

 اليوميتين.
ويجب ان تت من الـدعوة جـدول افعمـال 
وي ــع المؤ ســون جــدول  عمــال الجمعيــة 
العامــــــة منعقــــــدة بيــــــ ة تأ يســــــية وي ــــــع 

ـــــة مجلـــــس افد ارة جـــــدول إعمـــــال الجمعي
 العامة منعقدة بي ة عادية وغير عادية .

توجــه الــدعوة لح ــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
مت منة جـدول األعمـال وزمـان ومكـان انعقـاد 

 االجتماع بأحد الطرق التالية :
خطابات مسجلة تر ل الى جميـع المسـاهمين 
ق ــــــل الموعـــــــد المحــــــدد النعقـــــــاد االجتمـــــــاع 

 األقل.بأ  وعين على 
افعـــالن ، ويجـــب ان يحيـــل افعـــالن مـــرتين 
علـــى ان يـــتر افعـــالن فــــي المـــرة الثانيـــة بعــــد 
م ـــى مـــدة ال تقـــل عـــن  ـــ عة ايـــام مـــن تـــاريخ 
ن ـــر افعـــالن األول ، وق ـــل انعقـــاد االجتمـــاع 

 بس عة ايام على األقل .
تســـلر الـــدعوة باليـــد الـــى المســـاهمين او مــــن 

ــا ق ــل موعــد االجتمــا  ــوم ينــوب عــنئر قانون ع بي
علــى االقــل ، ويوشــر علــى اــورة الــدعوة بمــا 

 ي يد اال تالم.
 ي و ــيلة مـــن و ـــاةل افعـــالن الحديثـــة وفقـــا 
 لما تحدد  الالةحة التن يوية لقانون ال ركات

ويجـــب إخطـــار وزارة التجـــارة واليـــناعة كتابيـــا 
بجــــدول االعمــــال وبميعــــاد ومكــــان االجتمــــاع 
ك ق ـــل انعقـــاد  بســـ عة ايـــام علـــى االقـــل وذلـــ

 لح ور ممثلئا.
 من النخام األ ا ي 30ال ند الثال  ع ر : تعديل المادة 

في األحوال التي يجـوز فيئـا عقـد الجمعيـة 
ـــــب المســـــاهمين  و  ـــــى  ل ـــــاء عل العامـــــة بن
مراق ـــــــــــي الحســـــــــــابات  و وزارة التجـــــــــــارة 
واليــناعة ي ــع جــدول األعمــال مــن  لــب 
انعقـاد الجمعيـة وال يجـوز بحـ  ايـة مسـألة 

 في جدول افعمالغير مدرجة 

فـــي االحـــوال التـــي يجـــوز فيئـــا عقـــد الجمعيـــة 
العامــة بنــاء علــى  لــب المســاهمين  و مراق ــي 
الحســــابات  و وزارة التجــــارة واليــــناعة ي ــــع 
جدول األعمـال مـن  لـب انعقـاد الجمعيـة وال 
يجــــوز مناق ــــة موضــــوعات غيــــر مدرجــــة فــــي 
جـــــدول األعمـــــال اال إذا كانـــــت مـــــن األمـــــور 

 ت بعـــد إعـــداد الجـــدول  و العاجلـــة التـــي  ـــر 
تك ــــ ت فــــي  ثنــــاء االجتمــــاع  و إذا  ل ــــت 
ذلـــــك إحــــــدى الجئـــــات الرقابيــــــة  و مراقــــــب 
الحســـابات  و عـــدد مـــن المســـاهمين يملكـــون 

 خمسة بالماةة من ر س مال ال ركة
 من النخام األ ا ي 39ال ند الرابع ع ر : تعديل المادة 

تنـاقش الجمعيـة العامـة منعقـدة بيـ ة عاديــة 
ــــرا  فــــي تق ــــر مجلــــس افدارة وتقــــرر مــــا ت ري

شـــاةنة النخـــر فـــي تقريـــر مراق ـــي الحســـابات 
وتقريــــر وزارة التجــــارة واليــــناعة ان وجــــد . 
ــــــس افدارة وتعــــــين  وتنتخــــــب  ع ــــــاء مجل
مراق ــــي الحســــابات لســــنة المق لــــة وتحــــدد 
إتعابئر ووفقا لما نص عليه قانون ال ـركات 

 التجارية

الجمعيـــة مـــع مراعـــاة  حكـــام القـــانون تخـــتص 
ــة فــي اجتماعئــا الســنوي باتخــاذ  العامــة العادي
قــــــرارات فـــــــي المســـــــاةل التــــــي تـــــــدخل فـــــــي 
 اختياااتئا وعلى وجه الخيوص ما يلى :

تقريـــــر مجلـــــس افدارة عـــــن ن ـــــا  ال ـــــركة 
 ومركزها المالي للسنة المالية المنتئية .

تقريـر مراقـب الحســابات عـن ال يانـات الماليــة 
 لل ركة.

ت راـدتئا الجئـات الرقابيـة تقرير بأية مخال ا
 و وقعت ب أنئا جزاءات على ال ركة

 ال يانات المالية لل ركة.
 اقتراحات مجلس افدارة ب أن توزيع األرباو

 إبراء ذمة  ع اء مجلس افدارة.
انتخـــــاب  ع ـــــاء مجلـــــس افدارة  و عـــــزلئر 

 وتحديد مكافأتئر
تعيين مراقب حسابات ال ركة وتحديـد  تعابـه 

 س افدارة في ذلك و ت ويم مجل
ــــر التعــــامالت التــــي تمــــت او  ــــتتر مــــع  تقري
األ ـــــــــــرا  ذات اليـــــــــــلة   قـــــــــــا لم ـــــــــــادئ 

 المحا  ة الدولية. 

 من النخام األ ا ي 40ال ند الخامس ع ر : تعديل المادة 
ـــر عاديـــة  تجتمـــع الجمعيـــة العامـــة بيـــ ة غي
بناء على دعـوة مـن مجلـس افدارة،  و بنـاء 

مـــا ال يقـــل علـــى  لـــب مســـاهمين يملكـــون 
ـــى هـــو  الحالـــة  عـــن ربـــع   ـــئر ال ـــركة وف
ــــــــدعو  يجــــــــب علــــــــى مجلــــــــس افدارة  ن ي
الجمعيــــة خــــالل شــــئر مــــن تــــاريخ واــــول 

 الطلب إليه

تجتمـع الجمعيــة العامــة غيـر العاديــة بنــاء علــى 
دعـــوة مجلــــس افدارة ،  و بنــــاء علــــى  لــــب 
مســـ ب مـــن مســـاهمين يمثلـــون خمســـة ع ـــر 

ر  و مــن بالماةــة مــن ر س مــال ال ــركة الميــد
ــــــوزارة ، ويجــــــب علــــــى مجلــــــس افدارة  ن  ال
ــة لالجتمــاع  ــر العادي ــة العامــة غي يــدعو الجمعي

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تقدير الطلب
 من النخام األ ا ي 41ال ند السادس ع ر : تعديل المادة 

التي ال  تنخرها اال الجمعيـة العامـة المساةل 
  منعقدة بي ة غير عادية

التأ ـــيس  و النخـــام األ ا ـــي تعـــديل عقـــد 
 لل ركة

بيع كل الم روع الوى قامـت بـه ال ـركة  و 
 التير  فيه بأي وجه آخر 

حل ال ركة  و اندماجئا فـي شـركة  او هيئـة 
  خرى

 تخ يم ر س مال ال ركة
وكل تعديل بنخام ال ـركة ال يكـون نافـوا اال 

 بعد موافقة  وزارة التجارة واليناعة

األخــرى التـي يــنص  مـع مراعــاة االختيااـات
عليئـــا القـــانون تخـــتص الجمعيـــة العامـــة غيـــر 

 عادية بالمساةل التالية :
 تعديل عقد التأ يس 

ــــه  بيــــع كــــل الم ــــروع الــــوي قامــــت مــــن اجل
 ال ركة  و التير  فيه بأي وجه آخر

حـــــــل ال ـــــــركة  و انـــــــدماجئا  او تحولئـــــــا او 
 انقسامئا .

 زيادة ر س مال ال ركة  و تخ ي ه 
ــــر كــــل قــــرر ييــــدر  عــــن الجمعيــــة العامــــة غي

العادية ال يكون نافوا اال بعد اتخاذ إجـراءات 
افشـــــئار ، ويجـــــب الحيـــــول علـــــى موافقـــــة 
الوزارة اذا كـان القـرار متعلقـا با ـر ال ـركة او 

 اغراضئا او ر  مالئا .
 من النخام األ ا ي 44ال ند السابع ع ر : تعديل المادة 

يكـــــــــون للمراقـــــــــب اليـــــــــالحيات وعليـــــــــه 
االلتزامــــات المنيــــوص عليئــــا فــــي قــــانون 
ال ــركات التجاريــة ولـــه بوجــه خــاص الحـــق 
فــــي اال ــــالع فــــي  ي وقــــت علــــى جميــــع 
دفــاتر ال ـــركة و ــجالتئا ومســـتنداتئا وفـــى 
 لــب ال يانــات التــي يــرى ضــرورة الحيــول 
عليئــــا ، ولــــه كــــولك  ن يحقــــق موجــــودات 
ال ـــــركة والتزاماتئـــــا وإذا لـــــر يـــــتمكن مـــــن 

حيات اث ـــــت ذلـــــك  ا ـــــتعمال هـــــو  اليـــــال
كتابـــة فـــي تقريـــر يقـــدم إلـــى مجلـــس افدارة 
ويعرأل على الجمعية العامـة ولـه حـق دعـوة 

 الجمعية العامة لئوا الغرأل

لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق فـي  
اال الع على جميـع دفـاتر ال ـركة و ـجالتئا 
ومســــتنداتئا وفــــى  لــــب ال يانــــات التــــي يــــرى 

 ن يحقــق ضــرورة الحيــول عليئــا ولــه كــولك 
موجــودات ال ــركة والتزاماتئــا وعليــه فــي حالــة 
عدم تمكينه من ا تعمال هو  الحقوق إث ـات 
ذلك كتابة في تقرير يقـدم الـى مجلـس افدارة 
ويعــرأل علــى الجمعيــة العامــة العاديــة وتخطــر 

 به الوزارة .

 من النخام األ ا ي 47ال ند الثامن ع ر : تعديل المادة 

من األرباو بنـاء علـى يقتطع جزء  -: 4بند 
ــــــة  ــــــس افدارة وتقــــــرر  الجمعي اقتــــــراو مجل
العامـــة لمواجئـــة االلتزامـــات المترت ـــة علـــى 
ال ـــركة بموجــــب قـــوانين العمــــل وال يجــــوز 

 توزيع هو  األموال على المساهمين

: يقتطــــع جــــزء مــــن االربــــاو بنــــاء علــــى 4بنــــد 
اقتــراو مجلــس افدارة وتقــرر  الجمعيــة العامــة 

االلتزامــــات المترت ــــة علــــى  العاديــــة  لمواجئــــة
ال ــــركة بموجــــب قــــوانين العمــــل والتأمينــــات 
االجتماعية وال يجوز توزيع هو  األمـوال علـى 

 المساهمين
 

 من النخام األ ا ي 51ال ند التا ع ع ر : تعديل المادة 

تنق ــي ال ــركة بأحــد األ ــ اب المنيــوص 
 عليئا في قانون ال ركات التجارية

األ ــــ اب المنيــــوص تنق ــــي ال ــــركة بأحــــد 
لســــنة  1عليئــــا فــــي قــــانون  ال ــــركات رقــــر 

 وتعديالته والةحته التن يوية 2016
 من النخام األ ا ي 52ال ند الع رون : تعديل المادة 

تجــرى تيــ ية  مــوال ال ــركة عنــد انق ــاةئا 
وفقــا لإلحكــام الــواردة فــي قــانون ال ــركات 

 التجارية

ـــد انق ـــاةئا  تجـــرى تيـــ ية  مـــوال ال ـــركة عن
وفقـــا لإلحكـــام الـــواردة فـــي قـــانون  ال ـــركات 

وتعديالتــــــه والةحتـــــــه  2016لســــــنة  1رقــــــر 
 التن يوية

 من النخام األ ا ي 53ال ند الحادي والع رون: تعديل المادة 
تط ـق  حكــام قـانون ال ــركات التجاريـة رقــر 

وتعديالت في كل مـا لـر  1960لسنة  15
يرد ب أنه نص خـاص فـي عقـد التأ ـيس او 

 النخامهوا 

لســـنة  1تط ـــق  حكـــام قـــانون ال ـــركات رقـــر 
وتعديالتــه والةحتــه التن يويــة فــي كـــل  2016

ما لر يرد ب أنه نص خاص في عقـد التأ ـيس 
 او هوا النخام

 (ك بعد  خو موافقة الجئات المختيةوذل)  
 رةيس مجلس افدارةناةب 
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 إدارة التراخيص التجارية
 إعــالن 

 قدم إلى  الوزارة السادة الموكورين  دنا   ال ين تحويل التراخيص والمحالت التجارية العاةدة إليئر إلى   ماء  شخاص آخرين :ت
 إليهالمتنازل  موقع المحل اال ر التجاري نوع العمل المتنازل رقر الترخيص

 م رر عايش فرار الحسيني الجئراء عطارة الحسيني العطارة عاة ة راشد مرشود الحسيني 5779/1997

ورثة / نخير  يو ف الخطيب  1343/1994
وكيل عنئر يو ف احمد نوري 

 الغيين

  ارق ابراهير محمد هادي الق لة االون الخطيب للرجال حالقة للرجال

المئرة لخدمة توايل الطل ات  توايل الطل ات اال تئالكية الديحانيشري ة ادغير ضاوي  4583/2014
 اال تئالكية

 نورة فيحان فالو المطيري الجئراء اليناعية

مؤ سة الرماس لألثا   االثا  والم روشات حية خالد  عود العنزي 454/2005
 والم روشات

 عند  الحلو م لح الري اليناعية

 مرير جمعه محمد ال روانية ملك القيب للعيير لمر  اتا شادية ش يق ابراهير 1943/2016

 محمد فرر منير العجمي ابو حلي ة ماجيك  ويت لل قق ال ندقية شقق فندقية فرر منير محمد العجمي 2520/2015

ر يرجى ممن له اعتراأل على ذلك مراجعة ادارة التراخيص التجارية خالل خمسة ع ر يوماً من تاريخ ن ر هوا افعالن وال يق ل  ي اعتراأل مال
 يكن م نياً على حكر ق اةي  و  مر والةي واجب الن اذ .                                                                  
 وكيل وزارة التجارة واليناعة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وزارة التربيـة
/ 21 إعالن عن إعادة  رو الممار ة رقر: م م /

 لتوريد رمل   ي 2017 – 2016
تعلن وزارة التربيـة عن حاجتئا لتوريد رمل   ـي لحاجـة التوجيـه ال نـي 

والخااة والموااـ ات وذلك حسب ال رو  العامة  لرياأل األ  ال
 ال نية الواردة بوثاةق الممار ة.

علــى راغ ـــي االشتـــراك فــي هـــو  الممار ـــة مــن ال ركـــات المتخييــة  
مراجعــــة إدارة التوريــــدات والمخـــازن بمنطقـــة اـــ حان الجنـــوبي خـــالل 
ـــاةق الممار ـــة مقابـــل ر ـــر   وقـــات الـــدوام الر ـــمي للحيـــول علـــى وث

دينارا غيـر قابــل للــرد علـى  ن يـتر د.ك( فقط ع رون 20/  -وقدر  )
 ( يوما من تاريخ ن ر افعالن.15تسلير العطاءات في موعد  قيا  )

 وكيل وزارة التربية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 2016/ 66إعالن عن الممار ة رقر: م ك /
  اعة وتوريد كتب مدر ية لحاجة / إدارة  2017

 تطوير المناهج
مدر ـــية حـــــسب  تعلــن وزارة التربيـــة عــن حاجتئـــا لط اعــة وتوريـــد كتــب

 ال رو  العامة والخااة والمواا ات ال نية الواردة بوثاةق الممار ة.
على راغ ي االشتراك في هو  الممار ة من المطابع المؤهلة مراجعـــة 

ـــوريدات والمخــازن بمنطقــة اــ حان الجنــوبي خــالل  وقــات  إدارة التـ
      الــدوام الر ـــمي للحيــول علـــى وثــاةق الممار ـــة مقابــل ر ـــر وقـــدر 

( خمسة و  عون دينارا فقط ال غير ، غــير قابل للـرد علـى 75/  -)
(  ـ عة  يـام مـن تـاريخ 7 ن يـتر تسلــير العطـاءات فـي موعـد  قيـا  )

 ن ر افعالن .
 وكيل وزارة التربية

 
   ماء المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لط اعة الكتب المدر ية

 2016-2015المقررة للعام الدرا ي 
 المطابع المؤهلة لط اعة الكتب المدر ية وما في مستوا  فئة ِ) (

 ا ــــــر المط عــــة م
 شركة مطابع الر الة لليحافة والط اعة 1
 شركة دار السيا ة للط اعة واليحافة والن ر 2
 مطابع الخط 3
 ال ركة العيرية للط اعة والن ر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للط اعة 6
 مطابع شركة دار الق س لليحافة والط اعة والن ر 7
 شركة اليناعات ال ريطانية للط اعة والتغليف 8
 مطابع األل ين للط اعة والن ر والتوزيع 9
 مجموعة النخاةر افعالمية 10
 شركة المط عة األلمانية للط اعة التغليف  11
 مط عة  روى العالمية  12
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 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ية وما في مستوا  فئة ِ)ب(
 ا ــــــر المط عــــة م
 مط عة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –2016/ 65إعالن عن الممار ة رقر: م ك /

 لط اعة وتوريد كتب مدر ية 2017
ــــسب  تعلـــن وزارة التربيـــة عـــن حاجتئـــا لط اعـــة وتوريـــد كتـــب مدر ـــية حـ
 ال رو  العامة والخااة والمواا ات ال نية الواردة بوثاةق الممار ة.

ـــة  علــى راغ ــي االشــتراك فــي هــو  الممار ــة مــن المطــابع المؤهلــة مراجعـ
إدارة التــوريدات والمخازن بمنطقة ا حان الجنوبي خـالل  وقـات الـدوام 

( د.ك 75/-الر مي للحيول على وثاةق الممار ـة مقابـل ر ـر وقـدر  )
خمسـة و ـ عون دينــارا فقـط ال غيـر، غــــير قابـل للـرد علــى  ن يـتر تسلـــير 

 (   عة  يام من تاريخ ن ر افعالن.7العطاءات في موعد  قيا  )
 وزارة التربيةوكيل 

 
   ماء المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لط اعة الكتب المدر ية

 2017-2016المقررة للعام الدرا ي 
 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ) (

 ا ــــــر المط عــــة م
 شركة مطابع الر الة لليحافة والط اعة 1
 للط اعة واليحافة والن رشركة دار السيا ة  2
 مطابع الخط 3
 ال ركة العيرية للط اعة والن ر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للط اعة 6
 مطابع شركة دار الق س لليحافة والط اعة والن ر 7
 شركة اليناعات ال ريطانية للط اعة والتغليف 8
 للط اعة والن ر والتوزيعمطابع األل ين  9
 مط عة النخاةر لإلنتار والتوزيع ال ني 10
 مط عة  روى العالمية 11
 شركة المط عة األلمانية 12

 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ)ب(
 ا ــــــر المط عــــة م
 مط عة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 2017 –2016/ 69الممار ة رقر م ك /عن 
 لط اعة وتوريد كتب مدر ية

تعلن وزارة التربية عن حاجتئا لط اعة وتوريد كتب مدر ية حــسب 
 ال رو  العامة والخااة والمواا ات ال نية الواردة بوثاةق الممار ة

على راغ ي االشتراك في هو  الممار ة من المطابع المؤهلة مراجعــة 
إدارة التــوريدات والمخازن بمنطقة ا حان الجنوبي خالل  وقات 

 الدوام الر مي للحيول على وثاةق الممار ة مقابل ر ر وقدر  
( خمسة و  عون دينارًا فقط ال غير ، غــير قابل للرد على 75/  -)

(   عة  يام من تاريخ 7لعطاءات في موعد  قيا  ) ن يتر تسلـير ا
 ن ر افعالن .

 وكيل وزارة التربية

   ماء المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لط اعة الكتاب المدر ي
 2017-2016المقررة للعام الدرا ي 

 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ) (
 ــر المط عــــةا ــــ                 م
 شركة مطابع الر الة لليحافة والط اعة 1
 شركة دار السيا ة للط اعة واليحافة والن ر 2
 مطابع الخط 3
 ال ركة العيرية للط اعة والن ر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للط اعة 6
 والط اعة والن رمطابع شركة دار الق س لليحافة  7
 شركة اليناعات ال ريطانية للط اعة والتغليف 8
 مطابع األل ين للط اعة والن ر والتوزيع 9

 مط عة النخاةر لإلنتار والتوزيع ال ني 10
 مط عة  روى العالمية  11
 شركة المط عة األلمانية 12

 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ)ب(
 ا ــــــر المط عــــة م
 مط عة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

 2017 –2016/ 67الممار ة رقر م ك /عن 
 لط اعة وتوريد كتب مدر ية

تعلن وزارة التربية عن حاجتئا لط اعة وتوريد كتب مدر ية حــسب 
 . ال رو  العامة والخااة والمواا ات ال نية الواردة بوثاةق الممار ة

على راغ ي االشتراك في هو  الممار ة من المطابع المؤهلة مراجعــة 
إدارة التــوريدات والمخازن بمنطقة ا حان الجنوبي خالل  وقات 

 الدوام الر مي للحيول على وثاةق الممار ة مقابل ر ر وقدر  
( خمسة و  عون دينارًا فقط ال غير ، غــير قابل للرد على 75/  -)

(   عة  يام من تاريخ 7لعطاءات في موعد  قيا  ) ن يتر تسلـير ا
 ن ر افعالن .

 وكيل وزارة التربية
   ماء المطابع المحلية المؤهلة والمرشحة لط اعة الكتب المدر ية

 2017-2016المقررة للعام الدرا ي 
 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ) (

 ا ــــــر المط عــــة م
 شركة مطابع الر الة لليحافة والط اعة 1
 شركة دار السيا ة للط اعة واليحافة والن ر 2
 مطابع الخط 3
 ال ركة العيرية للط اعة والن ر والتوزيع 4
 شركة مطابع المجموعة الدولية 5
 شركة مجموعة فور فيلمز للط اعة 6
 مطابع شركة دار الق س لليحافة والط اعة والن ر 7
 شركة اليناعات ال ريطانية للط اعة والتغليف 8



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   50                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

 مطابع األل ين للط اعة والن ر والتوزيع 9
 مط عة النخاةر لإلنتار والتوزيع ال ني 10
 مط عة  روى العالمية 11
 شركة المط عة األلمانية 12

 المطابع المؤهلة لط اعة الكتاب المدر ي وما في مستوا  فئة ِ)ب(
 المط عــــةا ــــــر  م
 مط عة الدروازة 1
 

 وزارة الداخلية
تنويــــــه عن تمديد موعد إغالق الممار ة رقر 

توريد وضمان   ( إعادة  رو2016 - 8/2015)
 لقات متنوعة لزوم افدارة العامة لقوات األمن 
الخااة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة 

 التجئيزات األمنية( بوزارة الداخلية
ـــالق )تســلير العطــاءات(  يرجـــى العلــر بأنــه قــد تــر تمديــد موعــد افغـ
ــــــق  ــــــوم )األحــــــد( المواف ــــــى ي ب ــــــأن الممار ــــــة المــــــوكورة  عــــــال  إل

بندارة الخدمات المجتمعيـة بم نـى وزارة الداخليـة  - 18/9/2016
ـــــاعة  –( 2م نــــى رقــــر ) –)اــــ حان  ــــدور األول( اعت ــــارا مــــن السـ ال

ـــــاعة )الواحــــدة( قئــــرًا، ولــــن تق ــــل  ي )الثامنــــة( اــــ احاً وحتــــى  السـ
 عطاءات تقدم ق ل  و بعد الموعد الموكور.

 وكيل الـوزارة المســـاعد لل ـــئون المالية بالتكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه 
- 20/2016بتمديد موعد إغالق الممار ه رقر )

( ماليين نموذر 8000000( توريد عدد )2017
قامة   مات دخول جديد  لإلدارة العامة ل ئون اف

 بوزارة الدخلية
يرجـى العلر بأنه تر تمديد موعد افغــالق ) تسلير العطاءات ( 
ب أن الممار ة الموكورة  عال  إلى  يوم ) االثنين ( الموافق 

بندارة الخدمات المجتمعية بم نى وزارة الداخلية   - 19/9/2016
الدور األول ( اعت ارا من  –( 2م نى رقر ) –الجديد  ) ا حان 

الســاعة )الثامنة( ا احًا وحتى الســاعة )الواحدة( قئرًا ، ولن تق ل 
  ي عطاءات تقدم ق ل  و بعد الموعد الموكور.

 لل ــئون الماليـــة بالتكليف وكيل الوزارة المساعد      

 تنويه
- 21/2016بتمديد موعد إغالق الممار ه رقر )

( ثمانية ماليين 8000000( توريد عدد )2017
 إقامة ذو السمات األمنية مليق

 بوزارة الدخلية -لإلدارة العامة ل ئون افقامة  
يرجـى العلر بأنه تر تمديد موعد افغــالق ) تسلير العطاءات ( 
ب أن الممار ة الموكورة  عال  إلى  يوم ) الثالثاء ( الموافق 

بندارة الخدمات المجتمعية بم نى وزارة الداخلية   - 4/10/2016
الدور األول ( اعت ارا من  –( 2م نى رقر ) –) ا حان   الجديد

السـاعة )الثامنة( ا احًا وحتى الســاعة )الواحدة( قئرًا ، ولن تق ل 
  ي عطاءات تقدم ق ل  و بعد الموعد الموكور.

 وكيل الوزارة المساعد لل ــئون الماليـــة بالتكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويــــــه
 - 33/2016بتمديد موعد إغالق الممار ـة رقــر )

2017) 
 توريد مالبس ومئمات عسكريه متنوعة

 -لإلدارة العامة لإلمداد والتموين )إدارة المخازن( 
 بوزارة الداخلية

يرجـى العلر بأنه تر تمديد موعد افغــالق ) تسلير العطاءات ( 
يوم ) االثنين ( الموافق ب أن الممار ة الموكورة  عال  إلى  

بندارة الخدمات المجتمعية بم نى وزارة الداخلية  - 19/9/2016
الدور األول ( اعت ارا من  –( 2م نى رقر ) –الجديد ) ا حان 

الســاعة )الثامنة( ا احًا وحتى الســاعة )الواحدة( قئرًا ، ولن تق ل 
  ي عطاءات تقدم ق ل  و بعد الموعد الموكور.

    
 لل ئــون الماليــة بالتكليف   لوزارة المساعدا وكيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ــــــــة للجنســــــــية ــــــــن افدارة العام ــــــــاةق الســــــــ ر  ن األشــــــــخاص  تعل ووث
ــــــدعون فقــــــدان و   ــــــما ةالمدرجــــــ ــــــا  ي  شــــــئادات جنســــــياتئرهر  دن

الكويتيــــــة الخااــــــة بئــــــر ، فيرجــــــى ممــــــن يعثــــــر علــــــى  ي منئــــــا  ن 
ـــــــاريخ ن ـــــــر هـــــــوا  ـــــــن ت ـــــــى افدارة خـــــــالل   ـــــــ وعين م يســـــــلمئا إل
ــــــدة الر ــــــمية ، وإال فســــــتمنح لئــــــؤالء األشــــــخاص  افعــــــالن بالجري

 حسب افجراءات المت عة . شئادات جنسية كويتية
 الجنسيةرقر  اال ـــــــــــــــر م
 106345025 ع اس العنزىمنى خليف احن فئد  1
 123888362 خالد وليد خالد قا ر على الم رى  2
 152514083 حسين على محمد حسين غلوم 3
 123985548 امينه ع دالسالم محمد م ارك الع دالكرير الجوهر 4
 129959434 ابراهير اركان منيور ابراهير منيور المنااير 5
 102185735 ع داهلل ضحوى فرر  عيد المطو ح 6
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 الجنسيةرقر  اال ـــــــــــــــر م
 105422830 م عل ناار االح ثنيان الرشيدى  7
 106682959 ناار قا ر ناار ع دالحسين مقوار  8
 121632072 عثمان ميط ى ماجد عثمان جع ر 9
 107049507 محمد  عود محمد يعقوب مجرن ال نوان  10
 105585175  عاد خلف راكان اياو العنزى 11
 104247877 فاضل محمود ع دالرضا حسن كرم خ اوى  12
 104313363 ا اء يو ف ا د اهلل محمد اال د 13
 102214904 مرير ع دالكرير م ارك ع دالعزيز الدليمى 14
 122387437 تركى م عل محمد حمدان محمد المطيرى  15
 101604201 ا امه عايش احمد ال مالى  16
 106885722 م ارى زيدان زعيل ميط ى المطيرى  17
 104851778 فواز جاعد غالب  لطان الديحانى  18
 105155262 لولو  محمد هاشر االح السعيد  19
 105136003 حنان ع دالجليل احمد المحمود  20
 131447830 ناار محمد منيور ناار  يف محمد الئاجري 21
 101378174 العنود محمد عامر غر  العجمى 22
 106528398 ب اير حسين على خلف ا ماعيل ال ناى  23
 124351919 نور   عيد ناار االح  عيد الئاجرى 24
 107602315 شري ه مجيد  خير اهلل مرزوق محسن ال ري ى  25
 105039089 ع داهلل احمد م ارك ح يب  26
 107794445 ثامر مساعد خلف غانر دحيالن الرشيدي  27
 100945417 حمود  لمان  عران عامر الدمار العازمى  28
 126009801 ضارى حمد عقاب هليل بندر المطيري 29
 103034003 نور  فئد رماو ن اء العتي ي 30
 102218026 مسعى عوأل  عد مسعى الرشيدي 31
 105103161 حمد ن مى جاعد ثانى العنزى 32
 106746452 بدر فرر  الر فرر مط قى 33
 103803320 عوا ع دالرحمن  يف 34
 103077090 بدر فالح الحميدى بدر الس يعى 35
 106846852 خالد  عود ع داهلل  عد اليليلى 36
 105639552 مرت ى محمد ع دالحسين بابا جان غلوم  37

 مدير عام االدارة العامة للجنسية ووثاةق الس ر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
ـــاةق الســـ ر  ن األشـــخاص المدرجـــة  تعلـــن افدارة العامـــة للجنســـية ووث
  ماوهر  دنـا  يـدعون فقـدان جـوازات  ـ رهر الكويتيـة الخااـة بئـر، 
فيرجى ممن يعثر علي  ي منئا  ن يسـلمئا إلـى افدارة خـالل   ـ وعين 
مــن تــاريخ ن ــر هــوا افعــالن بالجريــد  الر ــمية، وإال فســتمنح لئــؤالء 

 حسب افجراءات المت عة.  األشخاص جوازات   ر كويتية
 الرقر المسلسل رقر الجواز اال ـــــــــــــــر م
 3797886 107137385 م ارى م ارك براك فئد الخرينج 1
اريا  محمد فالح محمد  2

 رغيان العازمى
166937538 4357126 

 4341512 151275648 ف اء عرهان مناحى السئلي 3
 3348850 228635360 محمد ثواب  مار العازمي راشد 4
اشراق ع دالكرير ع اس قا ر  5

 حسين
117787246 3346362 

ع داهلل محمد ثواب  مار  6
 العازمي

248429140 3854299 

حسن حسين علي ا ماعيل  7
 حسين

279785219 4270897 

 3175580 220142257 ثواب محمد ثواب  مار العازمى 8
 3984350 105026292 محمد قمر العنزيمحمد  الر  9

 الرقر المسلسل رقر الجواز اال ـــــــــــــــر م
شع ان باقر شع ان محمد  10

 اشكناني
117713106 4083371 

 967656 106156658 ناار نقا بدر  الر المطيري 11
حمود هادي ما ر جاعد هادي  12

 العازمي
106795871 3690986 

م ارى هزاع عطا اهلل باجيه  13
 جزاع وزري ال مري

137661333 3340961 

ع دالعزيز على عود  برجس  14
 ع داهلل

162506010 3758917 

 لمان  عد  عود راشد فريح  15
 العازمي

137264050 4039351 

شروق احمد ابرايئر علي  16
 ابراهير الغريب

106394511 3242765 

دالل ع دالرضا حميد مجيد  17
 حسن غلوم العطار

131037114 4289145 

عمر ع داللطيف محمد الفي  18
 زيد ال مالي

118706319 2924838 

علي حسين ع داهلل حسين  19
 الحسن

102083322 3756986 

 عود ع دالعزيز يعقوب  20
 ع دالعزيز جا ر التور 

120274930 3611070 

ع داهلل بداو محمد ع داهلل  21
  عد الئاجرى

124015772 3355889 

 3296510 104759620 زيد شافي تركي الدجين المطيري 22
خالد فئد  حمد ع داهلل  23

 الجا ر األحمد
107785321 3751162 

 امى احمد  عود الحمد  24
 ال عيجان 

101034741 3955190 

م اعل جا ر فيحان م ارك  25
 حسن 

106556917 3201874 

م ارك ع داهلل ح اش فالو  26
 عايد العازمي

139676234 3927862 

بدر جلوى ضيف اهلل محمد  27
 الديحانى

106165418 2293654 

 2109417 103803320 عوا ع دالرحمن  يف 28
عمر يو ف قم ر محمد  29

 حاجي ع داهلل
119955284 4305671 

 3172738 102938473 حسين حمد  عدون ال مالن 30
 عود  عد م يعيب نئار  31

 زنيو  المطيرى
107583393 3850519 

 3666141 164482041 منير  محمد مج ل ارقيب العازمى 32
 3993124 100697645  عاد ابراهير محمد الدعيج 33
 3625133 102959926 تئانى حمد عيسى على الع يدلى  34
اشراق ع دالكرير ع اس قا ر  35

 حسين
117787246 3346362 

بدر فئد عوأل وبدان  36
 الموايجي العازمي

107279155 3667601 

حمد حسين زايد راشد غانر  37
 المكيمي

132384281 3614924 

رشا جمعه على جمعه  38
 (17)ماد 

149875376 80440 

ع ير فييل عيسى احمد  39
 ع داهلل الحداد

119799501 4200285 
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 الرقر المسلسل رقر الجواز اال ـــــــــــــــر م
 4280519 108842746 منال محمد محمود حسانين 40
جابر دعيج خلي ه ع يد راشد  41

 الميع
138717286 4193595 

ع داهلل فراس عادل  ليمان  42
 االح العرينى

137657288 4338612 

ضارى غنير غنام حيالن  43
 المطيرى

105875644 4121520 

ع دالعزيز  عود ع دالعزيز  44
 يو ف الحميان

134309580 3215526 

عئد ع داهلل مطلق محمد  45
 الرشيدي

145882537 3653830 

4
6 

ماجد  ع داهلل مطلق محمد 
 جوهر الرشيدي

121798705 3498516 

 4184596 123757765 وليد خالد دليل شامان جزاع  47
هزاع ع داهلل مسمار ال ى  48

 الجدعى
122354371 3837427 

شيخه جا ر يو ف جا ر  49
 الم ارك

118022296 4403890 

 عاد نقيمش ع دالعزيز خالد  50
 العنزى

102155186 3781422 

 مدير عام افدارة العامة للجنسية ووثاةق الس ر     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمنخومة  ةه بتعديل مسمى تأهيل شركات متخييتنوي
( مزود بسالحين عيار 8برر مغلق الكتروني عدد )

ملر( مزود بنخام مراق ة وتحكر  7.62و  12.7)
 ةئة من الداخل مركب على آلية مدرعبالرمي للتع 

 ةئام الخااالمنخومة والم( تتنا ب مع 6x6مدول ه )
 لإلدارة العامة لقوات األمن الخااة ـ بوزارة الداخلية

 المتخييـــةيرجــــى العلـــر بأنـــه تـــر  تعـــديل مســـمى تأهيـــل ال ـــركات 
والمسمى اليحيح هو تأهيل شركات متخيية لمنخومـة بـرر مغلـق 

ملــر(  7.62و  12.7( مــزود بســالحين عيــار )8الكترونــي عــدد )
مزود بنخام مراق ة وتحكر بالرمي للتع ئة من الداخل مركب على آلية 

( تتنا ب مع المنخومة والمئام الخااة لإلدارة 6x6مدرعة مدول ه )
 العامة لقوات األمن الخااة ـ بوزارة الداخلية .

 وكيــــل الوزارة المســـاعد لل ــئون الماليـة بالتكليف
 

 وزارة الدفاع
 2414-8-78160الممار ة رقر :  إعالن  ــرو

 لتوريد  ح ار ألجئزة التيوير والطابعات و جئزة ال اكس 
تعلن وزارة الدفـاع عن  رو الممار ة الموكورة  عــال  على ال ركات 
ـــــز  ـــــدى إدارة التجئي ـــــة المســـــجلة والميـــــن ة ل والمؤ ســـــات المحلي

، وذلـــــك   قـــــا لل ـــــرو   2016المحلـــــى بـــــالوزارة للعـــــام الحـــــالي 
والمواا ات الواردة في وثاةق الممار ة التـي يمكـن الحيـول عليئـا 

راق ة التجئيزات افداريـة( وذلـك خـالل من إدارة التجئيز المحلى )م
في تمام  اعات الدوام الر مي على  ن تقدم العطاءات بمقر الوزارة 

ـــــوزارة ( قئــــراً بمقــــر 01:  00الســــاعة ) ـــــد  -ال مـــــركز تـســـــلير ال ري
( 12( بــالقرب مــن بوابــة رقــر )1والمناقيـــات بالـــسيارة شـــ اك رقــر )

 ق ل موعد افغالق .
 المقابـل النقدي

 غير قابل للرد( )
التأمين ال نكي  تاريخ افغالق تاريخ الطرو

 )األولى(
 د . ك( 75/-)

 كي نت
 الموافق االثنين

(29/08/2016) 
 األحد الموافق

(25/09/2016) 
%( من قيمة  2)

 العطاء
مدة اليالحية 

 ( يوماً 90)
 وي تر  بال ركات التي ترغب في الم ـاركة االلتزام بما يلي :

.تقدير اورة عن كارت التسجيل لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجئيـز 1
 . 2016المحلى للعام 

 كتاب ت ويم من ال ركة ب ـراء الوثاةق ..تقدير 2
. ن تكــون ال ــركة متخييــة فــي هــوا المجــال وميــن ة لــدى مراق ــة 3

 تينيف ال ركات بالوزارة .
ــة الو نيــة لــدى ا.تقــدير اــورة عــن 4 ل ــركات غيــر شــئادة دعــر العمال

 الحكومية ) السنوية ( .
.تقـــدير كتـــاب ر ـــمي أليـــة ا ت ســـارات يكـــون فـــي خـــالل )   ـــ وع 5

 واحـد ( من تاريخ ن ـر افعالن .
 – (133) داخلي  24816219 – 24820156  لال ت سار:  هـاتـف :

 ( 24833209فاكس : ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــــــالن 
  2411-14-50163عـــــن  ــــــــــرو الممار ة رقر : 

 لتوريد  ا اغ زوارق
ـــــى  ـــــدفاع عـــــن  ـــــرو الممار ـــــة  المـــــوكورة  عـــــال  عل تعلـــــن وزارة ال

ــــــك   قــــــا 2016ال ــــــركات المتخييــــــة والمســــــجلة للعــــــام  ، وذل
لل ــــرو  والموااــــ ات الــــواردة فــــي وثــــاةق الممار ــــة والتــــي يمكــــن 

مراق ــــــــــــة  –ا مــــــــــــن إدارة التجئيــــــــــــز المحلــــــــــــي الحيــــــــــــول عليئــــــــــــ
التجئيــــزات ال نيــــة  وذلــــك خــــالل  ــــاعات الــــدوام الر ــــمي اعت ــــارا 

ــــين الموافــــق  ـــــوم االثن ـــــر  09/2016/ 05مــــن يــ ـــــل ر ـ وذلــــك مقاب
د.ك( فقـــــــط خمســـــــة و ـــــــ عون دينـــــــاراً ال غيـــــــر ال  75/-وقـــــــــدر  )

تـــــرد ، وإن آخـــــر موعـــــد لتقـــــدير العطـــــاءات هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة 
علــــــى  ن  31/09/2016بعــــــد قئــــــر يــــــوم االثنــــــين الموافــــــق مــــــن 

ـــة رقـــر  ـــالقرب مـــن ال واب ــــد والمناقيـــات ب تقـــدم بمركــــز تســـلير ال ريـــ
 (  ق ل موعد االغالق  . 12) 

( يوما اعت ارا من تاريخ فم 90هوا وتسرى العطاءات لمدة )
مخاريف العطاءات كما وت ل  الك الة االولية لئو  الممار ة 

 ل ان دينار ال غير وين غي  ن تكون االحة  يلة مدة (   2,000)
  ريان العطــاء .

 وي تر  بال ركات التي ترغب في الم اركة بالممار ة :
/  ن تكون ال ركات مسجلة ومين ة  لدى وزارة الدفاع / إدارة 1
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 . 2016التجئيز المحلي  للعام 
 /  داد الر وم المقررة ل راء وثاةق الممار ة كي نت  .2
/ كتاب ت ويم من ال ركة ب راء وثاةق الممار ة    اورة من  3

 كارت التسجيل  .
/  48128712/  48201562لال ت سار تل ون : 

 24893686(     :   122  –) داخلي  24816219
 

 وزارة اليحة
 إعـــالن

 61/2016/2017ممار ة رقر ص/م س/عن ال
/  61/  م س /  تـعـلـن وزارة اليـحة عـن  ـرو الممار ـة رقر ص

بين   -لتوريد بنطلون   ي ا تعمال مرة واحدة    2017/  2016
المؤ سات وال ركات المتخيية في هوا المجال    قا لل رو  
العامة والخااة الموضحة في وثاةق الممار ة والتي يمكن الحيول 

إدارة الم تريات  –الدور األول  –عليئا من  جئاز ال ئون المالية 
قسر الممار ات  الكاةن بم نى الوزارة  باليلي خات  –والمخازن 

د. ك(    75وذلك خالل  وقات الدوام الر مي مقابل دفع م ل  ) 
 فقط خمسة و  عون  ديناراً كويتياً ال غير ال ترد .

مع ضرورة تقدير كتاب من وزارة ال ئون االجتماعية ي يد االلتزام 
مجلس الوزراء رقر وقرار  2000لسنة  19بأحكام القانون رقر 

 في شأن دعر وت جيع العمالة الو نية  2008/خامسا لسنة 1104
علما بأن آخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة من قئر 

م في اندوق العطاءات  2016/  9/  27يوم الثالثاء الموافق 
( يوما 90بالعنوان الموكور  عال  ، كما تسرى العطاءات لمدة )

%( فقط اثنان 2تاريخ افق ال وت ل  الك الة األولية )اعت ارا من 
 بالماةة من قيمة العطاء االحة  يلة  مدة  ريان العطاء .

 وكيل وزارة اليحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن وزارة اليحة )إدارة الئند ة الط ية( عن  رو الممار ات التالية :

رقر  م
تاريخ  الر وم ـــــــــــفالوا الممار ة

 افق ــــال

1 

 هـ. .
/522 

2016-
2017 

6TN522 
 HOTPLATEتوريد 

 و جئزة  خرى وملحقاتئا 
لحاجة إدارة الخدمات 

مست  ى ابن  –الييدالنية 
  ينا 

20 
من شئر 

تاريخ 
 افعالن

2 

 هـ. .
/654 

2016-
2017 

6TN654 
 TWO  توريد  جئزة  

DOORS 
BLOOD BANK 

FREEZER 
 وملحقاته 

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

لحاجة إدارة خدمات نقل 
بنك الــدم  –الدم المركزي   

3 

 هـ. .
/655 

2016-
2017 

 6TN655 
 TWOتوفير  جئزة

DOORS 
BLOOD BANK 
REFRIGERAT

OR     وملحقاتئا 
 –لحاجة إدارة خدمات  

 بنك الـــدم

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

4 

 هـ. .
/659 

2016-
2017 

6TN659 
 توفير
اجئزة

ELECTRONIC 
SPHYGMOMA

NOMETER  
WITH VITAL 

SIGNS 
MONITORS 
وملحقاتئا لحاجة إدارة 

 بنك الـــدم   –خدمات  

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

5 

 هـ. .
/660 

2016-
2017 

6TN660 
 HAND توفير  جئزة

TUBE SEALER 
وملحقاتئا لحاجة إدارة 

 بنك الـــدم  –خدمات  

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

6 

 هـ. .
/661 

2016-
2017 

6TN661 
 TUBE  توريد  جئزة

WELDER    
 وملحقاته 

لحاجة إدارة خدمات نقل 
بنك الــدم  –الدم المركزي   

40 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

7 

 هـ. .
/662 

2016-
2017 

6TN662 
  توريد  جئزة

BLOOD 
COLLECTION 

MIXER     وملحقاتئا 
لحاجة إدارة خدمات نقل 

بنك الــدم  –الدم المركزي   

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

8 

 هـ. .
/663 

2016-
2017 

6TN663 
  توريد  جئزة

WHOLE 
BLOOD 

DONATION 
BEDS      وملحقاتئا 

لحاجة إدارة خدمات نقل 
بنك الــدم  –الدم المركزي   

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

9 

 هـ. .
/664 

2016-
2017 

6TN664 
  توريد  جئزة

APHERESIS 
DONATION 

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن
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BEDS      وملحقاتئا 
لحاجة إدارة خدمات نقل 

بنك الــدم –الدم المركزي   

10 

 هـ. .
/665 

2016-
2017 

6TN665 
  توريد  جئزة

BLOOD 
WERMER     

 وملحقاتئا 
لحاجة إدارة خدمات نقل 

بنك الــدم  –الدم المركزي   

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

11 

 هـ. .
/666 

2016-
2017 

6TN666 
  توريد  جئزة

PLASMA 
THAWING 
SYSTEM     
 وملحقاتئا 

لحاجة إدارة خدمات نقل 
بنك الــدم –الدم المركزي   

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

12 

 هـ. .
/761 

2016-
2017 

(6TN761) 
توريد

TELESCOPES, 
AND WIRE 

TRAYS FOR 
CLEANING    

لحاجة اقسام الجراحة العامة 
والتخييية)مست  ى م ارك 

 الك ير(

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

13 

 هـ. .
/763 

2016-
2017 

(6TN763) 
توريد  جئزة  

PODIATRY 
CHAIRS   

لحاجة اقسام  ملحقاتئاو 
الجراحة العامة التخييية 
 )مست  ى م ارك الك ير(

20 
شئر من 
تاريخ 
 افعالن

الط ية )رقر  الئند ةتوضع العطاءات في اندوق العطاءات بندارة 
يوما( من  90(، وعلى  ن تكون العطاءات  ارية الم عول لمدة )2

%( من  2تاريخ االق ال،  كما ت ل  الك الة األولية لئو  الممار ة )
القيمة افجمالية للعطاء المقدم وين غي  ن تكون االحة  وال مدة 

  ريان العطاء.
 يلي: ة ماوي تر  بال ركات التي ترغب في الم اركة بالممار 

 الئند ة ن تكون مقيورة على ال ركات المسجلة لدى إدارة .1
 الط ية.

  ن تكون ال ركة متخيية في هوا المجال مع إح ار ما ي يد ذلك..2
  داد الر وم المقررة ل راء وثاةق الممار ة نقدا..3
 كتاب ت ويم من ال ركة ب راء وثاةق الممار ة..4
 شئادة دعر العمالة الو نية. ن تقدم ال ركات الم اركة .5
 21ويمكن الحيول على وثاةق الممار ة من تاريخ الن ر ولمدة .6

 يوما فقط.

 إعالن
 تعلن وزارة اليحة )إدارة الئند ة الط ية( عن  رو الممار ة التالية :

 تاريخ افق ــــال الر وم ـــــــــــفالوا رقر الممار ة م
 هـ. . 1

/83 
2016-2017 

6TN083 
 جئزة توريد 

INFUSION 
PUMPS   
 وملحقاتئا

 الكلى اليناعية
 مركز زراعة األع اء

   وعين من  20
 تاريخ افعالن

ــــــــندارة الئند ــــــــة  توضــــــــع العطــــــــاءات فــــــــي اــــــــندوق العطــــــــاءات ب
(، وعلــــــــى  ن تكــــــــون العطــــــــاءات  ــــــــارية الم عــــــــول 2الط يــــــــة)رقر 

ــــة  90لمــــدة ) ــــاريخ افق ــــال، كمــــا ت لــــ  الك ال ــــة يومــــا( مــــن ت األولي
ـــــة للعطـــــاء المقـــــدم  2لئـــــو  الممار ـــــة ) ـــــن القيمـــــة افجمالي %( م

 وين غي  ن تكون االحة  وال مدة  ريان العطاء.
 وي تر  بال ركات التي ترغب في الم اركة بالممار ة ما يلي:

ــــــــدى إدارة .1 ــــــــى ال ــــــــركات المســــــــجلة ل  ن تكــــــــون مقيــــــــورة عل
 الئند ة الط ية.

المجــــال مــــع إح ــــار مــــا  ن تكــــون ال ــــركة متخييــــة فــــي هــــوا .2
 ي يد ذلك.

  داد الر وم المقررة ل راء وثاةق الممار ة نقدا..3
 كتاب ت ويم من ال ركة ب راء وثاةق الممار ة..4
  ن تقدم ال ركات الم اركة شئادة دعر العمالة الو نية..5
ــــــاةق الممار ــــــة مــــــن تــــــاريخ الن ــــــر .6 ويمكــــــن الحيــــــول علــــــى وث

 يوما فقط. 14ولمدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن وزارة اليحة )إدارة الئند ة الط ية( عن  رو الممار ات 

 التالية :
تاريخ 
رقر  ـــــــــــفالوا الر وم األق ــــال

 م الممار ة

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

(6TN612) 
 ENDOSCOPICتوريد 

ARTERY 
RETRACTORS, 

TELESCOPES  آالت جراحية
  خرى

مركز   -لحاجة مجلس  قسام اليدري
  لمان الدبوس للقلب 

 هـ. .
612/
2016
-

2017 

1 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

(6TN627) 
 توريد جئاز 

BRONCHOSCOPY 
SYSTEMو ملحقاته 

مست  ى   -لحاجة مجلس  قسام اليدري
 األمراأل اليدرية 

 هـ. .
627/
2016
-

2017 

2 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

(6TN629) 
 INVASIVE LUNG توريد جئاز 

ASSIST DEVICEو ملحقاته 
مست  ى   -لحاجة مجلس  قسام اليدري
 األمراأل اليدرية  

 هـ. .
629/
2016
-

2017 

3 
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شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

 6TN649 
توفير 

 UNDERCOUNTER جئزة
BLOOD BANK  

FREEZER    وملحقاتئا 
بنك الدم   –لحاجة ادارة خدمات نقل الدم  

 المركزي 

 هـ. .
649/
2016
-

2017 

4 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

6TN651 
 ID CENTRIFUGE  توريد  جئزة

24 S     وملحقاته 
 –لحاجة إدارة خدمات نقل الدم المركزي 

 بنك الــدم 

 هـ. .
651/
2016
-

2017 

5 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

6TN652 
 ID INCUBATOR   جئزة توريد

 37 S     وملحقاته 
 –لحاجة إدارة خدمات نقل الدم المركزي 

 بنك الــدم 

 هـ. .
652/
2016
-

2017 

6 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

6TN653 
  توريد  جئزة

UNDERCOUNTER 
BLOOD BANK 

REFRIGERATOR    
 وملحقاته 

 –لحاجة إدارة خدمات نقل الدم المركزي 
 بنك الــدم 

 هـ. .
653/
2016
-

2017 

7 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

6TN656 
  توريد  جئزة

REFRIGERATOR 
CENTRIFUGES BENCH 

TOP  وملحقاته 
 –لحاجة إدارة خدمات نقل الدم المركزي 

 بنك الــدم 

 هـ. .
656/
2016
-

2017 

8 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

6TN658 
 TUBE SEALING  توريد  جئزة

DEVICE     وملحقاته 
 –لحاجة إدارة خدمات نقل الدم المركزي 

 بنك الــدم

 هـ. .
658/
2016
-

2017 

9 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 
(6TN784) 

 OPTICAL و ملحقاته
COHERENCE 

 هـ. .
784/
2016

10 

TOMOGRAPHY 
IMAGING SYSTEM د توري 

    جئاز
 مركز الدخان)  مجلس  قسام العيون لحاجة 

) 

-
2017 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

(6TN787) 
 TOURNIQUET جئزة توريد

SYSTEMS  ئاو ملحقات  
لحاجة مجلس  قسام العخام )مست  ى 

 العدان(

 هـ. .
787/
2016
-

2017 

11 

شئر من 
تاريخ 
 افعالن

20 

(6TN788) 
 MEDIUM BONE  جئزة توريد

POWER TOOLS ئاو ملحقات  
لحاجة مجلس  قسام العخام )مست  ى 

 الجئراء(

 هـ. .
788/
2016
-

2017 

12 

الط ية )رقر  الئند ةتوضع العطاءات في اندوق العطاءات بندارة 
يوم( من  90(، وعلى  ن تكون العطاءات  ارية الم عول لمدة )2

%( من  2تاريخ االق ال،  كما ت ل  الك الة األولية لئو  الممار ة )
القيمة افجمالية للعطاء المقدم وين غي  ن تكون االحة  وال مدة 

  ريان العطاء.

 يلي: ما وي تر  بال ركات التي ترغب في الم اركة بالممار ة
 الط ية. الئند ة ن تكون مقيورة على ال ركات المسجلة لدى إدارة 

  ن تكون ال ركة متخيية في هوا المجال مع اح ار ما ي يد ذلك.
  داد الر وم المقررة ل راء وثاةق الممار ة نقدا.
 كتاب ت ويم من ال ركة ب راء وثاةق الممار ة.

 .العمالة الو نية ن تقدم ال ركات الم اركة شئادة دعر 

 .فقط ايوم 21ويمكن الحيول على وثاةق الممار ة من تاريخ ن ر ولمدة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مح ر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستئا

 07/08/2016المنعقدة  48/2016رقر 
لطل ات المقدمة بتعديل ال يانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرر  دنا  بالجريدة الر مية ) الكويت اليوم ( فنذا اوبعد بح  

تاريخ ن ر هوا افعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتيدر شئادات الميالد  و الوفاة لر تتلق اللجنة  ي اعتراأل خالل خمسة ع ر يوما من 
   قا للتعديل اآلتي :

 مح ر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستئا
 48/2016لجنة  07/08/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008والم كلة بالقرار الوزاري رقر  36/69من القانون رقر  15اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنيوص عليئا بالمادة 

 ع وا        السيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات          رةيسا                  الدكتور/ رةيس المجلس الط ي العام          
 ع وا                     السيد / رةيس قسر القيد                ع وا                                        يدة / رةيسة قسر ال حو  والر ي الس

 ع وا         ع وا                  السيد / ال اح  القانوني                                                 السيد / رةيس قسر الوفيات 
 ع وا                  السيد / رةيس قسر السجالت
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 وقامت بأعمال  كرتارية اللجنة السيدة / نورية حسن ع داهلل
(( بالك ف المرفـق والخااـة بتعـديل ال يانـات فـي  ـجالت المواليـد والوفيـات 1382إلى رقر )) (((1368ونخرت اللجنة الطل ات من رقر)))

ل ات في بطل ات  واقط قيد الميالد و الوفاة فنن اللجنة بعد بحثئا والتأكد من ا تي اء الوثاةق والمستندات ، تقرر افعالن عن التعديالت والط
متتاليين حتــى إذا ما انق ت المدة القانونية ) خمسة ع ر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ولر يتقدم  الجريدة الر مية ) الكويت اليوم ( في عددين

  حد بأي اعتراأل تجرى التعديالت بالدفاتر وتيدر شئادات الميالد والوفاة 
 رةيس قسر السجالت                     رةيس قسر ال حو  والر ي          رةيس قسر القيد             رةيس قسر الوفيات                    

 مركزي للمواليدال اح  القانوني                       كرتير اللجنة               رةيس المجلس الط ي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقر
 الطلب

 رقر ال ئادة
 وميدرها

الرقر المدني او الجنسية  الجنسية 988/88اال ر المطلوب تغيير  بموجب القانون رقر 
التعديل  او جواز الس ر

 في ا ر
ا ر 
 المولود

 إلي من

 100454033ر كويتي هادي ج ران هادي القحطاني هادي ج ران هادي مئدي الوالد ال روانية 2505/70 1368
 102851791ر كويتي ج ران هادي القحطانيمئدي هادي  مئدي هادي ج ران القحطاني  ار  الوالد ال حيحيل2س2090/2000 1369

 104899999ر كويتي بخيته مئدي ج ران هادي القحطاني بخيته مئدي ج ران هادي  الوالدة ال حيحيل2س2090/2000 ------
 102851791ر كويتي مئدي هادي ج ران هادي القحطاني مئدي هادي ج ران القحطاني الجازي الوالد ال حيحيل2س1052/1999 1370

 104899999ر كويتي بخيته مئدي ج ران هادي القحطاني بخيته مئدي ج ران هادي  الوالدة ال حيحيل2س1052/1999 ------
 101737844ر كويتي منيور اافي ااحي ال مري منيور اافي ااحي بدر الوالد الجئراء 2232/1962 1371
 106244734ر كويتي مساعد عزيز ع داهلل حسين شداد ال مري ع داهلل حسينمساعد عزيز  منى الوالدة ال روانية 2س 1087/2002 1372
 106244734ر كويتي مساعد عزيز ع داهلل حسين شداد ال مري مساعد عزيز ع داهلل حسين فا مه الوالد المركزي 2س 7328/2007 1373
 100486741ر كويتي حمود المطيريع دالرحمن فارس  ع دالرحمن فارس حمود نو  الوالد المركزي 2س 1020/79 1374
 104252023ر كويتي بدر ع داهلل ع اس ع داهلل دهراب بدر ع داهلل ع اس ع داهلل  عود الوالدة المركزي 1س 4594/2001 1375
 101828423ر كويتي خلف ع داهلل الحزير ال مري خلف ع داهلل حزير ال مري دالل الوالدة الجئراء 188/61 1376
 101597278ر كويتي خالد خلف  عد خلف عابر خالد خلف  عد ع دالعزيز الوالد المركزي 1س 5714/80 1377
 105057894ر كويتي نايف ن ل بطاو العجمي نايف ن ل بطاو حسين الوالد المركزي 9244/72 1378
 100373975ر كويتي العنزيخالد  عود فالح  العويئان  خالد  عود العويئان علي الوالد المركزي 1594/1992 1379
 101445815ر كويتي  لطان خلف  لطان محارب العدواني  لطان خلف  لطان ع داهلل الوالد الجئراء 1س 169/84 1372
 100392511ر كويتي عوأل مطلق ضليع  الحسيني عوأل مطلق ضليع ع داهلل الوالد المركزي 7113/1973 1373
 105527519ر كويتي عويد حمدان انت رابح الديحاني عويد حمدان انت مرير الوالد المركزي 2س 2393/80 1374
 105455863ر كويتي فالح عيد راعي الدليما العازمي فالح عيد راعي الدليما رير الوالد ال حيحيل 2س 749/79 1375
 103047240ر كويتي ب ير محمد  عد المطيري ب ير محمد  عد فالو الوالد ال حيحيل 101/71 1376
 102991884ر كويتي تركي منقاش محسن العارضي المطيري تركي منقاش محسن مستور  الوالد ال روانية 19651/1970 1377
 102839288ر كويتي ابراهير حسين محمد الجدي ابراهير حسين محمد خديجه الوالد الق لة 1313/1970 1378
 101018095ر كويتي ع داهلل  االح منيور العمران ع داهلل العمران هندي الوالد ال يحاء 7661/1960 1379
 101875535ر كويتي ادي ان ع داهلل حيوان العجمي دي ان ع داهلل حيوان  ع داهلل الوالد الجئراء 1863/66 1380
ع دالعزيز فالو عيد محسن  دانه المولود ال حيحيل2س1316/2014 1381

  ماو العازمي
الدانه ع دالعزيز فالو عيد محسن 

  ماو العازمي
 288121601369ب م كويتي

 
رقر 
 07/08/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلب الطلب

 تقدم لئو  الوزارة السيد /ع داهلل ابراهير محمد حسين ال يلكاوي   بي ته : االخ / منى ابراهير محمد حسين -1382 1382
 لئو  الوزارة . ال ا تسجيلئا بسجالت الوفيات////// فمن له اعتراأل يتقدم به 

 03/02/2003المتوفاة/  بتاريخ :
 106403831ر  -الكويت –وفاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مح ر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستئا

 10/8/2016المنعقدة  49/2016رقر 
فـنذا وبعد بح  للطل ات المقدمة بتعديل ال يانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرر  دنـا  بالجريـدة الر ـمية )الكويـت اليـوم( 

ن ر هوا افعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتيدر شئادات الميالد  و الوفاة  لر تتلق اللجنة  ي اعتراأل خالل خمسة ع ر يوما من تاريخ
   قا للتعديل اآلتي:

 مح ر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستئا
 10/8/2016المنعقدة  49/2016رقر 

 .124/2008ار الوزاري رقر والم كلة بالقر  36/69من القانون رقر  15اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنيوص عليئا بالمادة 
 ع وا        السيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات          رةيسا                  الدكتور/ رةيس المجلس الط ي العام          

 ع وا                  يس قسر القيد            ع وا                  السيد / رة                            السيدة / رةيسة قسر ال حو  والر ي 
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 ع وا                  السيد / ال اح  القانوني                              ع وا                            السيد / رةيس قسر الوفيات 
 ع وا                  السيد / رةيس قسر السجالت
 السيدة / نورية حسن ع داهلل.وقامت بأعمال  كرتارية اللجنة 
( بالك ف المرفق والخااة بتعديل ال يانات في  جالت المواليد والوفيات بطل ات 1414إلى رقر ) (1383ونخرت اللجنة الطل ات من رقر )

الجريـدة  واقط قيد الميالد والوفاة فنن اللجنة بعد بحثئا والتأكد من ا تي اء الوثاةق والمستندات ، تقرر افعالن عن التعديالت والطل ات فـي 
ذا ما انق ت المدة القانونية ) خمسة ع ر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ولر يتقدم  حد بأي الر مية )الكويت اليوم ( في عددين متتاليين حتــى إ

 اعتراأل تجرى التعديالت بالدفاتر وتيدر شئادات الميالد والوفاة. 
 رةيس قسر السجالت     رةيس قسر ال حو  والر ي          رةيس قسر القيد             رةيس قسر الوفيات                                    

 مركزي للمواليدال اح  القانوني                       كرتير اللجنة               رةيس المجلس الط ي العام                  مدير إدارة السجل ال
 رقر
 الطلب

 رقر ال ئادة
 وميدرها

ني او الجنسية الرقر المد الجنسية 988/88اال ر المطلوب تغيير  بموجب القانون رقر 
التعديل  او جواز الس ر

 في ا ر
ا ر 
 المولود

 إلى من

 105589321ر كويتي اقر  يف ن اع الع يله اقر  يف ن اع عقاب الوالد المركزي 1س 2684/78 1383
 104809722ر كويتي حمود منيع ال غيلي الرشيدي حمود منيع ال غيلي عاة ه الوالد المركزي 2س 4283/80 1384
 100405664ر كويتي مناحي علي مناحي ال زير مناحي علي مناحي فزير فئد  الوالد المركزي 1س 4449/74 1385
 104975592ر كويتي فئد مناحي علي مناحي ال زير فئد مناحي علي مناحي  فزير محمد الوالد ال حيحيل1س2045/2008 1386
 104975592ر كويتي فئد مناحي علي مناحي ال زير علي مناحي  فزير فئد مناحي ع داهلل الوالد ال حيحيل 1س 913/2005 1387
 104975592ر كويتي فئد مناحي علي مناحي ال زير فئد مناحي علي مناحي  فزير حيه الوالد ال حيحيل2س1839/2002 1388
 104975592ر كويتي ال زيرفئد مناحي علي مناحي  فئد مناحي علي مناحي  فزير منال الوالد ال حيحيل2س1257/2007 1389
 101278647ر كويتي بدر يعقوب  حمد محمد علي بدر يعقوب ناار الوالد المركزي 1س 1394/82 1390
 101679797ر كويتي خالد حسن محمود المزين خالد حسن محمود وليد الوالد د مان 6059/1961 1391
 101364576ر كويتي محمد غلوم ع داهلل قا ر محمد غلوم ع داهلل إ راء الوالد المركزي 2س 129/1984 1392
 100604048ر كويتي اعب فالح م عان الخ يري اعب فالح م عان بندر الوالد ال حيحيل 2س 1658/78 1393
 100604048ر كويتي بندراعب فالح م عان الخ يري بندر اعب فالح م عان اعب الوالد الجئراء 1س 861/2003 1394
 106113331ر كويتي االح رجعان االح اليواغ العازمي االح رجعان االح ع داهلل  الوالد ال حيحيل 2903/1972 1395
 101285764ر كويتي  الب محمد علي كنعان المري  الب محمد علي علي الوالد المركزي 34/84 1396
 100737369ر كويتي م رك م رو حمد شرير العازمي م رك م رو حمد م عل الوالد ال حيحيل 1س 2524/77 1397
 101805721ر كويتي محمود راشد محمود ال ودري محمود راشد فودري  مل الوالد القل ه 466/1963 1398
 101088516ر كويتي  رحان رحيل مس ر نقا ال  يري  رحان رحيل مس ر خلف الوالد الجئراء 1س 22/80 1399
 280011400789ر كويتي خلف  رحان رحيل مس ر نقا ال  يري مس رخلف  رحان رحيل  امل الوالد الجئراء 2س 654/2008 1400
 280011400789ر كويتي خلف  رحان رحيل مس ر نقا ال  يري خلف  رحان رحيل مس ر  ارا الوالد الجئراء 2س 751/2006 1401
 280011400789ر كويتي ال  يريخلف  رحان رحيل مس ر نقا  خلف  رحان رحيل مس ر  رحان الوالد الجئراء 1س 260/2005 1402
 101748404ر كويتي ناار  عود المنيور شداد المطيري ناار  عود المنيور شداد  ار  الوالد ال يحاء 2099/62 1403
 105647315ر كويتي م ارك محمد ادهام العجمي م ارك محمد ادهام نايف الوالد ال حيحيل 1س 529/83 1404
 100582642ر كويتي محمد مطلق محمد العازمي محمد مطلق محمد نور  الوالد ال حيحيل 2س 910/80 1405
 102442942ر كويتي  ليمان بالل الرشيد   ليمان بالل رشيد ن يله الوالد الق لة 5945/68 1406
ع دالعزيز حسن ع داهلل حسن  غال المولود المركزي 2س 6245/2016 1407

 راضي الحميدي
ع داهلل حسن جنى ع دالعزيز حسن 

 راضي الحميدي
 282092900361ب م كويتي

ايمن ع داهلل ابراهير  الين المولود المركزي 2س 6015/2016 1408
 ع داللطيف الخ ر

 لين ايمن ع داهلل ابراهير ع داللطيف 
 الخ ر

 272012901059ب م كويتي

 281020900835ب م كويتي ع دالعزيز فريح مئوس ع داهلل فريح المئوس فريح مئوس ع داهلل فريح المئوس مئوس المولود المركزي 1س 972/2013 1409
 286062400209ب م كويتي محمد م عل ش اب  لمان  رحان المطيري م عل ش اب  لمان  رحان المطيري ش اب المولود ال روانيه 1س 883/2012 1410
آيوش راجاراتنام راباكا روكي راباكا  راجا راتنامراباكا روكي راباكا  راباكا آيوش المولود المركزي3س4489/20105 1411

 راجا راتنام
 267060402557ب م هندي

محمد حمود حجار عايم  غاد  المولود المركزي 2س 6341/2016 1412
 الو مي المطيري

العنود محمد حمود حجار عايم 
 الو مي المطيري

 282080301708ب م كويتي

 
رقر 
 10/8/2016:  تاريخ االنعقاد مقدم الطلب الطلب

 تقدم لئو  الوزارة السيدة /م اعل حسين حسين الكندري   بي تئا : اخت / بدر حسين حسين مراد الكندري 1413
  ال ة تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعتراأل يتقدم به لئو  الوزارة.

 .23/6/2016المتوفى بتاريخ :
 102893239ر -حكر محكمة  -الكويت–وفاة 

 لئو  الوزارة السيد /علي جا ر محمد بن علي   بي ته : والد / الياس علي جا ر محمد اك ر بن عليتقدم  1414
  ال ا تسجيله بسجالت المواليد فمن له اعتراأل يتقدم به لئو  الوزارة .

 .23/7/2015المولود بتاريخ :
 107264521ر–الواليات المتحدة االمريكية-والدة خارجية 
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 المواليد والوفيات بجلستئامح ر اجتماع لجنة 
 14/08/2016المنعقدة  50/2016رقر 

للطل ات المقدمة بتعديل ال يانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرر  دنا  بالجريدة الر مية ) الكويت اليوم ( فنذا  ئاوبعد بحث
عالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتيدر شئادات الميالد  و الوفاة لر تتلق اللجنة  ي اعتراأل خالل خمسة ع ر يوما من تاريخ ن ر هوا اف

   قا للتعديل اآلتي :

 مح ر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستئا
 50/2016لجنة  14/08/2016المنعقدة بتاريخ 
  124/2008الوزاري رقر  والم كلة بالقرار 36/69من القانون رقر  15اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنيوص عليئا بالمادة 

 ع وا        السيد / مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات          رةيسا                  الدكتور/ رةيس المجلس الط ي العام          
 ع وا                   قسر القيد            السيد / رةيس        ع وا                                        السيدة / رةيسة قسر ال حو  والر ي 

 ع وا                  السيد / ال اح  القانوني                              ع وا                            السيد / رةيس قسر الوفيات 
 ع وا                  السيد / رةيس قسر السجالت
 السيدة / نورية حسن ع داهللوقامت بأعمال  كرتارية اللجنة 

(( بالك ف المرفـق والخااـة بتعـديل ال يانـات فـي  ـجالت المواليـد والوفيـات 1441إلى رقر )) (((1416ونخرت اللجنة الطل ات من رقر)))
التعـديالت والطل ـات فـي  بطل ات  واقط قيد الميالد والوفاة فنن اللجنة بعد بحثئا والتأكد من ا تي اء الوثاةق والمستندات ، تقرر افعالن عن

ر يتقدم الجريدة الر مية ) الكويت اليوم ( في عددين متتاليين حتــى إذا ما انق ت المدة القانونية ) خمسة ع ر يوما ( من تاريخ آخر إعالن ول
  حد بأي اعتراأل تجرى التعديالت بالدفاتر وتيدر شئادات الميالد والوفاة 

 رةيس قسر القيد             رةيس قسر الوفيات                                         رةيس قسر السجالت رةيس قسر ال حو  والر ي         
 مركزي للمواليدال اح  القانوني                       كرتير اللجنة               رةيس المجلس الط ي العام                  مدير إدارة السجل ال

 رقر
 الطلب

 ال ئادةرقر 
 وميدرها

الرقر المدني او الجنسية  الجنسية 988/88اال ر المطلوب تغيير  بموجب القانون رقر 
التعديل  او جواز الس ر

 في ا ر
ا ر 
 المولود

 إلى من

 100997955ر كويتي خلف ع داهلل خزير ال مري خلف ع داهلل خزير  عادل الوالد حولي 598/1960 1416
 100847047ر كويتي شافي دخيل فرار المطيري شافي دخيل فرار  فوزيه الوالد المركزي 8048/73 1417
 102268744ر كويتي ع داهلل فرحان السرحان  ع داهلل فرحان  رحان االو الوالد الق له 1585/1965 1418
 283110300314ر كويتي  عود مرهج م ارك العازمي  عود مرهج م ارك محمد الوالد ال حيحيل 1س 1355/83 1419
 100786550ر كويتي مطلق م ارك غانر م ارك الخوا  الس يعي مطلق م ارك غانر  ار  الوالد االحمدي 2س 781/77 1420
 101095742ر كويتي محمد راشد حمد جدعان بداو  محمد راشد حمد  تئاني الوالد المركزي 2س 703/1984 1421
 100721811ر كويتي مطلق دغير مطلق الداهوم العازمي مطلق دغير مطلق الداهوم منير  الوالد ال حيحيل 2297/71 1422
 101573050ر كويتي جا ر  الر جا ر جا ر  الر  منى الوالد د مان 5149/60 1423
 102385225ر كويتي خلف فئد مطر ال مري خلف فئد مطر نايف  الوالد الجئراء  1س 849/85 1424
 106494391ر كويتي  عيد نعير فالح محمد الئاجري  عيد نعير فالح جمله الوالد االحمدي 2س 250/1979 1425
 101045142ر كويتي هيا  حمد ال رار  حمد الخرافي هيا  حمد فرار شيخه الوالد ال امية 183/1954 1426
 101484159ر كويتي فييل ع داهلل علي حسين محمد فييل ع داهلل علي حسين ه ه الوالد المركزي 2س 2358/93 1427
 101484159ر كويتي فييل ع داهلل علي حسين محمد فييل ع داهلل علي محمد  علي الوالد المركزي 1س 7346/95 1428
 281012001207ر كويتي بدريه منور انيتان حليلي العنزي بدريه منور انيتان العنزي  ند   الوالد  الجئراء 2س 1939/2012 1429
 281012001207ر كويتي بدريه منور انيتان حليلي العنزي بدريه منور انيتان العنزي بدريه الوالد  الجئراء 2س 656/2014 1430
 281012001207ر كويتي بدريه منور انيتان حليلي العنزي بدريه منور انيتان العنزي محمد الوالد  الجئراء  1س 558/2015 1431
 273112900234ب م  وري ليوتيان تيان عماد  لطان ال رع عماد  لطان ال رع  ويت المولود المركزي 4س 3099/2016 1432
 280051800293ب م كويتي حور ابراهير جواد ا ماعيل محمد رم ان ابراهير جواد ا ماعيل محمد رم ان  ليل  المولود المركزي 2س 986/2015 1433
 عيد فالو محمد فالو   المه المولود المركزي2س11041/2015 1434

 ال الو العجمي
نور  فالو محمد فالو  عيد ال الو 

 العجمي
 286021301474ب م كويتي

فالو ع داهلل  عد  عود ربعي  فا مه  المولود المركزي 2س 5982/2016 1435
 الرشيدي

غوالي فالو ع داهلل  عد  عود ربعي 
 الرشيدي

 275020500435ب م كويتي

 284052702001ب م هندي افي ماريا ريجو فيكتور اراتوشيرا ريجو فيكتور اراتوشيرا افي مديا المولود ال روانيه 4س 2250/2013 1436
 286042406427ب م هندي بارثيف براجيش بوثين يلي برثابان براجيش بوثين يلي برثابان باردي ي المولود الجئراء 3س 1011/2016 1437
 285081900677ب م كويتي رقيه ع داللطيف محمود ع دالئادي محمد محمود ع دالئادي محمد ع داللطيف رتار  المولود المركزي 2س 9140/2015 1438
 274121001534ب م  وري ع دالرحمن جمعه ثلج ال حاذ  جمعه ثلج ال حاذ  ع داهلل  المولود ال روانيه 3س 1763/2016 1439
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 14/08/2016تاريخ االنعقاد :  مقدم الطلب الطلب

 لئو  الوزارة السيد /محمد بن عطا اهلل بن محمد اليعيري المطيري             بي ته : االب / وليدتقدم  1440
  ال ا تسجيله بسجالت الوفيات////// فمن له اعتراأل يتقدم به لئو  الوزارة .

 08/06/2002المتوفى/  بتاريخ :
 403906T -جواز   ر–الكويت –وفاة 

 / عود عايد جابر العنزي                                 بي ته : االب / ع دالعزيزتقدم لئو  الوزارة السيد  1441
  ال ا تسجيله بسجالت المواليد////// فمن له اعتراأل يتقدم به لئو  الوزارة .

 22/03/2013المولود /  بتاريخ :
 107135971ر  –السعوديه -والدة خارجية 

 

 وزارة الـعدل
 اند بي العقارية شركة دبليو

 شركة مساهمة كويتية مق لة
 عقد التأ يس

 ح ر :
 وال : شــــــــــــركة جلوبــــــــــــال االولــــــــــــى لال ت ــــــــــــارات / شــــــــــــركة ذات 

 1جلــــــد  3107مســــــئولية محــــــدودة موثــــــق عقــــــد تأ يســــــئا بــــــرقر 
ــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــرقر  16/10/1999بت ــــــــــــــدل ب ــــــــــــــاريخ  1380والمع بت

ـــــالتوقيع /  ـــــارق  28/4/2015 محمـــــد حســـــن ال غلـــــي ويمثلئـــــا ب
/ كــــــــــــــــــويتي الجنســــــــــــــــــية ويحمــــــــــــــــــل بطاقــــــــــــــــــة مدنيــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــر 

( بيــــــــــــ ته المــــــــــــدير المخــــــــــــول بــــــــــــالتوقيع 253051000081)
ــــوزارة التجــــارة  وبموجــــب مســــتخرر اــــادر مــــن الســــجل التجــــاري ب

  ر   ول بي ته.            14/8/2016واليناعة بتاريخ 
ش.ش.و( ثانيا : شركة  ـارق محمـد ال غلـي الراةـدة للتجـارة العامـة / 

ـــرقر  ـــق عقـــد تأ يســـئا ب ـــاريخ  1858شـــركة ال ـــخص الواحـــد موث بت
ويمثلئــا بــالتوقيع  ــارق محمــد حســن ال غلــي / كــويتي  1/5/2016

( بيــ ته 253051000081الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــر )
المدير المخـول بـالتوقيع بموجـب مسـتخرر اـادر مـن وزارة التجـارة 

  ر  ثان بي ته .                   14/8/2016واليناعة بتاريخ 
ــة / شــركة ذات مســئولية محــدودة  ــان التجاري ــا : شــركة وربــه وبوبي ثالث

ويمثلئـا بـالتوقيع /  4/1/2016بتـاريخ  5موثق عقدها الـدمج بـرقر 
 ارق محمد حسن ال غلي / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقر 

( بموجب مستخرر اـادر مـن وزارة التجـارة 253051000081)
  ر  ثال  بي ته                   14/8/2016واليناعة بتاريخ 

رابعا : شركة الحوراء المتطورة للتجارة العامة / ش.ش.و( شركة 
بتاريخ  2021ال خص الواحد موثق عقد تأ يسئا برقر 

ويمثلئا بالتوقيع / ارق محمد حسن ال غلي / كويتي  10/5/2016
( بموجب 253051000081الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقر )

                                                                 14/8/2016يخ مستخرر اادر من وزارة التجارة واليناعة بتار 
  ر  رابع بي ته                                                       

خامسا : شركة جلوبال العقارية /  ارق محمد ال غلي وشركا  / شركة 
 1جلــد  3106ذات مســئولية محــدودة / موثــق عقــد تأ يســئا بــرقر 

ــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــرقر  16/10/1999بت ــــــــــــــدل ب ــــــــــــــاريخ  1342والمع بت
ــــالتوقيع /  ــــارق محمــــد حســــن ال غلــــي /   26/4/2015 ويمثلئــــا ب

(    253051000081كــويتي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــر )
ـــــاريخ  ـــــن وزارة التجـــــارة واليـــــناعة بت وبموجـــــب مســـــتخرر اـــــادر م

 س بي ته . ر  خام                                14/8/2016

يقـــرر المؤ ســـون بـــأهليتئر القانونيـــة لتأ ـــيس شـــركة مســـاهمة كويتيـــة 
مق لة فيئا بينئر والتـزامئر بالقواعـد المقـررة لتأ يسـئا   قـاً ألحكـام 

 وتعديالته والةحته التن يوية . 2012لسنة  25قانون ال ركات رقر 
ــالتزامئر بكافــة القواعــد المقــررة لتأ ــيس ال ــركة  كمــا يقــرون  ي ــا ب

 وفقاً ألحكام المواد اآلتية :
 (1مادة )

 يعت ر التمئيد السابق جزءاً ال يتجز  من هوا العقد .
 (2مادة )

يقـــــر المؤ ســـــون بـــــأن ال ـــــركة تأ ســـــت   قـــــا  ألحكـــــام المر ـــــوم 
ـــــــه  2012لســـــــنة  25بقـــــــانون ال ـــــــركات رقـــــــر  ـــــــه والةحت وتعديالت

 التن يوية و حكام هوا العقد .
 ت ارية اعت ارا من تاريخ ال ئر.وتتمتع ال ركة بال خيية االع

وال يجـــوز لئـــا مزاولــــة ن ـــا ئا إال مـــن تــــاريخ ال ـــئر وموافقـــة كافــــة 
 الجئات الرقابية على مزاولتئا للن ا  .

 (3مادة )
اند بي العقارية وعنوانئـا التجـاري  ا ر هو  ال ركة هو : شركة دبليو

محـل  –السـرداب  24م نـى  – 6قطعة  –شارع ال ئداء  -/ شرق
 شركة مساهمة كويتية مق لة ) ش . م . ك . م(  –( 3ر )رق

 (4مادة )
 –يقع مركز ال ركة الرةيس في دولة الكويت ومو نئا دولـة الكويـت 

ويجوز لل ركاء نقل المركز الرةيسي إلـى  ي جئـة  خـرى داخـل دولـة 
 الكويت ، وفتح فروع ووكاالت لل ركة داخل وخارر دولة الكويت .

ـــر مقـــر ال ـــركة  ـــه فـــي ويعت  ـــوي يعتـــد ب هـــو المـــو ن القـــانوني لئـــا ال
توجيــــه المرا ــــالت وافعالنــــات الق ــــاةية إليئــــا وتث ــــت بياناتــــه فــــي 
الســـجل التجــــاري ، وال يعتــــد بتغييــــر هـــوا المقــــر إال بعــــد قيــــد  فــــي 

 السجل التجاري .
 (5مادة )

 مدة ال ركة غير محددة ت د  من تاريخ ال ئر .
 ( 6مادة ) 

مـــــــع عـــــــدم افخـــــــالل بأحكـــــــام المر ـــــــوم بقـــــــانون ال ـــــــركات رقـــــــر 
وتعديالتــــــه والةحتــــــه التن يويــــــة فــــــنن األغــــــراأل التــــــي  25/2012

   ست من  جلئا ال ركة هي : 
/ تملـــــك وبيـــــع وشـــــراء العقـــــارات واالراضـــــي وتطويرهـــــا لحســـــاب 1

ال ـــــــركة داخـــــــل دولـــــــة الكويـــــــت وخارجئـــــــا وكـــــــولك ادارة امـــــــالك 
ـــك بمـــا ال يخـــ ـــر ، وكـــل ذل ـــي الغي الف األحكـــام المنيـــوص عليئـــا ف

ـــــه مـــــن االتجـــــار فـــــي قســـــاةر الســـــكن الخـــــاص  القـــــوانين ومـــــا حخرت
 على النحو الوي نيت عليه هو  القوانين .

/ كــولك وبيــع وشــراء   ــئر و ــندات ال ــركات العقاريــة لحســاب 2
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 ال ركة فقط في الكويت وفي الخارر .
ة / الدرا ـــــــات وتقـــــــدير اال ت ــــــــارات فـــــــي المجـــــــاالت العقاريــــــــ3

ــــزاول  ــــة فــــي مــــن ي ــــوفر ال ــــرو  المطلوب بكافــــة  نواعئــــا علــــى  ن تت
 تقدير هو  الخدمة .

/ القيـــام بأعمـــال اليــــيانة المتعلقـــة بالم ــــاني والعقـــارات المملوكــــة 4
لل ركة وللغير بمـا فـي ذلـك  عمـال اليـيانة وتن يـو األعمـال المدنيـة 

ا يك ل والميكانيكية والكئرباةية والمياعد و عمال تكييف الئواء بم
 المحافخة على الم اني و المتئا .

/ تنخير المعارأل العقارية الخااة بم اريع ال ـركة العقاريـة وذلـك 5
 حسب االنخمة المعمول بئا في الوزارة .

 االغراأل ال رعية :
ــــق 6 ــــدى ال ــــركة عــــن  ري ــــوفرة ل ــــة المت ــــواةم المالي / ا ــــتغالل ال 

 ئات متخيية.ا تثمارها في محافظ مالية تدار من ق ل شركات وج
ــا ق والم ــاريع 7 ــة اال ا ــية للمن / المســاهمة الم اشــرة لوضــع ال ني

 (B O T)الســكنية والتجاريــة واليــناعة بنخــام ال نــاء والتحويــل 
  BOTوإدارة المرافق العقارية بنخام 

 ( 7مادة ) 
ــــــاير وتنتئــــــي فــــــي آخــــــر  ــــــة لل ــــــركة مــــــن اول ين ــــــد  الســــــنة المالي ت 

 ديسم ر من كل عام .
ن ذلــــك الســـــنة الماليــــة األولــــى فت ـــــد  مــــن تــــاريخ قيـــــد ويســــتثنى مــــ

مـــــن  31/12/2017ال ـــــركة فـــــي الســـــجل التجـــــاري وتنتئـــــي فـــــي 
 السنة المالية التالية .

 ( 8مادة ) 
( د.ك )ثالثــة 3.500.000حــدد ر س المــال الميــرو بــه بم لــ  ) 
 ماليين وخمسماةة الف دينار كويتي( .

ــــــــــــدر  ) ــــــــــــ  وق ( د.ك 1000.000ور س المــــــــــــال الميــــــــــــدر بم ل
 )مليون دينار كويتي( .

 ( د.ك وهو 1000.000ر س المال المدفوع بم ل  )
 . نقديةويتكون ر  مال ال ركة الميدر من   ئر 

 (9مادة )
اكتتـــب المؤ ســـون الموقعـــون علـــى هـــوا العقـــد فـــي كامـــل ر س مـــال 

 ال ركة على الوجه اآلتي :
نوع  عدد اال ئر م ا ر المساهر

 السئر
قيمتئا بالدينار 

 الكويتي
ـــــــــــــى 1 ـــــــــــــال االول /شـــــــــــــركة جلوب

 د.ك 200.000 نقدي 200.000 لال ت ارات ذ.م.م

/ شـــــركة  ـــــارق محمـــــد ال غلـــــي 2
 الراةدة

 شركة ال خص الواحد
 د.ك 50.000 نقدي 50.000

 د.ك 500.000 نقدي 500.000 / شركة وربة وبوبيان التجارية3
 / شركة الحواء المتطورة4

 د.ك 50.000 نقدي 50.000 شركة ال خص الواحد

 د.ك 200.000 نقدي 200.000 / شركة جلوبال العقارية ذ.م.م5

 1.000.000  ئر 1.000.000 المجمــوع
 د.ك

ويقر المؤ سون بأنئر قاموا بنيداع قيمـة ر س المـال النقـدي لل ـركة 

%( مـــن قيمـــة ر س المـــال النقـــدي لل ـــركة بنســـ ة 28.57بنســـ ة )
 اكتت وا بئا .% من قيمة األ ئر التي 100

 ـــئر ( كـــل مـــنئر بنســـ ة اكتتابـــه فـــي بنـــك  1.000.000وقـــدرها )
الخليج وذلـك بموجـب ال ـئادة اليـادرة مـن ال نـك المـوكور بتـاريخ 

حالـــة عـــدم  ـــداد  والمرفقـــة بأاـــل هـــوا العقـــد )فـــي  15/6/2016
 كر ما يلي :كامل ر س المال يو 

 (10مادة )
التـي تلتـزم ال ـركة بأداةئـا الميروفات والن قات واألجور والتكـاليف 

 بس ب تأ يسئا تخير من حساب الميروفات العامة .
 (11مادة )

يتعئــــــد المؤ ســــــون الموقعــــــون علــــــى هــــــوا العقــــــد بالقيــــــام بجميــــــع 
افجــراءات الالزمــة فتمــام تأ ــيس ال ــركة ويلتزمــون با ــت عاد وإلغــاء 
ــــات االكتتــــاب الوهميــــة والمكــــررة واتخــــاذ افجــــراءات الالزمــــة   ل 

 قيق ذلك .لتح
 غلـي فـي اتخـاذ ولئوا الغرأل وكلـوا عـنئر : السـيد /  ـارق محمـد ال

ية وا تي اء المستندات الالزمة وإدخال التعديالت افجراءات القانون
ـــي العقـــد  و النخـــام  ـــرى الجئـــات الر ـــمية ضـــرورة إدخالئـــا ف ـــي ت الت

 األ ا ي المرفق به .
ء مــــــن وعلـــــى المؤ ســـــين خـــــالل ثالثـــــة  شـــــئر مـــــن تـــــاريخ االنتئـــــا

االكتتــــــاب وق ــــــل اجتمــــــاع الجمعيــــــة التأ يســــــية  ن يقــــــدموا لــــــوزارة 
التجــــــارة واليــــــناعة بيانــــــا بعــــــدد األ ــــــئر التــــــي اكتتــــــب فيئــــــا كــــــل 
مؤ ـــــــس وبقيـــــــامئر بـــــــدفع األقســـــــا  الواجـــــــب دفعئـــــــا و  ـــــــماةئر 

 وعناوينئر وقيمة السئر وما دفع من قيمته .
 (12مادة )

تعـويم ال ـرر الـوي يسأل مؤ سو ال ركة بالت امن فيما بينئر عن 
 يييب ال ركة  و مساهميئا  و الغير بس ب بطالن عقد ال ركة .

 (13مادة )
تحــرر هــوا العقــد مــن  اــل و ربــع نســخ كــل نســخة تتكــون مــن    اــ حة 
ومرفــق بـــه النخـــام األ ا ــي لل ـــركة المكـــون مـــن  ربــع نســـخ كـــل نســـخة 

 افة.تتكون من    ا حة ويت من      عدد       مادة بال شطب  و إض
ويــتر االحت ــاس بنســخة  اــلية مــن عقــد ال ــركة فــي مركزهــا الرةيســي 

 وعلي موقعئا افلكتروني .
ــــدى  كمــــا تح ــــظ نســــخة  اــــلية مــــن هــــوا العقــــد بملــــف ال ــــركة ل
وزارة المختيـــــة بـــــوزارة التجـــــارة واليـــــناعة ولكـــــل مـــــن يرغـــــب فـــــي 
الحيــــــول علــــــى نســــــخة مطابقــــــة لألاــــــل  ن يطل ئــــــا مــــــن ال ــــــركة 

 تحدد  ال ركة .مقابل ر ر معين 
 حرر هوا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة واليناعة برقر 

 والمسجل بمراق ة  7/08/2016بتاريخ  13621/2016
  2016توثيق العقود وال ركات برقر آلي بتاريخ      /    /

 الطر  األول بي ته   الطر  الثاني بي ته    الطر  الثال  بي ته
 طر  الخامس بي ته الطر  الرابع بي ته   ال

 وبما ذكر تحرر هوا العقد وبعد تالوته على الحاضرين وقعو  . 
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 النخام األ ا ي
 ال يل األول في تأ يس ال ركة

 عناار تأ يس ال ركة - 
 (1مادة )

ـــــة وهـــــوا النخـــــام  تأ ســـــت   قـــــاً ألحكـــــام قـــــانون ال ـــــركات التجاري
ــــة  حكامئــــا فيمــــا بعــــد  ــــين مــــالكي األ ــــئر الم ين شــــركة األ ا ــــي ب

 –مســـــاهمة كويتيـــــة مق لـــــة تســـــمى شـــــركة دبليـــــو انـــــد بـــــي العقاريـــــة 
 شركة مساهمة كويتية مق لة .

 (2مادة )
مركز ال ركة الرةيسي ومحلئا القـانوني فـي دولـة الكويـت الكـاةن فـي 

( 3محـل رقـر ) –( 6قطعة ) – 24م نى  –شارع ال ئداء  –شرق 
را ــــالت الســـرداب وهـــو المـــو ن الـــوي يعتــــد بـــه فـــي توجيـــه الم –

وافعالنـــات الق ـــاةية وال يعتـــد بتغييـــر هـــوا المـــو ن إال إذا تـــر قيـــد 
 التغيير بالسجل التجاري .

ويجــوز لمجلــس افدارة  ن ين ــف لئــا فروعــاً  و تــوكيالت  و مكاتــب 
 بدولة الكويت  و بالخارر .

 (3مادة )
 مدة هو  ال ركة غير محددة وت د  من تاريخ ال ئر .

 (4مادة )
 الرةيسية :األغراأل 

وتعديالتـه  25/2014مع عدم افخالل بأحكام قانون ال ركات رقر
 والةحته التن يوية فنن األغراأل التي   ست من  جلئا هي: 

/ تملـــــك وبيـــــع وشـــــراء العقـــــارات واالراضـــــي وتطويرهـــــا لحســـــاب 1
ال ـــــــركة داخـــــــل دولـــــــة الكويـــــــت وخارجئـــــــا وكـــــــولك ادارة امـــــــالك 

ـــك بمـــا ال يخـــالف اال ـــر ، وكـــل ذل ـــي الغي حكـــام المنيـــوص عليئـــا ف
ـــــه مـــــن االتجـــــار فـــــي قســـــاةر الســـــكن الخـــــاص  القـــــوانين ومـــــا حخرت

 على النحو الوي نيت عليه هو  القوانين .
/ كــولك وبيــع وشــراء   ــئر و ــندات ال ــركات العقاريــة لحســاب 2

 ال ركة فقط في الكويت وفي الخارر .
/ الدرا ـــــــات وتقـــــــدير اال ت ــــــــارات فـــــــي المجـــــــاالت العقاريــــــــة 3

ــــزاول  بكافــــة ــــة فــــي مــــن ي ــــوفر ال ــــرو  المطلوب  نواعئــــا علــــى  ن تت
 تقدير هو  الخدمة .

/ القيـــام بأعمـــال اليــــيانة المتعلقـــة بالم ــــاني والعقـــارات المملوكــــة 4
لل ركة وللغير بمـا فـي ذلـك  عمـال اليـيانة وتن يـو األعمـال المدنيـة 
 والميكانيكية والكئرباةية والمياعد و عمال تكييف الئواء بما يك ل 

 المحافخة على الم اني و المتئا .
/ تنخير المعارأل العقارية الخااة بم اريع ال ـركة العقاريـة وذلـك 5

 حسب االنخمة المعمول بئا في الوزارة .
 االغراأل ال رعية :

ــــة المتــــوفرة لــــدى ال ــــركة عــــن  ريــــق 6 / ا ــــتغالل ال ــــراةم المالي
 خيية.ا تثمارها في محافظ مالية تدار من ق ل شركات وجئات مت

ــا ق والم ــاريع 7 ــة اال ا ــية للمن / المســاهمة الم اشــرة لوضــع ال ني
 (B O T)الســكنية والتجاريــة واليــناعة بنخــام ال نــاء والتحويــل 

 . BOTوإدارة المرافق العقارية بنخام 

ويجــــوز لل ــــركة ان تمــــارس  عمــــاال م ــــابئة  و مكملــــة  و الزمــــة  و 
 مرت طة بأغراضئا الموكورة .

 و رق زيادتهر س المال  -ب
 (5مادة )

د.ك )ثالثة  3500.000حدد ر س مال ال ركة بم ل  وقدر  
 ماليين وخمسماةة الف دينار كويتي(

د.ك )اثنان مليون  2.500.000ور س المال الميدر بم ل  
 وخمسماةة الف دينار كويتي(
ــــــــــــون  1.000.000 بم لــــــــــــ ور س المــــــــــــال المــــــــــــدفوع  د.ك )ملي

 دينار كويتي( 
 (6مادة )

ال ركة ا مية ،ال يجوز لغير الكويتيين تملكئا وفقًا ألحكام   ئر 
 القانون والقرارات الوزارية المنخمة لولك .

 (7مادة )
ال يجوز زيادة ر س المال الميرو به إال إذا كانت قيمة األ ئر 

العامة غير العادية  ن  للجمعيةاألالية قد دفعت كاملة ،ويجوز 
ت وأل مجلس افدارة في تحديد تاريخ  تن يو  ، على  نه يجوز 
بقرار من مجلس إدارة ال ركة زيادة ر س المال الميدر في حدود 
ر س المال الميرو به على  ن يكون ر س المال الميدر قد تر 

  داد  بالكامل .
  مية .وال يجوز إادار األ ئر الجديدة بأقل من قيمتئا األ

 (8مادة )
إذا كانت قيمة األ ئر األالية قد دفعت بالكامل . يجوز بقرار 

العامة غير العادية بعد موافقة الجئات الرقابية  الجمعيةييدر من 
زيادة ر س مال ال ركة الميرو به وذلك بناء على اقتراو مس ب 
من مجلس افدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هوا ال أن على 

  من القرار اليادر ر س المال مقدار و رق الزيادة . ن يت
 (9مادة )

إذا تقرر زيادة ر س المال ولر يمارس بعم المساهمين حق  ولوية 
االكتتاب في   ئر زيادة ر س المال يتر تخييص األ ئر غير 
المكتتب فيئا لمن يرغب في ذلك من مساهمي ال ركة ، فنن 

المطروحة تر تخيييئا تجاوزت  ل ات االكتتاب عدد األ ئر 
 على المكتت ين بنس ة ما اكتت وا به .

وفي جميع األحوال التي ال يتر االكتتاب فيئا في كامل األ ئر 
الجديدة جاز لمجلس افدارة  ن يقوم بتخييص األ ئر غير 
المكتتب فيئا لمساهمين جدد ، وتعت ر األ ئر الجديدة غير 

 المكتتب فيئا ملغاة بقوة القانون .
 (10دة )ما

يجوز لل ركة زيادة ر س المال عن  ريق االكتتاب العام وذلك على 
لسنة  25من قانون ال ركات رقر  273النحو الم ين بالمادة 

 وتعديالته والةحته التن يوية . 2012
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 (11مادة )
 نص اختياري

يقيــــد حــــق المســــاهر فــــي التيــــر  فــــي ا ــــئمه بالقيــــدين التــــاليين 
  و احدهما :

اولوية للمساهمين في ال ركة في شراء األ ئر التي / اشترا  حق 1
 يرغب مالكئا في بيعئا .

 / اشترا  موافقة مجلس افدارة على م تري األ ئر .2
( 172ويستثنى من هوين القيدين التيرفات الم ار إليئا بالمادة )

 من قانون ال ركات.
 ) ال يسري هوا النص على ال ركات المدرجة في ال وراة ( .

 (12)مادة 
ــــة األخــــو بالقيــــد االول مــــن المــــادة  مــــن  11)نــــص الزامــــي فــــي حال

 هوا النخام 
يجب على المساهر ق ل التير  في   ئمه اخطار ال ركة ب رو  
ال يع وال يكون التير  في اال ئر نافوا إال بعد انق اء ع رة  يام 
من تاريخ االخطار دون ان يتقدم  ي من المساهمين بطلب شراء 

فنذا تقدم احد المساهمين ل راء األ ئر تعين ان يتر اال ئر . 
 ذلك بالسعر الوارد ب رو  ال يع .
 (13مادة )

 11)نص الزامي في حالة النص على األخو بالقيد الثاني من المادة 
 من هوا النخام (

مع عدم االخالل باألحكام الخااة ب راء ال ركة أل ئمئا يتعين على 
ل خص الم تري شراء اال ئر لحساب مجلس افدارة في حالة رف ه 

ال ركة خالل ع رة  يام من تاريخ اخطار المجلس بطلب الموافقة ويتر 
 ال راء في هو  الحالة بالسعر الوي ات ق المساهر على بيع ا ئمه به .

 االكتتاب
 (14مادة )

 اكتتب المؤ سون الموقعون على عقد التأ يس في كامل ر س مال
 ئر )ثالثة ماليين  3.500.000ال ركة بأ ئر ي ل  عددها  

وخمسماةة الف  ئر( قيمتئا اال مية دينار واحد دينار كويتي موزعة 
فيما بينئر كل بنس ة اكتتابه الم ينة في عقد التأ يس وقد تر دفع 

اال مية  القيمةد.ك )مليون دينار كويتي( من  1.000.000
بنك الخليج وذلك بموجب شئادة  لأل ئر التي اكتت وا بئا لدى
ويسدد الجزء ال اقي من  15/6/2016ال نك المرفقة المؤرخة في 

قيمة السئر خالل مدة اقياها خمس  نوات من تاريخ قيد ال ركة 
في السجل التجاري ، وفي المواعيد التي يحددها مجلس االدارة ، 

في وإذا تأخر المساهر عن الوفاء بالقسط المستحق على األ ئر 
موعد  وجب على ال ركة بعد م ي خمسة ع ر يوما من تاريخ 
إنوار   ن تعرأل   ئمه لل يع على باقي المساهمين وتستوفي ال ركة 
من ثمن بيع اال ئر باألولوية على جميع داةني المساهر قيمة 
االقسا  التي لر تسدد وال اةدة وما تكون قد تحملته ال ركة من 

هر فنذا لر يكف ثمن بيع األ ئر رجعت ن قات ، ويرد ال اقي للمسا
 ال ركة على المساهر بال اقي في  موله الخااة .

 

 (15مادة )
يترتب حتما على ملكية السئر ق ول المساهر عقد التأ يس و حكام 

 النخام األ ا ي لل ركة وقرارات جمعياتئا العامة .
 (16مادة )

ال تمييز كل  ئر يخول ااح ه الحق في حية معادلة لحية غير  ب
 في ملكية موجودات ال ركة وفي األرباو المقتسمة .

(17مادة )  
يكون لل ركة  جل خاص يح ظ لدى وكالة مقااة وتقيد فيه   ماء 
المساهمين وجنسياتئر ومو نئر وعدد األ ئر المملوكة لكل منئر 

 ونوعئا والقيمة المدفوعة عن كل  ئر .
ات تطر  على ال يانات ويتر التأشير في  جل المساهمين بأي تغيير 

المسجلة فيه وفقا لما تتلقا  ال ركة  و وكالة المقااة من بيانات ، 
ولكل ذي شأن  ن يطلب من ال ركة  و وكالة المقااة تزويد  

 ب يانات من هوا السجل .
 الجمعية التأ يسية

 (18مادة )
على المؤ سين خالل ثالثة  شئر من تاريخ االنتئاء من االكتتاب 

ماع الجمعية التأ يسية  ن يقدموا لوزارة التجارة واليناعة وقت اجت
بيانا بعدد اال ئر التي اكتتب بئا وبقيام المكتت ين بدفع األقسا  
الواجب دفعئا وبأ ماء المكتت ين وعناوينئر وعدد األ ئر التي 

 اكتتب بئا كل منئر وقيمة السئر وما دفع من قيمته .
 (19مادة )

التأ يسية لالنعقاد خالل ثالثة  شئر  جمعيةالعلى المؤ سين دعوة 
من تاريخ االنتئاء من االكتتاب ، فنذا انق ت هو  المدة دون  ن 
تعقد الجمعية قامت وزارة التجارة واليناعة خالل خمسة ع ر يوماً 
 من تاريخ انق اء المدة الموكورة بدعوة الجمعية التأ يسية لالنعقاد.

 (20مادة )
ح ور اجتماع الجمعية التأ يسية مت منة جدول توجه الدعوة إلى 

 األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية :
/ خطابات مسجلة تر ل إلى جميع المكتت ين ق ل الموعد 1

 المحدد النعقاد االجتماع بأ  وعين على األقل .
/ افعالن ، ويجب  ن يحيل افعالن مرتين على  ن يتر افعالن 2
المرة الثانية بعد م ي مدة ال تقل عن   عة  يام من تاريخ ن ر  في

 افعالن األول وق ل انعقاد االجتماع بس عة  يام على األقل .
ـــــوب عـــــنئر 3 ـــــن ين ـــــد إلـــــى المســـــاهمين  و م ـــــدعوة بالي / تســـــلير ال

قانونــــــاً ق ــــــل موعــــــد االجتمــــــاع بيــــــوم علــــــى األقــــــل ، ويؤشــــــر علــــــى 
 اورة الدعوة بما ي يد اال تالم .

/  ي و يلة  خرى من و اةل االتيال الحديثة الم ينة بالالةحة 4
 التن يوية لقانون ال ركات .

ويجب إخطار وزارة التجارة كتابيًا بجدول األعمال وبميعاد ومكان 
 االجتماع ق ل انعقاد  بس عة  يام على األقل وذلك لح ور ممثلئا .

 (21مادة )
ذا ح ر  مساهمون لئر ال يكون اجتماع الجمعية التأ يسية إال إ

حق التيويت يمثلون  كثر من نيف عدد األ ئر المكتتب بئا . 
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فنذا لر يتوافر هوا النياب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان 
لوات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن   عة  يام وال تزيد 
 عن ثالثين يوما من تاريخ االجتماع األول ، ويكون االجتماع الثاني

 احيحاً  ي كان عدد الحاضرين .
ويجوز  ال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد 

 تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول .
 وتيدر القرارات باألغل ية المطلقة لأل ئر الحاضرة في االجتماع 

 (22مادة )
يقــــــــدم المؤ ســــــــون إلـــــــــى الجمعيــــــــة التأ يســـــــــية تقريــــــــراً يت ـــــــــمن 

فيــــــة عــــــن جميــــــع عمليــــــات التأ ــــــيس والم ــــــال  التــــــي معلومــــــات وا
 ن قــــت مــــع المســــتندات المؤيــــدة لــــولك ويوضــــع هــــوا التقريــــر فــــي 
مكــــان يحـــــدد  المؤ ســــون ال ـــــالع المكتت ـــــين عليــــه وذلـــــك ق ـــــل 
ــــي  ــــك ف ــــى ذل ــــام علــــى األقــــل وي ــــاء إل ــــة بســــ عة  ي اجتمــــاع الجمعي

 دعوة المكتت ين لح ور االجتماع .
 (23مادة )

 أ يسية بالمساةل اآلتية :تختص الجمعية الت
/ الموافقة على إجراءات تأ يس ال ركة بعد التث ت من احتئا 1

 وموافقتئا ألحكام قانون ال ركات ولعقد ال ركة .
 / الموافقة على تقوير الحيص العينية إن وجدت ، وذلك على 2

 ( من قانون ال ركات .11النحو الوارد بالمادة )
 ة األول ./ انتخاب  ع اء مجلس افدار 3
 / اختيار مراقب الحسابات وتحديد  تعابه .4
/ تعيين  ع اء هيئة الرقابة ال رعية إذا كانت ال ركة تزاول 5

 ن ا ئا وفقا ألحكام ال ريعة اف المية .
 / إعالن تأ يس ال ركة نئاةياً .6

تر ل اورة من مح ر اجتماع الجمعية التأ يسية إلى وزارة التجارة 
 القرارات التي اتخوت . واليناعة مت منة

ـــــــــس افدارة االول  ن يجـــــــــري ن ـــــــــر عقـــــــــد ال ـــــــــركة  وعلـــــــــى مجل
ــــاريخ إعــــالن  ــــا مــــن ت ــــين يوم ــــدها بالســــجل التجــــاري خــــالل ثالث وقي

 تأ يس ال ركة نئاةيا .
 المساهمينحقوق والتزامات 
 (24مادة )

 يتمتع الع و في ال ركة بوجه خاص بالحقوق التالية :
   ئر المنحة التي يتقرر توزيعئا . / ق ل األرباو والحيول على1
الم اركة في إدارة ال ركة عن  ريق الع وية في مجلس افدارة / 2

وح ور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتئا ، وذلك   قا ألحكام 
 قانون ال ركات وهوا النخام ، ويقع با اًل  ي ات اق على خالل ذلك .

العامة بس عة  يام على األقل على / الحيول ق ل اجتماع الجمعية 3
ال يانات المالية لل ركة عن ال ترة المحا  ية المنق ية وتقرير 

 مجلس افدارة وتقرير مراقب الحسابات .
/ التيـــــر  فـــــي األ ـــــئر المملوكـــــة لـــــه واأللويـــــة فـــــي االكتتـــــاب 4

 باأل ئر الجديدة .
/ الحيول علي نييب من موجودات ال ركة عند التي ية بعد 5
 فاء بما عليئا من ديون .الو 

 (25مادة )
 يلتزم الع و في ال ركة بوجه خاص بما يلي :

/ تسديد األقسا  المستحقة على ما يملكه من   ئر عند حلول 1
 مواعيد اال تحقاق ودفع التعويم عن التأخير في السداد .

/ دفع الن قات التي تكوت ال ركة قد تحملتئا في   يل ا تي اء 2
لمدفوعة من قيمة   ئمه ، ولل ركة التن يو على األقسا  غير ا

 األ ئر ا تي اء لحقوقئا .
 تيدرها الجمعية العامة لل ركة . التي/ تن يو القرارات 3
ــــــــة  و 4 ــــــــؤدي الــــــــى افضــــــــرار بالميــــــــالح المالي / االمتنــــــــاع عــــــــن  ي عمــــــــل ي

 األدبية لل ركة وااللتزام بتعويم األضرار التي تن أ عن مخال ة ذلك.
 (26مادة )

 ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي :
 / زيادة  ع اء المساهر المالية  و زيادة قيمة السئر اال مية .1
 / إنقاص النس ة المئوية الواجب توزيعئا من األرباو اليافية على 2

 المساهمين والمحددة في عقد ال ركة .
لتأ يس  و / فرأل شرو  جديدة غير ال رو  الموكورة في عقد ا3

هوا النخام تتعلق بأحقية المساهمة في ح ور الجمعيات العامة 
 والتيويت فيئا .

ويجوز الخرور على هو  األحكام بق ول جميع المساهمين كتابيًا  و 
بتيويت إجماعي ي ترك فيه جميع المساهمين ، وا تي اء 

 افجراءات الالزمة لتعديل عقد ال ركة .
 إدارة ال ركة

 افدارةمجلس  –  
 (27مادة )

يتولى إدارة ال ركة مجلس إدارة مكون من ثالثة  ع اء وتكون مدة 
 الع وية ثال   نوات قابلة للتجديد .

وإذا تعور انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لولك 
ا تمر المجلس القاةر في إدارة  عمال ال ركة لحين زوال األ  اب 

 وانتخاب مجلس إدارة جديد .
 (28مادة )

ينتخب المساهمين  ع اء مجلس افدارة بالتيويت السري ، 
ويجوز  ن ي تر  في عقد ال ركة انتخاب عدد ال يجوز نيف 

  ع اء مجلس افدارة األول من بين مؤ سي ال ركة .
 (29مادة )

ينتخب مجلس افدارة باالقتراع السري رةيسًا للمجلس وناة اً 
رة ال ركة في عالقاتئا مع الغير للرةيس ويمثل رةيس مجلس افدا

و مام الق اء إلى جانب االختيااات األخرى الم ينة بالعقد ، 
ويعت ر توقيعه كتوقيع مجلس افدارة في عالقة ال ركة بالغير ، وعليه 
تن يو قرارات المجلس و ن يتقيد بتواياته ، ويحل ناةب الرةيس 

 مار ة اختياااته محل الرةيس عند غيابه ،  و قيام مانع لديه من م
 (30مادة )

يجوز  ن يكون لل ركة رةيسًا تن يويًا يعينه مجلس افدارة من  ع اء 
المجلس  و من غيرها ينا  به إدارة ال ركة ويحدد المجلس 

 مخيياته واالحياته في التوقيع عن ال ركة .
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 (31مادة )
لمجلس افدارة  ن يوزع العمل بين  ع اةه وفقًا لط يعة  عمال 

ركة ، كما يجوز للمجلس  ن ي وأل  حد  ع اةه  و لجنة من ال 
بين  ع اةه  و  حدًا من الغير في القيام بعمل معين  و  كثر  و 
افشرا  على وجه من وجو  ن ا  ال ركة  و في ممار ة بعم 

 السلطات  و االختيااات المنو ة بالمجلس .
 (32مادة )

ــــين يجــــوز لكــــل مســــاهر  ــــواء كــــان شخيــــاً   يعيــــاً  و  ــــا تعي اعت اري
ـــا يملكـــه مـــن   ـــئر  ـــين لـــه فـــي مجلـــس إدارة ال ـــركة بنســـ ة م ممثل
فيئـــــا ، ويســـــتنزل عـــــدد  ع ـــــاء مجلـــــس افدارة المختـــــارين بئـــــو  
الطريقــــة مــــن مجمــــوع  ع ــــاء مجلــــس افدارة الــــوين يــــتر انتخــــابئر 
، وال يجــــوز للمســــاهمين الــــوين لئــــر ممثلــــون فــــي مجلـــــس افدارة 

خــــــرين فــــــي انتخــــــاب بقيــــــة  ع ــــــاء االشــــــتراك مــــــع المســــــاهمين اآل
مجلـــــس افدارة ، إال فـــــي حـــــدود مـــــا زاد عـــــن النســـــ ة المســـــتخدمة 
ـــــن  ـــــس افدارة . ويجـــــوز لمجموعـــــة م ـــــي مجل ـــــه ف ـــــين ممثلي فـــــي تعي
المســــاهمين  ن يتحــــال وا فيمــــا بيــــنئر لتعيــــين ممثــــل  و  كثــــر عــــنئر 

 في مجلس افدارة بنس ة ملكيتئر مجتمعة .
 ع اء المنتخ ين من الحقوق والواج ات .ويكون لئؤالء الممثلين ما لأل

ويكـــــــون المســـــــاهر مســـــــؤوال عـــــــن  عمـــــــال ممثليـــــــه تجـــــــا  ال ـــــــركة 
 وداةنيئا ومساهميئا .

 (33مادة )
ال يكون اجتماع مجلس افدارة احيحًا إال إذا ح ر  نيف عدد 
األع اء على  ال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة ، ويجوز االت اق 

الجتماع با تخدام و اةل االتيال على نس ة  و عدد  ك ر ، وا
 الحديثة ، واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع  ع اء المجلس .

ويجب  ن يجتمع مجلس افدارة  ت مرات على األقل خالل السنة 
 الواحدة ، ويجوز االت اق على عدد مرات  كثر .

 (34مادة )
تدون محاضر اجتماعات مجلس افدارة وتوقع من ق ل األع اء 
الحاضرين و مين  ر المجلس . وللع و الوي لر يوافق على قرار 

 اتخو  المجلس  ن يث ت اعتراضه في مجلس االجتماع .
 (35مادة )

إذا شغر مركز ع و في مجلس افدارة ، خل ه فيه من كان حاةزاً 
على  كثر األاوات من المساهمين الوين لر ي وزوا بع وية مجلس 

ديه خل ه من يليه ، ويكمل الع و الجديد افدارة ، وإذا قام مانع ل
 مدة  ل ه فقط .

اما إذا بلغت المراكز ال اغرة ربع المراكز األالية ، فننه يتعين على 
مجلس افدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد 
 شئرين من تاريخ شغر آخر مركز ، وتنتخب من يمأل المراكز ال اغرة .

 (36مادة )
  ن تتوافر في من يرشح لع وية مجلس افدارة ال رو  التالية:يجب 

 /  ن يكون متمتعاً بأهلية التير  .1
/  ال يكون قد   ق الحكر عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية  و 2

في جريمة إفالس بالتقيير  و التدليس  و جريمة مخلة بال ر   و 

ألحكام هوا القانون  األمانة  و بعقوبة مقيدة للحرية بس ب مخال ته
 ما لر يكن قد رد إليه اعت ار  .

 /  ن يكون مالكا بي ة شخيية  و ال خص الوي يمثله لعدد 3
 ( من   ئر ال ركة .5000)

وإذا فقد ع و مجلس افدارة  يا من ال رو  المتقدمة زالت عنه 
 ا ة الع وية 

 (37مادة )
األقيى لعدد ال تدخل الع وية في مجلس إدارة ال ركة ضمن الحد 

 من قانون ال ركات . 265الع ويات الم ار إليئا بالمادة 
ويجوز لل خص  ن يكون رةيسًا لمجلس إدارة  كثر من شركة 

 مساهمة مق لة.
 (38مادة )

ال يجوز لرةيس  و ع و مجلس افدارة ، ولو كان ممثاًل ل خص 
  يعي  و اعت اري ، و ن يستغل المعلومات التي والت إليه بحكر 

 مني ه في الحيول على فاةدة لن سه  و لغير  .
ويجوز لع و مجلس افدارة التير  في   ئمه بال ركة  ثناء 
ع ويته بالمجلس وذلك دون إخالل بقيود التير  في األ ئر 
 المنيوص عليئا في قانون ال ركات  و عقد ال ركة  و هوا النخام .

 (39مادة )
وا إلى المساهمين في غير ال يجوز ألع اء مجلس افدارة  ن ي يح

العامة  و إلى الغير عما وق وا عليه من   رار  الجمعيةاجتماعات 
ال ركة بس ب م اشرتئر فدارتئا وإال وجب عزلئر ومساءلتئر عن 

 تعويم األضرار الناتجة عن المخال ة .
 (40مادة )

ال يجوز لرةيس مجلس افدارة  و ألي من  ع اء المجلس ،  ن 
ية مجلس إدارة شركتين متنافستين ،  و  ن ي ترك يجمع بين ع و 

في  ي عمل من شأنه منافسة ال ركة  و  ن يتجر لحسابه  و 
لحساب غير  . في  حد فروع الن ا  الوي تزاوله ال ركة ، وإال  
كان لئا  ن تطال ه بالتعويم  و باعت ار العطيات التي زاولئا لحسابه 

ن ذلك بموافقة الجمعية كأنئا  جريت لحساب ال ركة . ما لر يك
 العامة العادية .

 (41مادة )
ال يجوز تقدير مجموع مكافست رةيس و ع اء مجلس افدارة بأكثر 
من ع رة بالماةة من الربح اليافي بعد ا تنزال اال تئالك 
واالحتيا يات وتوزيع ربح ال يقل عن خمسة بالماةة من ر س المال 

  ة  على ( على المساهمين )ويجوز االت اق على نس
ويجــــــوز توزيــــــع مكافــــــاة  ــــــنوية ال تزيــــــد علــــــى  ــــــتة آال  دينـــــــار 
لـــــرةيس مجلـــــس افدارة ولكـــــل ع ـــــو مـــــن  ع ـــــاء هـــــوا المجلـــــس 
ـــي تســـمح لئـــا  ـــق األربـــاو الت ـــاريخ تأ ـــيس ال ـــركة لحـــين تحقي مـــن ت
بتوزيــــع المكافــــست وفقــــاً لمــــا نيــــت عليــــه ال قــــرة الســــابقة. ويجــــوز 

كة ا ــــتثناء ع ــــو مجلــــس بقــــرار ييــــدر عــــن الجمعيــــة العامــــة لل ــــر 
افدارة المســــــتقل مــــــن الحــــــد األعلــــــى للمكافــــــست المــــــوكورة ) إذا  

 كان في ال ركة  ع اء مستقلون (. 
ويلتزم مجلس االدارة بتقدير تقرير  نوي يعرأل على الجمعية العامة 
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العادية لل ركة للموافقة عليه على ان يت من على وجه دقيق بياناً 
ع والمزايا التي حيل عليئا مجلس م ياًل عن الم ال  والمناف

 افدارة  يا كانت   يعتئا ومسماها .
 (42مادة )

ال يجوز  ن يكون لمن له ممثل في مجلس افدارة  و لرةيس  و احد 
افدارة  و  حد  ع اء افدارة التن يوية  و  زواجئر  مجلس ع اء 

 و  قاربئر من الدرجة الثانية ميلحة م اشرة  و غير م اشرة في 
العقود والتيرفات التي ت رم مع ال ركة  و لحسابئا إال إذا كان ذلك 

 بترخيص ييدر عن الجمعية العامة العادية .
 (43مادة )

مجلس إدارتئا  و  الرةيس  ال يجوز لل ركة ان تقرأل  حد  ع اء
التن يوي  و  زواجئر  و  قاربئر حتى الدرجة الثانية  و ال ركات 
التابعة لئر ، ما لر يكن هناك ت ويم من الجمعية العامة العادية 
لل ركة ، وكل تير  يتر بالمخال ة لولك ال ين و في مواجئة 

 ال ركة ، وذلك دون إخالل بحقوق الغير حسن النية .
 ري هوا الحكر على ال ركات التي يجوز لئا افقراأل ()ال يس

 (44مادة )
تجا  ال ركة والمساهمين  مسؤولونرةيس مجلس افدارة و ع او  

والغير عن جميع  عمال الغش وإ اءة ا تعمال السلطة ، وعن كل 
 مخال ة للقانون  و لعقد ال ركة ، وعن الخطأ في افدارة .

ئولية اقتراع من الجمعية العامة بنبراء وال يحول دون إقامة دعوة المس
ذمة مجلس افدارة ، وال يجوز ألع اء مجلس افدارة االشتراك في 
التيويت على قرارات الجمعية العامة الخااة بنبراء ذمتئر من 
المسئولية عن إدارتئر  و التي تتعلق بمن عة خااة لئر  و ألزواجئر 

 اةر بينئر وبين ال ركة . و  قاربئر من الدرجة األولى  و بخال  ق
 (45مادة )

تكون المسؤولية المنيوص عليئا في المادة السابقة إما مسؤولية 
شخيية تلحق ع وا بالوات ، وإما م تركة فيما بين  ع اء مجلس 
االدارة جميعًا . وفي الحالة األخيرة يكون األع اء مسئولين جميعاً 

على القرار الوي على وجه الت امن بأداء التعويم ، من اعتراأل 
 رتب المسئولية و ث ت اعتراضه في المح ر .

 (46مادة )
لل ركة  ن ترفع دعوى المسئولية على  ع اء مجلس افدارة بس ب 
األخطاء التي تن أ عنئا  ضرار ال ركة ، فنذا كانت ال ركة في دور 

 التي ية تولي المي ي رفع الدعوى.
 (47مادة )
ولية من ردًا نيابة عن ال ركة في لكل مساهر  ن يرفع دعوى المسئ

حالة عدم قيام ال ركة برفعئا ، وفي هو  الحالة يجب اختيام 
ال ركة ليحكر لئا بالتعويم إن كان له مقتم . ويجوز للمساهر 
رفع دعوا  ال خيية بالتعويم إذا كان الخطأ قد  لحق به ضرراَ 

 ويقع با ال كل ات اق يق ي بغير ذلك .
 ةالجمعية العام –ب 

 (48مادة )
جلس تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من م

التالية النتئاء السنة المالية ، وذلك في  افدارة خالل األشئر الثالثة
الزمان والمكان اللوين يعينئما مجلس افدارة ، وللمجلس  ن يدعو 
الجمعية العامة لالجتماع كلما دعت ال رورة إلى ذلك ، وعلى 
مجلس افدارة ان يوجه دعوة الجمعية لالجتماع بناء على  لب 

ةة من ر  مال مس ب من عدد من المساهمين يملكون ع رة بالما
ال ركة ،  و بناء على  لب مراقب الحسابات ،وذلك خالل خمسة 
ع ر يوماً من تاريخ الطلب ، وتعد جدول األعمال الجئة التي تدعو 

 إلى االجتماع .
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونياب الح ور 
والتيويت األحكام الخااة بالجمعية التأ يسية المنيوص عليئا 

 وتعديالته . 2012لسنة  25نون ال ركات رقر بقا
 (49مادة )

لكل مساهر  يا كان عدد   ئمه حق ح ور الجمعية العامة ، 
ويكون له عدد من األاوات يساوي عدد األاوات المقررة لوات 
ال ئة من األ ئر ، وال يجوز للمساهر التيويت عن ن سه  و عمن 

له ،  و بخال  قاةر بينه  يمثله في المساةل التي تتعلق بمن عة خااة
وبين ال ركة ، ويقع با اًل كل شر   و قرار يخالف ذلك ، ويجوز 
للمساهر  ن يوكل غير  في الح ور عنه وذلك بمقت ى توكيل 

 خاص  و ت ويم تعد  ال ركة لئوا الغرأل .
ويجوز لمن يدعي حقًا على األ ئر يتعارأل مع ما هو ثابت في 

إلى قاضي األمور الوقتية ال تيدار   جل مساهمي ال ركة  ن يتقدم
 مر على عري ة بحرمان األ ئر المتنازع عليئا من التيويت لمدة 
يحددها القاضي اآلمر  و لحين ال يل في موضوع النزاع من ق ل 
المحكمة المختية وذلك وفقًا لإلجراءات المقررة في قانون 

 المرافعات المدنية والتجارية .
 (50مادة )

على المرشحين لع وية مجلس افدارة لنخام  يخ ع التيويت
التيويت التراكمي والوي يمنح كل مساهر قدرة تيويتية بعدد 
األ ئر التي يملكئا ، بحي  يحق له التيويت بئا لمرشح واحد  و 
 توزيعئا بين من يختارهر من المرشحين دون تكرار لئو  االاوات .

 (51مادة )
مجلس افدارة  و ناة ه  و من ير س اجتماع الجمعية العامة رةيس 

 ينتدبه مجلس افدارة لولك الغرأل  و من تنتخ ه الجمعية العامة من 
 المساهمين  و من غيرهر .

 (52مادة )
مع مراعاة  حكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعئا 
السنوي باتخاذ قرارات في المساةل التي تدخل في اختياااتئا 

 الخيوص ما يلي :وعلى وجه 
/ تقرير مجلس افدارة عن ن ا  ال ركة ومركزها المالي للسنة 1

 المالية المنتئية .
 / تقرير مراقب الحسابات عن ال يانات المالية لل ركة .2
/ تقرير بأية مخال ات رادتئا الجئات الرقابية و وقعت ب أنئا 3

 جزاءات على ال ركة
 / ال يانات المالية لل ركة .4
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 قتراحات مجلس افدارة ب أن توزيع األرباو ./ ا5
 / إبراء ذمة  ع اء مجلس افدارة .6
 / انتخاب  ع اء مجلس افدارة  و عزلئر ، وتحديد مكافستئر .7
/ تعيين مراقب حسابات ال ركة ، وتحديد  تعابه  و ت ويم 8

 مجلس افدارة في ذلك .
ة تعمل وفقًا ألحكام / تعيين هيئة الرقابة ال رعية ) إذا كانت ال رك9

 ال ريعة اف المية ( و ماع تقرير تلك الئيئة .
/ تقرير التعامالت التي تمت  و  تتر مع األ را  ذات اليلة ، 10

 وتعر  األ را  ذات اليلة   قا لم ادئ المحا  ة الدولية .
 (53مادة )

ـــــة  ـــــة لل ـــــركة إقال ـــــة العامـــــة العادي يجـــــوز بقـــــرار ييـــــدر عـــــن الجمعي
 و  كثـــــــر مـــــــن  ع ـــــــاء مجلـــــــس افدارة  و حـــــــل  رةـــــــيس  و ع ـــــــو

ــــى  ــــاء عل ــــك بن ــــد وذل مجلــــس إدارة ال ــــركة وانتخــــاب مجلــــس جدي
اقتـــراو يقـــدم بـــولك مـــن عـــدد مـــن المســـاهمين يملكـــون مـــا ال يقـــل 

 عن ربع ر  مال ال ركة الميدر .
وعند ادور قرار بحل مجلس االدارة ، وتعور انتخاب مجلس 

 ن تقرر إما  ن يستمر هوا  جديد في ذات االجتماع يكون للجمعية
المجلس في تسيير  مور ال ركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد 

تئا األ ا ية دعوة الجمعية م و تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مئ
 العامة النتخاب المجلس الجديد ، وذلك خالل شئر من تعيينئا .

 (54مادة )
ت غير مدرجة في ال يجوز للجمعية العامة العادية مناق ة موضوعا

جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي  ر ت بعد 
إعداد الجدول  و تك  ت في  ثناء االجتماع ،  و إذا  ل ت ذلك 
إحدى الجئات الرقابية  و مراقب الحسابات  و عدد من 
المساهمين يملكون خمسة بالماةة من ر  مال ال ركة ، وإذا ت ين 

م ك اية المعلومات المتعلقة ب عم المساةل  ثناء المناق ة عد
المعروضة ، تعين تأجيل االجتماع مدة ال تزيد عن ع رة  يام عمل 
إذا  لب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع   ئر ر س المال 
الميدر ، وينعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات 

 جديدة للدعوة .
 (55مادة )

و قرارات الجمعية العامة ما لر تكن تلك علي مجلس افدارة تن ي
 القرارات مخال ة للقانون  و عقد التأ يس  و هوا النخام .

وعلى مجلس افدارة إعادة عرأل القرارات المخال ة على الجمعية 
 العامة في اجتماع يتر الدعوة له لمناق ة  وجه المخال ة .

 (56مادة )
األحكام المتعلقة بالجمعية تسري على الجمعية العامة غير العادية 

 العامة العادية مع مراعاة األحكام المنيوص عليئا في المواد التالية:
 (57مادة )
ة بناء على دعوة من مجلس تجتمع الجمعية العامة غير العادي

،  و بناء على  لب مس ب من مساهمين يمثلون خمسة افدارة
ع ر بالماةة من ر س مال ال ركة الميدر  و من وزارة التجارة 

العامة غير  الجمعيةواليناعة ، ويجب على مجلس افدارة  ن يدعو 

 العادية لالجتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ تقدير الطلب .
ية العامة خالل المدة وإذا لر يقر مجلس افدارة بدعوة الجمع

المنيوص عليئا بال قرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة لالجتماع 
خالل مدة خمسة ع ر يومًا من تاريخ انتئاء المدة الم ار اليئا في 

 ال قرة السابقة .
 (58مادة )

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية احيحًا ما لر يح ر  
ع ر  مال ال ركة الميدر فنذا لر يتوافر مساهمون يمثلون ثالثة  ربا 

هوا النياب وجئت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون احيحًا إذا 
 ح ر  من يمثل  كثر من نيف ر س المال الميدر .

وتيدر القرارات بأغل ية تزيد عن نيف مجموع   ئر ر  مال 
 ال ركة الميدر.

 (59مادة )
القانون تختص  مع مراعاة االختيااات األخرى التي ينص عليئا

 الجمعية العامة غير العادية بالمساةل التالية :
 / تعديل عقد ال ركة .1
/ بيع كل الم روع الوي قامت من  جله ال ركة  و التير  فيه 2

 بأي وجه آخر .
 / حل ال ركة  و اندماجئا  و تحولئا  و انقسامئا .3
 / زيادة ر س مال ال ركة  و تخ ي ه .4

 (60مادة )
ييدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافوا إال بعد كل قرار 

 اتخاذ إجراءات ال ئر .
ويجب الحيول على موافقة وزارة التجارة واليناعة إذا كان القرار 

 متعلقاً با ر ال ركة  و  غراضئا  و ر  مالئا .
 (61مادة )

يجوز لكل مساهر إقامة الدعوى ب طالن  ي قرار ييدر عن مجلس 
رة  و الجمعية العامة العادية  و غير العادية مخال ًا لقانون  و افدا

عقد تأ يس ال ركة  و هوا النخام  و كان يقيد به افضرار بميالح 
 ال ركة ، والمطال ة بالتعويم عند االقت اء .

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية 
ألقلية ويتر الطعن من ق ل عدد من التي يكون فيئا إجحا  بحقوق ا

مساهمي ال ركة يملكون خمسة ع ر بالماةة من ر  مال ال ركة 
 الميدر ، وال يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.

 (59مادة )
عن ديون شركاتئا  –على   يل الت امن  –تكون ال ركة مسئولة 

 التابعة في حالة توافر ال رو  التالية :
 وال ال ركة التابعة للوفاء بما عليئا من التزامات ./ عدم ك اية  م1
/  ن تتملك ال ركة في ال ركة التابعة نس ة من ر س مالئا تمكنئا 2

من التحكر في تعيين غال ية  ع اء مجلس افدارة  و المديرين ،  و 
 في القرارات التي تيدر عن افدارة .

ت تستئد  /  ن تتخو ال ركة التابعة قرارات  و تقوم بتيرفا3
ميلحة ال ركة المالكة والمسيطرة عليئا وت ر بميلحة ال ركة 
التابعة  و داةنيئا ، وتكون هي الس ب الرةيسي في عدم قدرة ال ركة 
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 التابعة على الوفاء بما عليئا من التزامات .
وذلك كله ما لر تكن ال ركة القاب ة مسئولة عن ديون ال ركة 

 التابعة ا تنادا إلى   ب آخر .
 حسابات ال ركة

 (60مادة )
ديسم ر من   31ت د  السنة المالية لل ركة من  ول يناير وتنتئي في 

كل عام ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى فت د  من تاريخ قيد 
ديسم ر من السنة  31ال ركة في السجل التجاري وتنتئي في 

 المالية التالية .
 الطر  األول بي ته    الطر  الثاني بي ته    

 الطر  الثال  بي ته  الطر  الرابع بي ته   الطر  الخامس بي ته 
 وبما ذكر تحرر هوا العقد وبعد تالوته على الحاضرين وقعو .

 الموثقة  ميمة ع د العزيز ميط ى                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العلنيإعالن عن بيع عقار بالمزاد 
العقــــــــــار  بيـــــــــع  تعلـــــــــن إدارة الكتـــــــــاب بالمحكمـــــــــة الكليــــــــــة عـــــــــن

ـــوم االربعـــاء الموافـــق  ـــالمزاد العلنـــي وذلـــك ي المواـــو  فيمـــا يلـــي ب
بالــــــدور الثــــــاني بقيــــــر العــــــدل   - 52 –قاعــــــة  – 28/9/2016

وذلــــــــك تن يــــــــوا لحكــــــــر المحكمــــــــة  –الســــــــاعة التا ــــــــعة اــــــــ احاً 
 2بيوع/ 115/2015اليادر في الدعوى رقر 

 المرفوعة مـن:  عاة ة ع دالرحمن خلف النيار 
 ضد:
 يعقوب يو ف  حمد حسين.1
 مدير عام المؤ سة العامة للرعاية السكنية.2

  وال:  واا  العقار:
( 274قســــــيمة ) –( 4قطعــــــة ) –العقــــــار الكــــــاةن بمنطقــــــة  ــــــلوى 

 ( A39منزل ) –
العقار ع ارة عن منزل  كن مكون من دورين ونيف دور ثـاني ويقـع 

 2م 576على شارع واحد داخلي ومساحة ارضه 
( غرفة ، غرفة  عـام ، 2( االة ، )2الدور األرضي مكون من عدد )

 ( حمام ومط خ 2)
( حمامـــات ، مطـــ خ 3( غـــر  ، )5الـــدور األول مكـــون مـــن عـــدد )

 تح ير واالة 
 نيف الدور الثاني مكون من غرفة خادمة ، حمام ومط خ 

ييـــــف  ـــــنترال واالرضـــــيات نـــــوع واجئـــــة ال نـــــاء حجـــــر جيـــــري والتك
  يراميك 

 ثانيا: شرو  المزاد: 
ـــــــة وخمســـــــة  ـــــــالثمن اال ا ـــــــي وقـــــــدر  اربعماة ـــــــد  المـــــــزاد ب  وال: ي 
وتســــعون الــــف دينــــار كــــويتي وي ــــتر  للم ــــاركة فــــي المــــزاد  ــــداد 
خمــــــس ذلــــــك الــــــثمن علــــــى األقــــــل بموجــــــب شــــــيك ميــــــدق مــــــن 
ال نـــــك المســـــحوب عليــــــه  و بموجـــــب خطـــــاب ضــــــمان مـــــن احــــــد 

 ليالح إدارة التن يو بوزارة العدل. ال نوك
ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاء   ن يـــودع حـــال انعقـــاد 

 جلسة ال يع كامل الثمن الوي اعتمد والميروفات ور وم التسجيل.
ثالثا: فنن لـر يـودع مـن اعتمـد عطـاو  الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 

متــه فــي ن ــس خمــس الــثمن علــى األقــل وإال  عيــدت المزايــدة علــى ذ
 الجلسة على   اس الثمن الوي كان قد ر ا به ال يع .

ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاو  خمــس ال رابعــا: فــي حال
 يؤجل ال يع مع زيادة الع ر. 

خامسا: إذا  ودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكر بر و المزاد 
ع زيـادة الع ـر عليه إال إذا تقدم في هو  الجلسة من يق ـل ال ـراء مـ

ميحوبا بنيداع كامل ثمن المزاد ف ـي هـو  الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 
 ن س الجلسة على   اس هوا الثمن .

ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة   اد ــا: إذا لــر يقــر المزايــد األول بني
التاليــة ولــر يتقــدم احــد للزيــادة بالع ــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 

ن قد ر ا به عليه في الجلسة السـابقة وال على   اس الثمن الوي كا
يعتد في هو  الجلسة بأي عطاء غير ميحوب بنيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
 ــابعًا: يتحمــل الرا ــي عليــه المــزاد فــي جميــع الحــاالت ر ــوم نقــل 

ك د. 200وتسجيل الملكية وميروفات إجراءات التن يـو ومقـدارها 
و تعــاب المحامــاة والخ ــرة وميــاريف افعــالن والن ــر عــن ال يــع فــي 

 اليحف اليومية .
ثامنا: ين ر هوا افعالن تط يقا للقانون وبطلب الم اشرين فجراءات 
ال يــــع وعلــــى مســــئوليتئر دون  ن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية  ية مسئولية . 
 ين العقار معاينة نافية للجئالةتا عا : يقر الرا ي عليه المزاد إنه عا

ين ر هوا افعالن عن ال يع بالجريدة الر مية   قا للمادة  -1تن يه: 
 من قانون المرافعات .  266

حكـر ر ـو المـزاد قابـل لال ـتئنا  خـالل  ـ عة  يـام مـن تــاريخ  - 2
 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكر   قا للمادة 

مــــــــــن قــــــــــانون  276المــــــــــادة تــــــــــنص ال قــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن  -3
المرافعـــــات إنـــــه ج إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه  ـــــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الرا ـــــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأجر بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار ليالحه بأجرة المثل ج 
 ملحوقة هامة :

يحخر على جميع ال ركات والمؤ سات ال ردية الم اركة في المزاد 
و ال يــوت المخييـة ألغـراأل الســكن الخـاص عمــال علـى القسـاةر  
من قـانون ال ـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 

 . 2008لسنة  9رقر 
 رةيس المحكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار المواـو  فيمـا 
 – 28/9/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االربعـــاء الموافـــق 

 –بالدور الثاني بقير العدل الساعة التا عة ا احاً   - 48 –قاعة 
ـــــــدعوى ر  ـــــــي ال ـــــــوا لحكـــــــر المحكمـــــــة اليـــــــادر ف ـــــــك تن ي قـــــــر وذل
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 2بيوع/ 117/2016
 المرفوعة مـن: ابتسام ع داهلل جا ر المسكتي 

 ضـد:
 حامد خالد ماجد ال اهين .1
 عيسى ع داهلل احمد الجيران .2
 الممثل القانوني ل نك التسليف واالدخار.3

  وال:  واا  العقار:
الواقـــع فـــي  ـــلوى قســـيمة رقـــر  9118/1995عقـــار الوثيقـــة رقـــر 

 583ومسـاحته  11قطعة رقـر  33794م/من المخطط رقر  509
 9واالزرق  – 8شارع  2م

وتقــع علــى  2م 583عــين النــزاع ع ــارة عــن قســيمة  ــكنية مســاحتئا 
ــــن وحــــوش والواجئــــات مــــن الحجــــر  شــــارع واحــــد تتكــــون مــــن دوري
والتكييــف المركــزي وال ــ ابيك مــن االلمنيــوم واالرضــيات مــن  ــجاد 

 الموكيت وخ ب ال اركية. 
 زاد: ثانيا: شرو  الم

ــالثمن اال ا ــي  د.ك وي ــتر   430200قــدر  و  وال: ي ــد  المــزاد ب
للم ــاركة فــي المــزاد  ــداد خمــس ذلــك الــثمن علــى األقــل بموجــب 
شيك ميدق من ال نك المسحوب عليـه  و بموجـب خطـاب ضـمان 

 من احد ال نوك ليالح إدارة التن يو بوزارة العدل.
ودع حـــال انعقـــاد ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاء   ن يـــ

 جلسة ال يع كامل الثمن الوي اعتمد والميروفات ور وم التسجيل.
ثالثا: فنن لـر يـودع مـن اعتمـد عطـاو  الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال  عيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي ن ــس 

 الجلسة على   اس الثمن الوي كان قد ر ا به ال يع .
ــة إ ــثمن علــى األقــل رابعــا: فــي حال يــداع مــن اعتمــد عطــاو  خمــس ال

 يؤجل ال يع مع زيادة الع ر. 
خامسا: إذا  ودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكر بر و المزاد 
عليه إال إذا تقدم في هو  الجلسة من يق ـل ال ـراء مـع زيـادة الع ـر 
ميحوبا بنيداع كامل ثمن المزاد ف ـي هـو  الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 ن س الجلسة على   اس هوا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة   اد ــا: إذا لــر يقــر المزايــد األول بني
التاليــة ولــر يتقــدم احــد للزيــادة بالع ــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه 
على   اس الثمن الوي كان قد ر ا به عليه في الجلسة السـابقة وال 

بنيـداع كامـل قيمتـه .  يعتد في هو  الجلسة بأي عطاء غير ميحوب
 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 

 ــابعًا: يتحمــل الرا ــي عليــه المــزاد فــي جميــع الحــاالت ر ــوم نقــل 
د.ك  200وتسجيل الملكية وميروفات إجراءات التن يـو ومقـدارها 

و تعــاب المحامــاة والخ ــرة وميــاريف افعــالن والن ــر عــن ال يــع فــي 
 اليحف اليومية .

ثامنا: ين ر هوا افعالن تط يقا للقانون وبطلب الم اشرين فجراءات 
ال يــــع وعلــــى مســــئوليتئر دون  ن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية  ية مسئولية . 
 تا عا : يقر الرا ي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجئالة

الر مية   قا للمادة ين ر هوا افعالن عن ال يع بالجريدة  -1تن يه: 
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 من قانون المرافعات .  277النطق بالحكر   قا للمادة 
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص ال قــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات إنـــــه ج إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه  ـــــاكناً فـــــي العقـــــار 
ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الرا ـــــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأجر بق ـــــي في بق

 بتحرير عقد إيجار ليالحه بأجرة المثل ج 
 ملحوقة هامة :

يحخر على جميع ال ركات والمؤ سات ال ردية الم اركة في المزاد 
علـى القسـاةر  و ال يــوت المخييـة ألغـراأل الســكن الخـاص عمــال 

التجاريـة الم ـافة بالقـانون من قـانون ال ـركات  230بأحكام المادة 
 . 2008لسنة  9رقر 

 رةيس المحكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار المواـو  فيمـا 

 – 28/9/2016يلــي بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك يـــوم االربعـــاء الموافـــق 
 –بالدور الثاني بقير العدل الساعة التا عة ا احاً   - 48 –قاعة 

ـــــــدعوى ر  ـــــــي ال ـــــــوا لحكـــــــر المحكمـــــــة اليـــــــادر ف ـــــــك تن ي قـــــــر وذل
 2بيوع/ 308/2015

 المرفوعة مـن:
 حامد ابجاد موكر العتي ي  -1
 حية ابجاد موكر العتي ي  -2
 وافي ابجاد موكر العتي ي  -3
 محمد ابجاد موكر العتي ي -4

 ضـد:
 غالب ابجاد موكر العتي ي  -1
 االح ابجاد موكر العتي ي  -2
 وضحه ابجاد موكر العتي ي -3
 العتي يرابعة ابجاد موكر  -4
 لطي ة ابجاد موكر العتي ي -5
 م ارك ابجاد موكر العتي ي -6
 شريف ابجاد موكر العتي ي -7

  وال:  واا  العقار:
 (4منزل) –( 1شارع ) –(3قطعة) –يقع العقار فى منطقة ال حيحيل

 رضـــي واول وثـــان العقـــار ع ـــارة عـــن قســـيمة  ـــكنية مكونـــة مـــن دور 
ون ال يج وتقع عـين النـزاع علـى و طح ومكسوة بالحجر االردني بالل

 شارعين ) بطن وقئر ( حي  تقع على شارع داخلي وشارع رةيسي 
( المؤرخــــــــة 1046العقــــــــار مطــــــــابق للموااــــــــ ات بالوثيقــــــــة رقــــــــر )

 متراً مربعًا.  750ومساحتئا  18/3/1973
ــــدور االرضــــي : يتكــــون مــــن عــــدد ) -1العقــــار يتكــــون مــــن :  ( 1ال

ــــ  تح2شــــقة وعــــدد ) ــــة ، حي ( 3تــــوى ال ــــقة علــــى عــــدد )( ديواني
( 2( حمامــــــات   اــــــالة   مطــــــ خ ، ويوجــــــد عــــــدد )3غــــــر    )
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 ديوانية   حمام ومغا ل. 
( شـقة وبنجمـالي 2الدور االول والثاني : كل دور يحتوى عـدد ) -2

( غــر    3( شــقق للــدورين ، وكــل شــقة مكونــة مــن عــدد )4عــدد )
 ( حمام   مط خ   االة. 2)
 ( حمام   مط خ. 2( غرفة   )2المالحق : مكون من عدد ) -3
 الواجئات : حجر اردني لون بيج . -4
 التكييف : وحدات.  -5
 ال يوجد ميعد . -6

 ثانيا: شرو  المزاد: 
 وال: ي د  المزاد بالثمن األ ا ي قدر  ) ثمانماةة الف دينار كويتي ( 
وي تر  للم اركة في المزاد  داد خمس ذلك الثمن على األقل 

ميدق من ال نك المسحوب عليه  و بموجب خطاب بموجب شيك 
 ضمان من  حد ال نوك ليالح إدارة التن يو بوزارة العدل.

ثانيـــا: يجـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاء   ن يـــودع حـــال انعقـــاد 
 جلسة ال يع كامل الثمن الوي اعتمد والميروفات ور وم التسجيل.

جـب عليـه إيـداع ثالثا: فنن لـر يـودع مـن اعتمـد عطـاو  الـثمن كـامال و 
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال  عيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي ن ــس 

 الجلسة على   اس الثمن الوي كان قد ر ا به ال يع .
ــثمن علــى األقــل  ــة إيــداع مــن اعتمــد عطــاو  خمــس ال رابعــا: فــي حال

 يؤجل ال يع مع زيادة الع ر. 
ر و المزاد خامسا: إذا  ودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكر ب

عليه إال إذا تقدم في هو  الجلسة من يق ـل ال ـراء مـع زيـادة الع ـر 
ميحوبا بنيداع كامل ثمن المزاد ف ـي هـو  الحالـة تعـاد المزايـدة فـي 

 ن س الجلسة على   اس هوا الثمن .
ــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة   اد ــا: إذا لــر يقــر المزايــد األول بني

ة بالع ــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه التاليــة ولــر يتقــدم  حــد للزيــاد
على   اس الثمن الوي كان قد ر ا به عليه في الجلسة السـابقة وال 
يعتد في هو  الجلسة بأي عطاء غير ميحوب بنيـداع كامـل قيمتـه . 

 ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار 
نقــل  ــابعًا: يتحمــل الرا ــي عليــه المــزاد فــي جميــع الحــاالت ر ــوم 

د.ك  200وتسجيل الملكية وميروفات إجراءات التن يـو ومقـدارها 
و تعــاب المحامــاة والخ ــرة وميــاريف افعــالن والن ــر عــن ال يــع فــي 

 اليحف اليومية .
ثامنا: ين ر هوا افعالن تط يقا للقانون وبطلب الم اشرين فجراءات 
ال يــــع وعلــــى مســــئوليتئر دون  ن تتحمــــل إدارة الكتــــاب بالمحكمــــة 

 الكلية  ية مسئولية . 
 تا عا : يقر الرا ي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجئالة

 تن يه: 
ين ـــر هـــوا افعـــالن عـــن ال يـــع بالجريـــدة الر ـــمية   قـــا للمـــادة  -1
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 من قانون المرافعات .  277ا للمادة النطق بالحكر   ق
مــــــــــن قــــــــــانون  276تــــــــــنص ال قــــــــــرة األخيــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــادة  -3

المرافعـــــات انـــــه ج إذا كـــــان مـــــن نزعـــــت ملكيتـــــه  ـــــاكناً فـــــي العقـــــار 

ـــــه المـــــزاد  ـــــزم الرا ـــــي علي ـــــوة القـــــانون ويلت ـــــه كمســـــتأجر بق ـــــي في بق
 بتحرير عقد إيجار ليالحه بأجرة المثل ج 

 ملحوقة هامة :
ع ال ركات والمؤ سات ال ردية الم اركة في المزاد  يحخر على جمي

علـى القسـاةر  و ال يــوت المخييـة ألغـراأل الســكن الخـاص عمــال 
من قـانون ال ـركات التجاريـة الم ـافة بالقـانون  230بأحكام المادة 

 . 2008لسنة  9رقر 
 رةيس المحكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حير وراثة

ــــدالرحمن عــــايم  ــــات ال ــــرعية الســــيد/ ع  ــــدى إدارة التوثيق تقــــدم ل
 –العجمي وح ر معـه شـاهدان وهمـا /حسـن عـايم نااـر العجمـي 

)كــويتي الجنســية( وعــامر عــايم نااــر العجمــي )كــويتي الجنســية( 
ــة للمرحومــة/ اــافيه  ــيف مجــول العجمــي   و لــب عمــل حيــر وراث

وانحيـر ارثئـا  11/11/2015كويتية الجنسية التي توفيـت بتـاريخ 
بنتئـا/منيرة محمـد را ـر العجمـي او  –في  بنتئا /نـور  عـامر العجمـي 

 فقط من غير ورا  لئا  وى من ذكر .
وافدارة تعلـــــن ذلـــــك لمـــــدة   ـــــ وعين مـــــن تـــــاريخ الن ـــــر بالجريـــــدة 
الر ـــمية فـــي عـــددين متتـــاليين فمــــن لـــه  ي اعتـــراأل علـــى مـــا ذكــــر 

ات ال ـــــــرعية م ـــــــدياً إدارة التوثيقـــــــ –فليتقـــــــدم لـــــــدى وزارة العـــــــدل 
اعتراضـــــه وبعـــــد م ـــــي المـــــدة الم ـــــار إليئـــــا عاليـــــه  ـــــو  تتخـــــو 

 افجراءات المت عة بئوا الخيوص ولل يان نعلن .
 مدير إدارة التوثيقات ال رعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 29/12/2013بجلستئا المنعقدة بتاريخ محكمة مرور حولي درتا 
رقـــر المخ ـر  مرورحولي جنح  - 13/ 012620في الق ية رقر: 

 الجابرية  (   - 13/ 0001854) 
 ضد المتئــــــمة: جنان رضا محمد القطان
 284060100131الجنسيـــــــــة: الكويت الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :
 لر تتقيد بالخطو  األرضية

 الرعونة واالهمال
 عدم حمل رخية السوق  

 حكما غيابيا يق ي:
اربعين دينارا عن التئمتين االولى والثانية المسندتين وذلك نأمر بتغريمئا 

 وبتغريمئا ع رة دنانير عن التئمة الثالثة المسندة إليه لالرت ا 
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع جئات 

من قانون االجراءات  و  188تن يو    قا لنص المادة  االمن نحـــو
بأنه إذا انق ت مدة   عة و ع رين يوما  جزاةية علمـــاالمحاكمات ال

المحكوم عليئا بالمعارضة  و  محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن
 اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 التعاون الــــــــدوليو  رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
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 إعالن حكر جزاةي
 2016/6/23بجلستئا المنعقدة بتاريخالمحكمة الكلية   ادرت

 مرور المحكمة الكلية   وامر جزاةية-16/ 005848الق ية رقر:  في
 الروضة( - 16/ 0000450رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: شروق ع داهلل محمد ال يلكاوي
 280042300334الجنسيـــــــــة: الكويت      الرقر المدني :  

 تيادم عن تئمـــــــة :
 حكما غيابيا يق ي: بتغرير المتئمة ع رين ديناراً عما   ند اليئا.

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع  
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  وما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعنو ع رين ي

 عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 التعاون الــــــــدوليو  نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

  09-09-2006 اـــــدرت محكمة األحمـــدي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
محكمة االحمـــدي  وامر   - 06/ 004233في الق ية رقر  : 

 جزاةية مرور 
 مدينة االحمدي  (  - 06/ 0000965رقـــر المخ ـر :) 

 الجنسيـــــــــة: مير  اليعيديالغنى  ضد المتئــــــر : اشر  حسن ع د
 عن تئمـــــــة :

 م ق م34/1قيادة بنهمال وفق م  -1
 م ق م35/14قيادة بدون وثيقة تأمين وفق م  -2

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر خمسة ع ر ديناراً عما ا ند اليه .

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188نحـــو تن يو    قا لنص المادة جئات األمن 

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل
ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 التعاون الــــــــدولياةي و يس نيابة شئون التن يو الجنرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

 31-03-2015بجلستئا المنعقدة بتاريخ     حولي اـدرت 
  وامر جزاةية مرور  حولي - 13/ 019810في الق ية رقر  : 
 -بيان  (   - 13/ 0002174رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: نور الدين محمد  حسين         الجنسيـــــــــة: الئند 
 260080401234الرقر المدني :  

 لر يترك مسافة عن تئمـــــــة :
 نأمر بتغرير المتئر ع رين ديناراً . -حكما غيابيا يق ي :

تكلف جميع يه بئوا الحكر و النيابة العامة تعلن المحكوم علو 

من قانون  188لمادة نحـــو تن يو    قا لنص اجئات االمن 
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة المحاكمات الجزاةية علاالجراءات  و 

ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 التعاون الــــــــدوليو  ةينيابة شئون التن يو الجنا رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حكر جزاةي
ـــــدة بتـــــاريخ  ــــــدرت محكمـــــة مـــــرور االحمـــــدي بجلســـــتئا المنعق  اــــ

2012-11-19 
 جنح مرور األحمدي محكمة – 09/ 008951في الق ية رقر : 
 ميناء ع داهلل (  - 09/ 0000836 رقـــر المخ ـر :)

 ضد المتئــــــر: خالد  لمان احمد السليطى
 الجنسيـــــــــة: قطر الرقر المدني :

 عدم حمل دفتر-3ااابه/-2تيادم/-1عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

نامر بتغرير المتئر خمسة دنانير عن التئمه االولي وثالثون دينار عن 
  الثالثةوخمسة دنانير عن  الثانية

المحكــوم عليــه بئــوا الحكــر و تكلــف جميــع جئــات  والنيابــة العامــة تعلــن
مــــن قــــانون االجــــراءات  188االمــــن نحـــــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة 

والمحاكمات الجزاةية علمــــا بأنـه إذا انق ـت مـدة  ـ عة و ع ـرين يومـا 
محســوبة مــن ثــاني يــوم الن ــر دون  ن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة 

 وواجب الن اذ ضد .  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكر جزاةي

 28-06-2016 اـــــدرت محكمة األحمدي  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
محكمة األحمدي   وامر   - 16/ 003273في الق ية رقر  :   

 جزاةية مرور
 ابو حلي ة  (   - 16/ 0000411رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: شئد انور مو ى ال مري
 296010801384الجنسيـــــــــة: الكويت     الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :انحرا 
 نأمر بتغرير المتئمة م ل  ثالثين ديناراً . حكما غيابيا يق ي :

عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع  النيابة العامة تعلن المحكومو 
من قانون  188لمادة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص ا

بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعنو 

 الن اذ ضدها. عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
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 إعالن حكر جزاةي
 2015/1/29المنعقدة بتاريخ بجلستئا محكمة مرور االحمدي  ادرت

 محكمة االحمـــدي  جنح مرور – 14/ 012818الق ية رقر:  في
 ابو حلي ة  (  – 14/ 0001081رقـــر المخ ـر :) 

 الجنسيـــــــــة: الت يك  ضد المتئــــــر: مي يل بار  تيزال            
 إهمال عن تئمـــــــة :

  حكما غيابيا يق ي:  مرت المحكمة بتغرير المتئر ع رة دنانير
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188لمادة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص ا
بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 التعاون الــــــــدوليو  رةيس  نيابة شئون التن يو الجناةي    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 2016-6-9 اــدرت محكمة الجنح بجلستئا المنعقدة بتاريخ 

 نيابة شئون تجاري جنح تجارية -14/ 001926في الق ية رقر: 
 (.          -رقـــر المخ ـر:)         /   

 ضد المتئر: منيف فليح  لمان ال مري.
 . 268070400912الرقر المدني :   -الجنسيـة: الكويت

مــة : ا تخدم عمـدا و ـيلة مـن شـأنئا  ن تخـدع المتعاقـد معـه عن تئ
تحويــه مــن عنااــر نافعــة  فــي حقيقــة ال  ــاعة واــ اتئا الجوهريــة ومــا

،  8،  4،  7/1،  3بنـد1/1وذلك علـى النحـو الم ـين بـاألوراق م: 
ـــــانون  13 ـــــي  2007لســـــنة  62مـــــن الق ـــــش ف ـــــي شـــــأن قمـــــع الغ ف

 المعامالت التجارية.
بتغـرير المـتئر  لـف دينـار عـن التئمـة المنسـوبة حكما غيابيـا يق ـي: 

ــل للســيارات  ــه مــع إغــالق المحــل المخــالف )معــرأل بيــت التموي إلي
 المستعملة بمنطقة ال جيج( لمدة شئر.

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئـوا الحكـر وتكلـف جميـع جئـات 
ــــو تن يـــو    قـــا لـــنص المـــادة  مـــن قـــانون افجـــراءات  188األمـــن نحــ

محاكمـات الجزاةيــة علمـا بأنــه إذا انق ـت مــدة  ـ عة وع ــرين يومــا وال
محسوبة مـن ثـاني يـوم الن ـر دون  ن يطعـن المحكـوم عليـه بالمعارضـة 

  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد  .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

-2016 اـــــدرت محكمة مرور حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
03-24 

 حولي   وامر جزاةية مرور - 15/ 009513في الق ية رقر  :   
 بيان  (  - 15/ 0001237رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: ع دالعزيز على  ال مري
 295092200042:  الجنسيـــــــــة: الكويت  الرقر المدني 

 عن تئمـــــــة :إهمال
 حكما غيابيا يق ي: نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

  عة  بأنه إذا انق ت مدة افجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  و ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اــــــــــــدرت محكمـــــــة مــــــــرور م ـــــــارك الك يــــــــر بجلســـــــتئا المنعقــــــــدة 
 24-04-2016بتاريخ  

 م ارك الك ير  وامر جزاةية مرور- 16/ 000752في الق ية رقر : 
 م ارك الك ير (  - 16/ 0000193رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: فئد ا حى محى الدين محمد
 291040100076الكويت  الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة:  

 عن تئمـــــــة :الرعونة وافهمال
 حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر ع رين دينارا
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
ــــــا بانـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجز  اةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

في الق ية  21-07-2014المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت  بجلستئا 
 رقـــر المخ ـر : م ارك الك ير جنح مرور - 14/ 002072رقر: 
 -ا او السالر  (  - 14/ 0000608) 

 ضد المتئــــــر: م عل على ع دالعزيز اللئو
 282012201393الجنسيـــــــــة: الكويت    الرقر المدني :  

 ق.م 34/1بمرك ته دون انت ا  و. م : انحر   عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عما نسب إليه .
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو
ه إذا انق ت مدة   عة بأن االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  و ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 التعاون الــــــــدوليو  رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
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 إعالن حكر جزاةي
 8/3/2016  اـــــدرت محكمة بجلستئا المنعقدة بتاريخ 

 الجئراء جنح مرور - 14/ 007612في الق ية رقر : 
 -تيماء (  - 14/ 0001850رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر:  وخجيت  ينج ميثو
 285112703829الجنسيـــــــــة:  الئند   الرقر المدني : 
 عن تئمـــــــة :دون انت ا / ضرار/القتل

 -حكما غيابيا يق ي:
 ـــنتين مـــع ال ـــغل وغرامـــه مـــاةتي وخمســـة وع ـــرون  بحـــ س المـــتئر

دينارًا عن التئر المسندة اليه لالرت ا  ، و مرت بوقـف تن يـو العقوبـة 
ــد  مــن اــيرورة الحكــر نئاةيــا وعلــى ان يوقــع  مــدة ثــال   ــنوات ت 

 د.ك )خمسون دينارًا( 50ماليه وقدرها  بك الةالمتئر تعئدا 
 من تاريخ الحكرو مرت بسحب رخية السوق لمدة  نه ت د  

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ

 االجراءات والمحاكمات الجزاةية علما بأنه إذا انق ت مدة   عة 
و ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ـر دون  ن يطعـن المحكـوم 

 ة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .عليه بالمعارض
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

-2016 اـدرت  محكمة األحمدي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
محكمة األحمدي   – 16/ 001114في الق ية رقر  :  04-04

  بو حلي ه  – 16/ 0000149 وامر جزاةية مرور رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: ع دالمجيد ع دالناار ع دالمجيد ميط ى

 278110202339الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة: مير 
 عن تئمـــــــة :

 . االنحرا 1
 حكما غيابيا يق ي:

 نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير .
تكلف جميع تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و  والنيابة العامة

من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة علافجراءات  و المحاكمات الجزاةية 

ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 نيابة شئون التن يو الجناةي و التعاون الــــــــدولي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 18-05-2016المنعقدة بتاريخ    اـــــدرت ال روانية   بجلستئا

 ال روانية   وامر جزاةية مرور- 16/ 001514في الق ية رقر  :   
 –االندلس   (  - 16/ 0000333رقـــر المخ ـر :) 

 امانيان        الجنسيـــــــــة: الئند ضد المتئــــــر: يوال تي براميل   وبر

 268033002376الرقر المدني :  
 تيــــادم :عن تئمـــــــة 

 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير .  -حكما غيابيا يق ي :
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  

من قانون  188لمادة تن يو    قا لنص ا جئات االمن نحـــو
بأنه  ذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــاً االجراءات  و 

المحكوم  محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنع رون يوما و 
  .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 

 التعاون الــــــــدوليو  نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 اـــــدرت محكمة مرور ال روانية  بجلستئا المنعقدة 

ال روانية    15/ 017101في الق ية رقر  :   2016/5/22بتاريخ
 جليب ال يوخ  (  – 15/ 0002284رقـــر المخ ـر :)  جنح مرور

 ضد المتئــــــر: محمد توفيق امين حسن
 271122203329الجنسيـــــــــة: مير الرقر المدني :  

 تيادم عن تئمـــــــة :
 حكما غيابيا يق ي:

 نأمر بتغرير المتئر خمسة دنانير
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر وتكلف جميع 

 من قانون 188تن يو    قا لنص المادة  جئات األمن نحـــو
ة بأنه  ذا انق ت مدة   ع افجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  و ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

                         
 والتعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

-2014 اـدرت محكمة مرور ال روانية بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
11-10 

 ال روانية   وامر جزاةية مرور - 14/ 004806في الق ية رقر  :   
 جليب ال يوخ  (  - 14/ 0000303رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: اندي امى انان ان  انان ان
 275102004427الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة: الئند 

 عن تئمـــــــة :
 تيادم

 حكما غيابيا  يق ي:
 امرت بتغرير المتئر ع رة دنانير عما ا ند إليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188لمادة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص ا

ة علمـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة المحاكمات الجزاةياالجراءات  و 
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ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

 201511/3درت محكمة األحمدي بجلستئا المنعقدة بتاريخا 
محكمةاالحمـــدى   وامر جزاةية 15/ 004886في الق ية رقر: 

 -مدينة األحمدي  (  - 15/ 0000947رقـــر المخ ـر : )  مرور
 الجنسيـــــــــة : الئند    ضد المتئــــــر: جيسي جاكوب جاكوب 

 262072500602الرقر المدني :   
 افهمال عن تئمـــــــة :

 نأمر بتغرير المتئر ثالثين ديناراً . -حكما غيابيا يق ي :
النيابـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم عليـــه بئـــوا الحكـــر و تكلـــف جميـــع و 

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
بأنه إذا انق ت مدة   عة  علمـــااالجراءات  و المحاكمات الجزاةية 

وع رون يوما محسـوبة مـن ثـاني يـوم الن ـر دون  ن يطعـن المحكـوم 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 التعاون الــــــــدوليو  رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
ــــــــــــرور العااــــــــــــمة  ــــــــــــدة  اــــــــــــدرت محكمــــــــــــة م بجلســــــــــــتئا المنعق

 – 14/ 003057في الق ية رقر: 18/6/2014بتاريخ
 جنح مرور المحكمة الكلية
 -اليالحية  (  - 14/ 0000090رقـــر المخ ـر :) 

 الجنسيـــــــــة: الكويت            ضد المتئــــــر: م اري عوأل العجمي
 292120700375الرقر المدني :  

 إاابة خطأ .  -حق  ضرار ال -تيادم  عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

 بتغرير المتئر خمسين دينارًا عن جميع التئر المسندة اليه لالرت ا  بينئا
تكلف جميع تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و  النيابة العامةو  

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو
بأنه إذا انق ت مدة   عة  علمـــاالمحاكمات الجزاةية و االجراءات  

المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 

 التعاون الــــــــدوليو  رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
-2016 اـــــدرت   المحكمة الكلية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

المحكمة الكلية  - 15/ 021918في الق ية رقر  :  03-21
 ال امية  (   - 15/ 0001550 وامر جزاةية مرور رقـــر المخ ـر :) 

        ضد المتئــــــمة: منار  حمد ابراهير  حمد الجنسيـــــــــة : الكويت
 293081101517الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :
 تيادم

 دفتر  يارة منته
 حكما غيابيا يق ي:

 بتغرير المتئمة ع رين دينارا عن كل تئمة  منسوبة إليئا
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 

قانون من  188لمادة تن يو    قا لنص ا جئات األمن نحـــو
بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــاافجراءات  و 

ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 التعاون الــــــــدولييس نيابة شئون التن يو الجناةي و رة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جزاةيإعالن حكر 

 2016/7/3 اـــــدرت  حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
 حولي   وامر جزاةية مرور - 15/ 013548في الق ية رقر  :   

  السالمية  (  - 15/ 0002774رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: برجس  محمد برجس  ال رجس

 290030201311الرقر المدني :        الجنسيـــــــــة: الكويت
 تأمين منته -افهمال عن تئمـــــــة :

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عن كل تئمة

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  
من قانون  188لمادة تن يو    قا لنص ا جئات األمن نحـــو

ة   عة بأنه إذا انق ت مد ـــاالمحاكمات الجزاةية علماالجراءات  و 
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 التعاون الــــــــدوليو  نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اـــــدرت  المحكمة الكلية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
المحكمة  - 15/ 011275في الق ية رقر  : 13/12/2015

 الكلية   وامر جزاةية مرور
 ال ويخ اليناعي  (   - 15/ 0001773رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: يال ريدى انكى ريدى
 278030111998الرقر المدني :    الجنسيـــــــــة: الئند 

 الدفتر منته -عن تئمـــــــة :خرر بسيارته من الطريق ال رعي 
حكما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عن كل تئمة 

 من التئمتين المسندتين اليه .
النيابة العامة تعلن المحكوم علية بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
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بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

   يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .عليه بالمعارضة  و اال تئنا
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 3/7/2016 اـــــدرت حولي بجلستئا المنعقدة بتاريخ 
  وامر جزاةية مرور حولي - 15/ 013548في الق ية رقر : 
 -السالمية (  - 15/ 0002774رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة :  ماني احمد محمد  الر
 277101001346الجنسيـــــــــة:  الكويت      الرقر المدني : 

 عن تئمـــــــة :قادت بدون رخية ترخيص تسيرها
 نأمر بتغرير المتئمة ع رة دنانير . -حكما غيابيا يق ي :

بئــوا الحكـر و تكلـف جميـع جئــات  االمحكـوم عليئـ والنيابـة العامـة تعلـن
مــــن قــــانون االجــــراءات  188االمــــن نحـــــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة 

والمحاكمات الجزاةية علمــــا بأنـه إذا انق ـت مـدة  ـ عة و ع ـرين يومـا 
محســوبة مــن ثــاني يــوم الن ــر دون  ن تطعــن المحكــوم عليئــا بالمعارضــة 

 .ذ ضدهاالحكر نئاةيا وواجب الن ا  و اال تئنا  يي ح
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 2016/2/16درت المحكمة الكلية بجلستئا المنعقدة بتاريخ ا 
  وامر جزاةية مرور المحكمة الكلية15/ 021447في الق ية رقر: 
 اليلي خات  (  - 15/ 0001066: ) رقـــر المخ ـر 
 كريستو  هنري  روى  ضد المتئــــــر:

 253121601668الجنسيـــــــــة: فرنسا      الرقر المدني :  
 تيادم عن تئمـــــــة :

 -حكما غيابيا يق ي :
 .  بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير عما   ند اليه

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188لمادة نص اتن يو    قا ل جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 الــــــــدوليو التعاون  رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اــــــــــــــــدرت المحكمـــــــــــة الكليـــــــــــة بجلســـــــــــتئا المنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاريخ  
2016-02-04 

 المحكمة الكلية جنح عادية - 14/ 004875في الق ية رقر : 
 اليلي خات (  - 14/ 0000002رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: خالد حسين على هتيمى

قانونيـــــــــــــــة  الـــــــــــــــرقر المـــــــــــــــدني : الجنسيــــــــــــــــــــــــة: اـــــــــــــــورة غيـــــــــــــــر 
287071900226 

ـــــة : ــــا  -عــــن تئمــــــ ــــة وفق ــــة مــــتئر علــــى ال ــــرار مــــن وجــــه العدال إعان
 م ق ر 133للمادة 

 حكما غيابيا يق ي :
 بح س المتئر  نة عن التئمة المنسوبة إليه

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ـــــو تن يــــو     ــــنص المــــادة جئــــات االمــــن نحــ مــــن قــــانون  188قــــا ل

ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة  االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ
ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 ـــــدوليرةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اـــــدرت محكمة مرور العاامة  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
2016-04-20  

 المحكمة الكلية جنح مرور - 15/ 020390في الق ية رقر  : 
 ال ويخ اليناعي  ( - 15/ 0002414رقـــر المخ ـر:) 

 ضد المتئــــــمة:  الي فتحي فئمي الزيات
 283053108421مير   الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة:  

 تيادم. -عن تئمـــــــة : عكس اتجا  السير
 حكما غيابيا يق ي:

نـــــــــــــأمر بتغـــــــــــــرير المتئمـــــــــــــة ع ـــــــــــــرين دينـــــــــــــاراً عـــــــــــــن التئمتـــــــــــــين 
 المسندتين اليئا لالرت ا  بينئما.

النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188لمادة   قا لنص اجئات األمن نحـــو تن يو  

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة المحاكمات الجزاةية علاالجراءات  و 
ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن المحكوم و 

 عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي و التعاون رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 26-04-2016 اـــــدرت حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 حولي   وامر جزاةية مرور - 15/ 004563في الق ية رقر  : 
 السالمية  ( - 15/ 0001166رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: هيام احمد  انيس
 264082400882الرقر المدني :        الجنسيـــــــــة: االردن

 انحرا  عن تئمـــــــة :
 حكما غيابيا يق ي: نأمر بتغرير المتئمة ع رين ديناراً 

النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و  
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات األمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  والمحاكمات الجزاةية علمـــا
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المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعنو 
 عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
المنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاريخ   اــــــــــــــــدرت المحكمـــــــــــة الكليـــــــــــة بجلســـــــــــتئا 

2016-02-04 
 المحكمة الكلية جنح عادية - 14/ 004875في الق ية رقر : 
 اليلي خات (  - 14/ 0000002رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: حسين كرير محمد العنزي
 277022600711الجنسيـــــــــة: اورة غير قانونية الرقر المدني :

 م ق ر 217،219للمادتين  السرقة وفقا-عن تئمـــــــة :
 حكما غيابيا يق ي :بح س المتئر  نتين عن التئمة المنسوبة اليه

المحكــوم عليــه بئــوا الحكــر و تكلــف جميــع جئــات  والنيابــة العامــة تعلــن
مــــن قــــانون االجــــراءات  188االمــــن نحـــــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة 

و ع ـرين يومـا  والمحاكمات الجزاةية علمــــا بأنـه إذا انق ـت مـدة  ـ عة
محســوبة مــن ثــاني يــوم الن ــر دون  ن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة 

  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكر جزاةي

 02-08-2015 اـــــدرت محكمة مرور حولي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
 حولي   جنح مرور  - 14/ 022880في الق ية رقر  :   

 ميدان حولي  (    - 14/ 0003008رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: با ر محمد  الخلف

 283082501994الجنسيـــــــــة:   وريا   الرقر المدني :  
 هروب -افهمال -عن تئمـــــــة :عدم حيوله على رخية قيادة

حكما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير عن التئمة 
دينارًا عن التئمة الثانية وتغريمه ع رة  األولى وتغريمه م ل  ع رون

 دنانير عن التئمة الثالثة.
عليه بئوا الحكر و تكلف جميع النيابة العامة تعلن المحكوم و 

من قانون  188لمادة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص ا
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة المحاكمات الجزاةية علاالجراءات  و 

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 ن اذ ضد .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب ال

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
-2016 اـدرت المحكمة الكلية  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

المحكمة الكلية  - 14/ 004875في الق ية رقر  :  02-04
 اليلي خات  (   - 14/ 0000002جنح عادية رقـــر المخ ـر :) 

 العنزيضد المتئـر:  ع يد خالد حمد 

 292082801051الجنسيــة: الكويت الرقر المدني :  
 عن تئمـة :

 م ق ر 133إعانة متئر على ال رار من وجه العدالة وفقا للمادة -
 حكما غيابيا يق ي:
د.ك ماةة وخمسين دينارا عن التئمة المنسوبة 150بتغرير المتئر م ل  

 إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 

من قانون  188لمادة ا لنص اجئات االمن نحـــو تن يو    ق
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة المحاكمات الجزاةية علاالجراءات  و 

ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 ـــــدولينيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الـــ رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

بجلستئا المنعقدة بتاريخ    اـــــدرت محكمة م ارك الك ير
2016/3/14 

م ارك الك ير   وامر جزاةية  - 15/ 005799في الق ية رقر: 
 مرور

 ا او السالر  ( - 15/ 0002461رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: فئد عايم  جريان العازمي

 284012300948الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة:  الكويت  
 افهمال عن تئمـــــــة :

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رين دينارا عما ا ند إليه من اتئام

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
المحكوم  وع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
     

 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
ـدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتئا المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ   اــــــــــــ
2016-04-25 

 جنح مرور حولي - 14/ 030954في الق ية رقر : 
 (  السالمية - 14/ 0004954رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر:  الر قيطان موازى الجا ر
 258042601144الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني :  

 :إهمال عن تئمـــــــة
 هروب 
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 حكما غيابيا يق ي :
بتغرير المتئر ع رين دينارا عما ا ند إليه عـن األولـى وم لـ  خمسـة 

 ع ر دينارا عن التئمة الثانية
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة االجـــــراءات والمحاكمـــــات  الجزاةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد  .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

الكليـــــــــــة بجلســـــــــــتئا المنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاريخ   اــــــــــــــــدرت المحكمـــــــــــة 
2016-02-04 

 المحكمة الكلية جنح عادية - 14/ 004875في الق ية رقر : 
 اليلي خات (  - 14/ 0000002رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: فييل  عود محمد الدو ري
 289082102042الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني : 

ـــــة : ــــا  -عــــن تئمــــــ ــــة وفق ــــة مــــتئر علــــى ال ــــرار مــــن وجــــه العدال إعان
 م ق ر 133 للمادة

 حكما غيابيا يق ي :
د.ك ماةــــــــة وخمســــــــين دينــــــــارا عــــــــن  150بتغــــــــرير المــــــــتئر م لــــــــ  

 التئمة المنسوبة إليه
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل ن مــــن قــــانو  188جئــــات االمــــن نحــ
ـــــــه إذا انق ـــــــت  االجـــــــراءات والمحاكمـــــــات الجزاةيـــــــة . ــــــــا بأن علمــ

ــــاني يــــوم الن ــــر دون  ن  مــــدة  ــــ عة وع ــــرين يومــــا محســــوبة مــــن ث
ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر  يطعـــــن المحكـــــوم علي

 نئاةيا وواجب الن اذ ضد  .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جزاةيإعالن حكر 

 13-01-2016حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ    اـــــدرت
 حولي  وامر جزاةية مرور - 14/ 030178في الق ية رقر  : 
 السالم  ( - 14/ 0001223رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: جا ر محمد  مانع
 296010100174الرقر المدني :   الجنسيـــــــــة: الكويت

 لر يترك مسافات : عن تئمـــــــة
 حكما غيابيا يق ي: نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات األمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  سوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنع رين يوما محو 

 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 2014-10-14 اــدرت المحكمة الكلية بجلستئا المنعقدة بتاريخ 
المحكمـــة الكليـــة  وامـــر جزاةيـــة  -012640/14فـــي الق ـــية رقـــر:

 اليالحية(. - 14/ 0000939مرور رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئـر: بلسر فييل محمد انى.

 285042000086الرقر المدني :   -الجنسيـــــــــة:  الكويت 
 عن تئمـــــــة :تيادم.

 حكما غيابيا يق ي : بتغرير المتئر ع رة دنانير عما هو منسوب إليه.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئـوا الحكـر وتكلـف جميـع جئـات 

ــــو تن يـــو    قـــا لـــنص المـــادة  مـــن قـــانون االجـــراءات  188االمـــن نحــ
ق ـت مــدة  ـ عة وع ــرين يومــا والمحاكمـات الجزاةيــة علمـا بانــه إذا ان

محسوبة مـن ثـاني يـوم الن ـر دون  ن يطعـن المحكـوم عليـه بالمعارضـة 
 او اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد  .

 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الـدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 2016/1/18بتاريخ المنعقدة بجلستئا األحمدي محكمة  اـدرت
 محكمة األحمدي   وامر جزاةية مرور- 15/ 012829في الق ية رقر: 
 الرقة  ( - 15/ 0001238رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر:  يداريدى جادى  جادى
 279061905429الجنسيـــــــــة: الئند  الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :خرر بسيارته من مكان توق ئا دون مراعاة خلو الطريق
 عدم حمل ترخيص التسيير

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عن كل تئمة

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  
من قانون  188دة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص الما

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 يو التعاون الــــــــدول رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 08-11-2015 اـــــدرت حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 حولي   وامر جزاةية مرور - 14/ 027178في الق ية رقر  :   
 السالمية  (   - 14/ 0004507رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: على وليد  الئزير
 291081300728الجنسيـــــــــة: الكويت  الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :دخول التقا ع دون مراعاة اولوية المرور الطريق



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   77                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

 حكما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
بأنه إذا انق ت مدة   عة  الجزاةية علمـــا االجراءات  و المحاكمات

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
-2016ال روانية بجلستئا المنعقدة بتاريخ  محكمة مرور  اــدرت 

02-22 
ال روانية   وامر جزاةية   - 15/ 009953في الق ية رقر  :   
 ال ردوس  (   - 15/ 0001504مرور رقـــر المخ ـر :) 

 الجنسيـــــــــة : السعودية  ضد المتئــــــر: عادل  عود  الرشيدي
 عن تئمـــــــة :

 تيادم
 ي:حكما غيابيا يق 

 نأمر بتغرير المتئر ع رين دينارا عن التئمة المسندة إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل

اني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم ع رين يوما محسوبة من ثو 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

 02-08-2015 اـــــدرت محكمة مرور حولي  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
 حولي جنح مرور  – 14/ 022880في الق ية رقر:  

 ميدان حولي  (  - 14/ 0003008رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــمة:  فا مه علي محمد الكندري

 261040400768الجنسيـــــــــة:  الكويت  الرقر المدني :  
 عن تئمـــــــة :  لر  يارته ليس له رخية

 حكما غيابيا يق ي:
 نامر بتغرير المتئمة ع رين ديناراً.

النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

ا بأنه إذا انق ت مدة   عة مـــاالجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل
ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن المحكوم و 

 عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 نيابة شئون التن يو الجناةي و التعاون الــــــــدولي رةيس

 إعالن حكر جزاةي
ـــــــدرت محكمــــــة مــــــرور العااــــــمة  ــــــاريخ   اــــ بجلســــــتئا المنعقــــــدة بت

2016-03-08 
 المحكمة الكلية جنح مرور - 15/ 020546في الق ية رقر : 
 ) ال يحاء - 15/ 0000837رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: ع دالرحمن  ليمان ع دالرحمن المرضى
 289012000614الجنسيـــــــــة: الكويت      الرقر المدني : 

 انحر  بسيارته/هروب: عن تئمـــــــة
 حكما غيابيا يق ي:

نــأمر بتغــرير المــتئر م لــ  ثالثــين دينــاراً عــن التئمتــين االولــى والثانيــة 
 المسندتين اليه لالرت ا  .

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ

ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة االجـــــراءات  والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ
ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

-2016المحكمة الكلية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت 
03-01 

المحكمة الكلية   وامر  - 15/ 022599في الق ية رقر  :   
 جزاةية مرور

 ال رق  (    - 15/ 0002614رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر:  ليمان ابراهير  العمرو

 الجنسيـــــــــة: السعودية   
  لتزام بمدلول العالمات المروريةعدم اال عن تئمـــــــة :

 م اجفانحرا  
 حكما غيابيا يق ي :بتغرير المتئر ع رة دنانير عن كل تئمه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

إذا انق ت مدة   عة  بأنه االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

عليٍه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 
 ضد .

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 اـــــدرت  المحكمة الكلية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

المحكمة  - 15/ 014649في الق ية رقر  :    7/12/2015
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 - 15/ 0001253رقـــر المخ ـر :)  الكلية   وامر جزاةية مرور
 الد مة  ( 

 ضد المتئــــــر: ال ندري  حمد على ال  لى
 294072000508الرقر المدني :    الجنسيـــــــــة: الكويت  

 تيادم عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر  ربعون ديناراً عما   ند له من اتئام .
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو
بأنه إذا انق ت مدة   عة  لمحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و ا

المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
-2016 اـدرت محكمة مرور الجئراء بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

05-15 
 الجئراء   وامر جزاةية مرور - 15/ 005667في الق ية رقر  :
 تيماء  (  - 15/ 0001828رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: آ يا خ ير حمود اليالحي
 251102800427المدني :  الجنسيـــــــــة: الكويت    الرقر 

 عن تئمـــــــة :
 تيريح

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئمة ع رين دينارا لما نسب إليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  علمـــااالجراءات  و المحاكمات الجزاةية 
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعنو 

عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 
 ضدها.

 نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 15-05-2016المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت الجئراء   بجلستئا 

 الجئراء   وامر جزاةية مرور - 15/ 005667في الق ية رقر  :   
 تيماء  ( - 15/ 0001828رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: مطلق راشد  دهش  الجنسيـــــــــة : اورة غير قانونية 
 267062700443الرقر المدني :  

 تيريح  -مادية   ضرار -دخول  عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

وخمسة ع ر دينارًا عن  نأمر بتغرير المتئر ع رون دينارًا لالرت ا 
 التئمه الثالثة .

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  الجزاةية علمـــااالجراءات  و المحاكمات 
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

حولي  بجلستئا المنعقدة   اـــــدرت محكمة مرور
حولى    - 14/ 011515في الق ية رقر:   29/2/2016بتاريخ

 -السالم  (   - 14/ 0000070جنح مرور رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــمة:  إ راء زكريا ع دالقادر القادري

 291012400864الجنسيـــــــــة:  الكويت     الرقر المدني :  
 االاابة بالخطأ -الرعونة وافهمال  -عكس السير عن تئمـــــــة :

 -حكما غيابيا يق ي   :
بتغرير المتئمة خمسة وع رون دينارًا عن التئمة االولى وخمسة 

 و  عون ديناراً عن التئمتين الثانية والثالثة لالرت ا  .
النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة جئات االمن نحـــو 
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل

ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن المحكوم و 
عليئا بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 .ضدها
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

مرور األحمدي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ    اـــــدرت  محكمة
 محكمة  - 15/ 003326في الق ية رقر  :    015-08-02

  - 15/ 000389رقـــر المخ ـر :)   وامر جزاةية مرور  األحمدي
 (  ةحلي  ابو

 ضد المتئــــــر: انيار باشا  شاك
 268070116188الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة:  الئند   

 عن تئمـــــــة :
 رجوع للخلف

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر خمسة دنانير

والنيابـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم عليـــه بئـــوا الحكـــر و تكلـــف جميـــع 
ــــنص ا ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188لمــــادة جئــــات االمــــن نحــ

عة بأنـه إذا انق ـت مـدة  ـ المحاكمات الجزاةية علمـــا االجراءات  و 
ع ـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم الن ـر دون  ن يطعــن المحكــوم و 

ــا وواجــب الن ــاذ  ــه بالمعارضــة  و اال ــتئنا  ييــ ح الحكــر نئاةي علي
 ضد .

 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي
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 إعالن حكر جزاةي
بجلســـــــتئا المنعقــــــــدة  اــــــــــــدرت محكمـــــــة مــــــــرور م ـــــــارك الك يــــــــر 

 09-02-2016بتاريخ 
 م ارك الك ير  وامر جزاةية مرور- 15/ 005316في الق ية رقر : 
 م ارك الك ير (  - 15/ 0001627رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: مرير ع دالعزيز ابراهير ع دالعزيز
 296040200352الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني : 

 ــــــة :للخلفعن تئمـ
 حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئمة م ل  ثالثين دينارا
والنيابــــــة العامــــــة تعلــــــن المحكــــــوم عليئــــــا بئــــــوا الحكــــــر وتكلــــــف 

ـــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة  مــــن  188جميــــع جئــــات االمــــن نحــ
ـــــــــــا بأنــــــــــه إذا  قــــــــــانون االجــــــــــراءات والمحاكمــــــــــات الجزاةيــــــــــة علمــ

ا محســــوبة مــــن ثــــاني يــــوم الن ــــر انق ــــت مــــدة  ــــ عة وع ــــرين يومــــ
دون  ن تطعـــــن المحكـــــوم عليئـــــا بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح 

 الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 2016/5/15درت المحكمة الكلية بجلستئا المنعقدة بتاريخا 
المحكمة الكلية   وامر جزاةية   - 15/ 016117في الق ية رقر: 

 ال رق  (  - 15/ 0001913رقـــر المخ ـر :  )   مرور
 الجنسيـــــــــة : السعودية ضد المتئــــــر: فييل مئدي العنزي     

 تأمين منتئي . عن تئمـــــــة :
 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير .  -حكما غيابيا يق ي :

العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع النيابة و 
من قانون  188لمادة تن يو    قا لنص ا جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 لحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح ا
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

ــــــاريخ   ــــــة بجلســــــتئا المنعقــــــدة بت ـــــــدرت محكمــــــة مــــــرور ال رواني  اــــ
2016-06-06 

 ال روانية جنح مرور - 15/ 014981في الق ية رقر : 
 خيطان (  - 15/ 0001497رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: فوزيه عواد حسين العنزي
 281010101343المدني : اورة غير قانونية  الرقر الجنسيـــــــــة: 

 عن تئمـــــــة :تجاوز االشارة الحمراء/تيادم/إاابة خطأ
 حكما غيابيا يق ي :

عـن التئمـة األولـى و الثانيـة  نأمر بتغرير المتئمة م لـ  خمسـين دينـاراً 

رت ـــا  وبتغـــرير المتئمـــة م لـــ  خمســـين دينـــاراً عـــن التئمـــة الثالثـــة لال
  المســندة اليــه وبنحالــة الــدعوى المدنيــة للمحكمــة المدنيــة المختيــة 

 على ادارة الكتاب تحديد جلسة لنخرها وإخطار الخيوم بموعدهاو 
والنيابــــــة العامــــــة تعلــــــن المحكــــــوم عليئــــــا بئــــــوا الحكــــــر وتكلــــــف 

ـــــو تن مــــن  188 يــــو    قــــا لــــنص المــــادة جميــــع جئــــات األمــــن نحــ
ـــــــــــا بأنــــــــــه إذا  قــــــــــانون االجــــــــــراءات والمحاكمــــــــــات الجزاةيــــــــــة علمــ
انق ــــت مــــدة  ــــ عة وع ــــرين يومــــا محســــوبة مــــن ثــــاني يــــوم الن ــــر 
دون  ن تطعـــــن المحكـــــوم عليئـــــا بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح 

 الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 اون الــــــــدوليرةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

بجلستئا المنعقدة    األحمدي اـــــدرت محكمة 
 – 15/ 011276في الق ية رقر :   17/11/2015بتاريخ

  وامر جزاةية مرور رقـــر المخ ـر :  األحمديمحكمة 
 الي احية  (  - 15/ 0000940) 

 بئا كاران   وبر   مانيان ضد المتئــــــر:  برا
 291061502517الجنسيـــــــــة: الئند     الرقر المدني :  

 عدم ترك مسافة عن تئمـــــــة :
 نأمر بتغرير المتئر م ل  ثالثين ديناراً . -حكما غيابيا يق ي :

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
قانون من  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل
ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 
 ــــدوليو التعاون الــــ رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

ــــــاريخ   ــــــة بجلســــــتئا المنعقــــــدة بت ـــــــدرت محكمــــــة مــــــرور ال رواني  اــــ
2016-04-24 

 ال روانية جنح مرور - 15/ 010504في الق ية رقر : 
 خيطان (  - 15/ 0001180رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة:  فراو حسين فرحان  المه
 284100500915المدني : الجنسيـــــــــة: الكويت   الرقر 

 عن تئمـــــــة :تيادم
 حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر ثالثين دينارا عما ا ند إليه
والنيابــــــة العامــــــة تعلــــــن المحكــــــوم عليئــــــا بئــــــوا الحكــــــر وتكلــــــف 

ـــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة  مــــن  188جميــــع جئــــات االمــــن نحــ
ـــــــــــا بأنــــــــــه إذا قــــــــــانون االجــــــــــراءات والمحاكمــــــــــات الجزاةيــــــــــة  علمــ

انق ــــت مــــدة  ــــ عة وع ــــرين يومــــا محســــوبة مــــن ثــــاني يــــوم الن ــــر 
دون  ن تطعـــــن المحكـــــوم عليئـــــا بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح 

 الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي
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 إعالن حكر جزاةي
 05-01-2016تئا المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت محكمة األحمدي بجلس

محكمة األحمدي   وامر  – 15/ 012629في الق ية رقر  :   
 جزاةية مرور

 ال نطاس   (  - 15/ 0002223رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: مانع بدر  مانع

 296080801427الجنسيـــــــــة: الكويت  الرقر المدني :  
 بدون رخية -عن تئمـــــــة :انحرا 

نأمر بتغرير المتئر م ل  ثالثين دينارًا عن  حكما غيابيا يق ي :
 م ل  ع رة دنانير عن التئمة الثانية التئمة االولى وبتغريمه

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188لمادة جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص ا

ا انق ت مدة   عة بأنه إذ اكمات الجزاةية علمـــاالمحاالجراءات  و 
ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 1/11/2015محكمة الجنح بجلستئا المنعقدة بتاريخ   اـــدرت
 نيابة االموال جنح شيكات- 15/ 001144في الق ية رقر  :   

 النقرة  ( - 15/ 0000033رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: جوس  خان نخام خان نخام خان عزيز خان

 268041011192المدني :  الجنسيـــــــــة: الئند     الرقر 
عن تئمـــــــة : ادر بسوء نيه ألمر فايز شديد عوأل المطيري 

دك ليس لئما مقابل 2000المسحوب     بنك الكويت الدولي 11
يكون  وفاء قاةر وقابل للتير  فيه على النحو الم ين بالتحقيقات

  من 237/1المتئر قدر ارتكب الجنحة المنيوص عليئا بالمادة 
لسنه  84المست دلة بالمادة االولى من القانون رقر  الجزاءقانون 
 قانون الجزاء . لتعديل بعم  حكام 2003

 -حكما غيابيا يق ي :
 وال: بح س المتئر لمدة  تة  شئر مع ال غل والن اذ عن التئمه 

  بنبعاد  عن ال الد بعد تن يو العقوبة المق ي بئا عليه المسندة اليه و
عوي المدنية الى المحكمة المدنية المختية وعلى ثانيا: بنحالة الد

 هو  المحكمة تحديد جلسه لنخرها واعالن الخيوم بئا. ادارة الكتاب
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو
بأنه إذا انق ت مدة   عة  علمـــااالجراءات  و المحاكمات الجزاةية 

المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 عالن حكر جزاةيإ
 15-05-2016بجلستئا المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت المحكمة الكلية 

 المحكمة الكلية  وامر جزاةية مرور- 15/ 016117في الق ية رقر: 
 ال رق  ( - 15/ 0001913رقـــر المخ ـر :)  

 :  ع دالمجيد محمد  ق الن ضد المتئــــــر
 294062100441الجنسيـــــــــة:   وريا   الرقر المدني :  

 يترك مسافةعن تئمـــــــة : لر 
 حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عن التئمة المسندة اليه
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات األمن نحـــو
عة بأنه إذا انق ت مدة    االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 نيابة شئون التن يو الجناةي و التعاون الــــــــدولي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي

 اـــــدرت محكمة مرور م ارك الك ير  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
2016-03-31 

 م ارك الك ير  جنح مرور  - 16/ 000454في الق ية رقر  : 
 العدان  ( - 16/ 0000098رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: عامر ابراهير نجر ع داهلل
 294060800639الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة: الكويت  

 عن تئمـــــــة :
 الرعونة وإال همال

 تس ب بناابة المجنى عليئر
 حكما غيابيا يق ي:

 نأمر بتغرير المتئر م ل   خمسين دينارا عن كل تئمة منسوبة إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 

من قانون  188نص المادة جئات االمن نحـــو تن يو    قا ل
بأنه إذا انق ت مدة   عة  لمـــااالجراءات  و المحاكمات الجزاةية ع

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 ـــدولينيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الـــــ رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

 19-06-2016 اـــــدرت  ال روانية بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
 ال روانية   وامر جزاةية مرور - 16/ 001498في الق ية رقر  : 

 االندلس   (   - 16/ 0000373:)  رقـــر المخ ـر
 المطيريضد المتئــــــر: يو ف  عد ا وق 

 297110500102الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة:  الكويت   
 خرور عن الطــريق عن تئمـــــــة :
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 نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رون ديناراً . -حكما غيابيا يق ي :
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة الجزاةية عل االجراءات  و المحاكمات

ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 اـــــــــــــدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتئا المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ  

2016-06-07 
 حولي  وامر جزاةية مرور - 15/ 020701في الق ية رقر : 
 الجابرية (  - 15/ 0002886رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: ع داهلل محمد ال ارخ
 297081100651الجنسيـــــــــة: الكويت الرقر المدني : 

 عن تئمـــــــة :عدم حمل رخية
 حكما غيابيا يق ي :

نأمر بتغرير المتئر ع رين ديناراً عن التئمة األولى وع رة دنانير عن 
 التئمة الثانية.

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ

ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة اال جـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ
ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

ــــــاريخ   ــــــة بجلســــــتئا المنعقــــــدة بت ـــــــدرت محكمــــــة مــــــرور ال رواني  اــــ
2016-04-17 

 ال روانية  وامر جزاةية مرور - 15/ 016426في الق ية رقر : 
 خيطان (  - 15/ 0001874رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: عيسى محمد خالد
 295030700164 الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني :

 عن تئمـــــــة :تيادم
 حكما غيابيا يق ي :

 امرت بتغرير المتئر ع رة دنانير عما ا ند إليه
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة  االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 عالن حكر جزاةيإ
بجلستئا المنعقدة بتاريخ  األحمدي  اـــــدرت محكمة

 محكمة - 16/ 001420 :في الق ية رقر 10/4/2016
  - 16/ 0000053رقـــر المخ ـر :)   وامر جزاةية مرور  األحمدي
 هديه ( 

 المطيريضد المتئــــــر:  االح عطااهلل االح 
 277111401458الجنسيـــــــــة : الكويت    الرقر المدني :  

 عدم ترك مسافة عن تئمـــــــة :
نامر بتغرير المتئر م ل  ع رون دينارًا عما -حكما غيابيا يق ي :
   ند اليه من اتئام .

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188لمادة جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص ا

انق ت مدة   عة بأنه إذا  المحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و 
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 16-11-2015 اـــــدرت  حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 حولي   وامر جزاةية مرور  - 14/ 026220في الق ية رقر  :   
 السالم  ( - 14/ 0001054رقـــر المخ ـر :) 

 الئند  الجنسيـــــــــة:  ضد المتئــــــر: راميش  شاندرا  مانجال         
 276052002339:   الرقر المدني
 الرعونة واالهمال عن تئمـــــــة :

 -حكما غيابيا يق ي :
  نأمر بتغرير المتئر ثالثون ديناراً 

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 24-04-2016 اـــــدرت  بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
 الجئراء  جنح مرور  - 16/ 000488في الق ية رقر  :   

 اليلي ية  (   - 16/ 0000177رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: شيخ داود  محمد

 276073103622الجنسيـــــــــة : الئند   الرقر المدني :  
 تئمـــــــة : رعةعن 

حكما غيابيا يق ي :بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير كويتية عن 
 التئمه المنسوبة له.
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النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

انق ت مدة   عة  بأنه إذا االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اـــــدرت المحكمة الكلية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ 
المحكمة   - 16/ 001905في الق ية رقر  :  23/3/2016

 - 16/ 0000058الكلية   وامر جزاةية مرور    رقـــر المخ ـر:) 
      ع داهلل السالر  ( 

 ضد المتئــــــر: حسين بيرا فيو كوندا
 281050707796الئند    الرقر المدني :   الجنسيـــــــــة: 
 عدم ترك مسافة عن تئمـــــــة :

 -حكما غيابيا يق ي :
 بتغرير المتئر ع رة دنانير عن التئمة المسندة اليه .

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة راءات  و المحاكمات الجزاةية علاالج
ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن المحكوم و 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 23-03-2016 اـــــدرت ال روانية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 ال روانية   وامر جزاةية مرور - 15/ 014415في الق ية رقر  :   
 ال روانية  ( - 15/ 0002776رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: فئيد  عود فئيد المطيري
 277081600842ني :  الجنسيـــــــــة: الكويت الرقر المد

 عدم ترك مسافة عن تئمـــــــة :
 :حكما غيابيا يق ي

 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات األمن نحـــو
إذا انق ت مدة   عة مـــا بأنه االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 12-05-2016بتاريخ   اـــــدرت ال روانية   بجلستئا المنعقدة 

ال روانية   وامر جزاةية   - 15/ 017049في الق ية رقر  :   
 جليب ال يوخ  (   - 15/ 0002765رقـــر المخ ـر : )   مرور

 ضد المتئــــــر:   ريني ا  و بيتا  بيتا
 289042003015الجنسيـــــــــة: الئند   الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :انحرا  فجاةي
 مرت بتغرير المتئر ع رة دنانير عن التئمة  حكما غيابيا يق ي :

 المسندة اليه .
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن ع رونو 
 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 30-05-2016 اـــــدرت محكمة األحمدي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

محكمة األحمدي   وامر   - 16/ 002391في الق ية رقر  :   
 جزاةية مرور

 فئد االحمد  (   - 16/ 0000079رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: ع داهلل فئيد  ع يد

 293082700271الرقر المدني :  الجنسيـــــــــة: الكويت  
 عن تئمـــــــة :مسافة
 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير عما ا ند اليه . حكما غيابيا يق ي:

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

بأنه إذا انق ت مدة   عة  ية علمـــااالجراءات  و المحاكمات الجزاة
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 درت  محكمة مرور األحمدي   بجلستئا المنعقدة بتاريخا 
  2016-01-18 

محكمة األحمدي   وامر – 15/ 012668في الق ية رقر  : 
 جزاةية مرور

 ال نطاس( - 15/ 0002294رقـــر المخ ـر :) 
المدني :  الجنسيـــــــــة: الئند الرقر  ضد المتئــــــر: راجا كومار   وندارا

282011304622 
 لر يترك مسافة عن تئمـــــــة :

 حكما غيابيا يق ي:
 نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير عما ا ند إليه من اتئام

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع 
من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو

بأنه إذا انق ت مدة   عة  لمحاكمات الجزاةية علمـــااالجراءات  و ا
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المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 اـــــدرت محكمة مرور ال روانية بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
2015-11-23 

 ال روانية   وامر جزاةية مرور - 15/ 006830في الق ية رقر  :   
 ال روانية  ( - 15/ 0000206رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: رجب احمد على احمد
 282070902657المدني :  الجنسيـــــــــة: مير  الرقر 

 عدم ترك مسافة عن تئمـــــــة :
 حكما غيابيا يق ي:

 امرت بتغرير المتئر ع رين دينارا كويتيا
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع  

من قانون  188لمادة جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص ا
بأنه إذا انق ت مدة   عة  علمـــاالمحاكمات الجزاةية االجراءات  و 

المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ 

 ضد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكر جزاةيإ

 12-04-2016بجلستئا المنعقدة بتاريخ   اـــــدرت حولي   
 حولي   وامر جزاةية مرور   - 15/ 014992في الق ية رقر  :   

 النقرة  (- 15/ 0002319رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: شاهيد محمد  نادير

 272061004426الجنسيـــــــــة: بنغالديش      الرقر المدني :  
 عن تئمـــــــة :انحرا 

 ما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير.حك
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  ن ر دون  ن يطعنع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الو 
 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 اــــــــــــــــدرت المحكمـــــــــــة الكليـــــــــــة بجلســـــــــــتئا المنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاريخ  

2015-07-08 
 المحكمة الكلية  وامر جزاةية مرور-004706/15في الق ية رقر:

 (  الروضة - 15/ 0000738رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: محمود محمد محمود خطاب

 278011303185الجنسيـــــــــة:  مير   الرقر المدني : 
 عن تئمـــــــة :لر يترك مسافه

 حكما غيابيا يق ي :
 د.ك( 20بتغرير المتئر م ل  ع رين دينارا )

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه  إذا انق ـــــت مـــــدة االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 20-04-2016بتاريخ   اـــــدرت ال روانية   بجلستئا المنعقدة 
 ال روانية   وامر جزاةية مرور- 15/ 014433في الق ية رقر  :   

  جليب ال يوخ  (   - 15/ 0002137رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر:  فئد عادل  الم عان
 293040300309الجنسيـــــــــة: الكويت الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :تيادم
 ي: نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير.حكما غيابيا يق 

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و  
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل
المحكوم  يطعنع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن و 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 20/4/2016 اـــــدرت ال روانية بجلستئا المنعقدة بتاريخ 

 ال روانية  وامر جزاةية مرور - 15/ 014552في الق ية رقر : 
 -الرابية (  - 15/ 0001388رقـــر المخ ـر :) 

 الجنسيـــــــــة :  الئند    ضد المتئــــــر: ميران علي علي         
 285083103794الرقر المدني : 

 عن تئمـــــــة :تيادم
 نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير . -حكما غيابيا يق ي :

ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ

ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت  مـــــدة االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ
ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي
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 إعالن حكر جزاةي
 13-12-2015 اـــــدرت  ال روانية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

ال روانية   وامر جزاةية   - 15/ 005036في الق ية رقر  :   
 ع داهلل الم ارك  (   - 15/ 0000561رقـــر المخ ـر :)   مرور

 ضد المتئــــــر: ما ثان ما ثان  شيخ
 280061608457الجنسيـــــــــة: الئند       الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :لر يترك مسافة .
 ما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر م ل  ع رة دنانير عما نسب إليه.حك
النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنع رون يوما و 
 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
  2-06-2016 اـــــدرت  ال روانية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 ال روانية   وامر جزاةية مرور - 16/ 002966في الق ية رقر  :   
 -ال روانية  (   - 16/ 0000586رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: المثنى محمد يو ف المونس
 294072000727الرقر المدني :    الجنسيـــــــــة:  الكويت     

 عدم حمل رخيه قيادة .  -تيــــادم  عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا  يق ي :

نأمر بتغرير المتئر ع رون ديناراً عن التئمه االولى و خمسة دنانير 
 .  الثانية المنسوبتان اليه عن التئمة

جميـــع النيابـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم عليـــه بئـــوا الحكـــر و تكلـــف و 
ــــو مـــن قـــانون  188تن يـــو    قـــا لـــنص المـــادة  جئـــات االمـــن نحــ

مـــا بأنه إذا انق ت مدة   عة االجراءات  و المحاكمات الجزاةية عل
المحكـوم  ع رون يوما محسـوبة مـن ثـاني يـوم الن ـر دون  ن يطعـنو 

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضـد .
 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 23-02-2016 اـــــدرت ال روانية   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 ال روانية   وامر جزاةية مرور  - 15/ 011025في الق ية رقر  :  
 جليب ال يوخ  (  - 15/ 0001822رقـــر المخ ـر :) 

 المتئــــــمة: نور  خلي ه غازي العازميضد 
 274103000722الجنسيـــــــــة: الكويت   الرقر المدني :  

 تأمين منتئي -عدم حمل دفتر -عن تئمـــــــة :عدم ترك مسافة
نأمر بتغرير المتئمة م ل  ع رين دينارًا للتئمة  حكما غيابيا يق ي :

 والثالثة.الثانية  األولى وع رة دنانير للتئمتين
النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و 

من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 
بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن المحكوم و 
 ضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.عليئا بالمعار 

 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي 
 اـــــدرت محكمة مرور  الجئراء بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

2015-07-14 
 الجئراء   وامر جزاةية مرور  - 15/ 002077في الق ية رقر  : 
 القيروان  (  - 15/ 0000164رقـــر المخ ـر :) 

الجنسيـــــــــة: الكويت  الرقر المدني :   ضد المتئــــــر:  يعقوب وليد علي
295102800739 

 لر يترك مسافة عن تئمـــــــة :
  ضرار ماديه 

 حكما غيابيا يق ي :
 نأمر بتغرير المتئر ع رين دينارا لالرت ا 

تعلن المحكوم علية بئوا الحكر و تكلف جميع والنيابة العامة  
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

 عة بأنه إذا انق ت مدة   االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  ع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

ئاةيا وواجب الن اذ عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر ن
 ضد .

 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 اـــــــــــــدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتئا المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ  

17/11/2015 
 حولي 20809/2014في الق ية رقر : 
 النقرة (  2870/2014رقـــر المخ ـر :) 

 احمد زيدان . ضد المتئــــــر: اكرم محمد
 282012404393الجنسيـــــــــة:  مير   الرقر المدني : 

 عن تئمـــــــة :خرور
 حكما غيابيا يق ي :

 بتغرير المتئر ع رة دنانير
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات االمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة االجـــــراءات وال محاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي
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 إعالن حكر جزاةي
محكمـــــــة مــــــــرور م ـــــــارك الك يــــــــر بجلســـــــتئا المنعقــــــــدة  اــــــــــــدرت 

 07-12-2014بتاريخ  
 م ارك الك ير جنح مرور- 14/ 004834في الق ية رقر : 
 ا او السالر (  - 14/ 0002079رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: اغرى حسن فرر الدابى
 272011201309الجنسيـــــــــة: غير م ين  الرقر المدني : 

 تئمـــــــة :افشارة الحمراءعن 
 إهمال

 حكما غيابيا يق ي :
 تأمر المحكمة بتغرير المتئمة ع رة دنانير عن كل تئمة

والنيابــــــة العامــــــة تعلــــــن المحكــــــوم عليئــــــا بئــــــوا الحكــــــر وتكلــــــف 
ـــــو تن يــــو    قــــا لــــنص المــــادة  مــــن  188جميــــع جئــــات االمــــن نحــ

ـــــــــــا بأ نــــــــــه إذا قــــــــــانون االجــــــــــراءات والمحاكمــــــــــات الجزاةيــــــــــة علمــ
انق ــــت مــــدة  ــــ عة وع ــــرين يومــــا محســــوبة مــــن ثــــاني يــــوم الن ــــر 
دون  ن تطعـــــن المحكـــــوم عليئـــــا بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح 

 الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضدها.
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ   اـــــــــــــدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتئا 
2015-09-15 

 حولى جنح مرور - 15/ 005314في الق ية رقر : 
 السالمية (  - 15/ 0001233رقـــر المخ ـر :) 

 الرضا ع دالرحير ضد المتئــــــر: حسن ا ماعيل ع د
 291081500279الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني : 

 عن تئمـــــــة : دخول الدوار بنهمال.
 حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر ع رين ديناراً عن ما ا ند اليه
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات األمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة  االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ

ـــا محســـ ـــوم الن ـــر دون  ن يطعـــن  ـــ عة وع ـــرين يوم ـــاني ي وبة مـــن ث
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

-2015 اـــــدرت محكمة مرور حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  
03-02 

 حولي   وامر جزاةية مرور   - 14/ 022321:     في الق ية رقر
 النقرة  ( - 14/ 0003251رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــمة: عيد  حسين يو ف العيدي
 287042001416الجنسيـــــــــة: الكويت الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :مسافة
 نأمر بتغرير المتئمة ع رين دينارا حكما غيابيا يق ي :

النيابة العامة تعلن المحكوم عليئا بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  وع رين يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن تطعن

ئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ عليئا بالمعارضة  و اال ت
 ضدها.

 والتعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حكر جزاةي
 08-05-2016 اـــــدرت حولي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 حولي  وامر جزاةية مرور - 15/ 019881في الق ية رقر : 
 ميدان حولي  ( - 15/ 0002524رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: عالء محمد  الر
 277092803186الجنسيـــــــــة: مير   الرقر المدني :  

 مـــــــة :انحرا عن تئ
 حكما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر ع رين ديناراً 

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات األمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

بأنه إذا انق ت مدة   عة  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعن و ع رين يوما

 عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد .
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي
 10-04-2016 اـــــدرت  حولي   بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

 حولي   وامر جزاةية مرور   - 15/ 020565في الق ية رقر  :   
 السالم  (    - 15/ 0001112رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: محمد با ل  محمد
 294031500311الجنسيـــــــــة: الكويت    الرقر المدني :  

 عن تئمـــــــة :الرعونة واالهمال
 حكما غيابيا يق ي :نأمر بتغرير المتئر ع رون ديناراً .

النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع و 
من قانون  188جئات االمن نحـــو تن يو    قا لنص المادة 

انق ت مدة   عة بأنه إذا  االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا
المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 

 .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد 
 و التعاون الــــــــدولي نيابة شئون التن يو الجناةي رةيس
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 إعالن حكر جزاةي
بتــــــــاريخ   اـــــــــــــدرت محكمــــــــة مــــــــرور حــــــــولي بجلســــــــتئا المنعقــــــــدة 

2015-05-13 
 حولى جنح مرور - 13/ 014325في الق ية رقر : 
 السالم (  - 13/ 0000761رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر:  لطان محمد  لطان م روك
 270082200064الجنسيـــــــــة:  الكويت   الرقر المدني : 

 م اجفعن تئمـــــــة :انحرا  
 حكما غيابيا يق ي :

 رير المتئر ثالثين ديناراً عن ما ا ند اليهنأمر بتغ
ـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  ـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم علي والنياب

ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات األمــــن نحــ
ــــــا بأنـــــه إذا انق ـــــت مـــــدة  االجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزاةيـــــة علمــ

ـــوم الن ـــر دون   ـــاني ي ـــا محســـوبة مـــن ث ن يطعـــن  ـــ عة وع ـــرين يوم
ـــــا  ـــــه بالمعارضـــــة  و اال ـــــتئنا  ييـــــ ح الحكـــــر نئاةي المحكـــــوم علي

 وواجب الن اذ ضد .
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حكر جزاةي

 12/2/2013الجئراء بجلستئا المنعقدة بتاريخ   ادرت
 الجئراء  وامر جزاةية مرور- 12/ 001933في الق ية رقر: 
 القيروان  ( - 12/ 0000105رقـــر المخ ـر :) 

 ضد المتئــــــر: ثافان باكير انيار ثارفيش
 286070903711الجنسيـــــــــة: الئند    الرقر المدني :  

 من ق م 37تأمين منتئي  وفقا للمادة  عن تئمـــــــة :
 -حكما غيابيا يق ي :

 نأمر بتغرير المتئر خمسة دنانير .
العامة تعلن المحكوم عليه بئوا الحكر و تكلف جميع  النيابةو  

من قانون  188تن يو    قا لنص المادة  جئات االمن نحـــو
مدة   عة  بأنه إذا انق ت االجراءات  و المحاكمات الجزاةية علمـــا

المحكوم  ع رون يوما محسوبة من ثاني يوم الن ر دون  ن يطعنو 
 الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد . عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي ح

 و التعاون الــــــــدولي رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي

 إعالن حكر جزاةي
 اـــــدرت محكمة مرور االحمدي بجلستئا المنعقدة بتاريخ  

2011-12-12 
محكمة االحمدي  جنح مرور  – 004834/11في الق ية رقر :  

 الوفرة(  - 10/ 0000038رقـــر المخ ـر :) 
 ضد المتئــــــر: ا امه محمود ابو العزم نااف

 277041303309الجنسيـــــــــة:  مير       الرقر المدني : 
 ق م 34/1عن تئمـــــــة : تيادم  و م 

 حكما غيابيا يق ي :
 نأمر بتغرير المتئر ع رة دنانير

والنيابـــة العامـــة تعلـــن المحكـــوم عليـــه بئـــوا الحكـــر وتكلـــف جميـــع  
ــــنص المــــادة  ـــــو تن يــــو    قــــا ل مــــن قــــانون  188جئــــات األمــــن نحــ

االجــراءات والمحاكمــات الجزاةيــة علمــا بأنــه إذا انق ــت مــدة  ــ عة 
وع ـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم الن ـر دون ان يطعــن المحكــوم 

  ح الحكر نئاةيا وواجب الن اذ ضد  .عليه بالمعارضة  و اال تئنا  يي
 رةيس نيابة شئون التن يو الجناةي والتعاون الــــــــدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مح ر إعالن بيع محجوزات

إنـه فـي  –قسـر التن يـو الج ـري  –إدارة التن يو  –تعلن وزارة العدل 
ابتــــداء مـــــن الســــاعة التا ــــعة  20/9/2016يــــوم الثالثــــاء الموافــــق 

اــ احاً  ــت اع  بــالمزاد العلنــي منقــوالت مطعــر/ ال طريــق فــي قســيمة 
 مقابـل مجمــع الرحـاب المحكــوم 5حـولي شـارع ال ــئداء قطعـة  44

 عليه/ شركة ال طريق لألغوية.
الموضــــــــــــحة ت يــــــــــــياًل بمح ــــــــــــر الحجــــــــــــز التن يــــــــــــوي المــــــــــــؤرخ 

التـــــي توقـــــع الحجـــــز عليئـــــا ليـــــالح/ شـــــركة  رزان  28/12/2015
ـــواً للحكـــر رقـــر:  ، 5427/2010للتجـــارة العامـــة والمقـــاوالت تن ي

د.ك وإذا لـــر يكـــف هـــوا اليـــوم فتمـــام  11684.720وفـــاًء لم لـــ  
 األيام الثالثة التالية. ال يع  يجري اتمامه في

فعلى راغ ـي ال ـراء الح ـور فـي الزمـان والمكـان المحـددين  عـال ، 
ــو الج ــري  ثنــاء  ــد مــن المعلومــات يراجــع قســر التن ي ــرد المزي ومــن ي

 .الدوام الر مي، ولل يان نعلن
 إدارة تن يو العاامة  رةيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيع  ياراتإعالن عن 

م واأليـام الثالثــة التاليـة ابتــداء مـن الســاعة الرابعـة عيــرا  ـو  ت ــاع بــالمزاد  4/9/2016إدارة تن يــو ال روانيـة انــه فـي يــوم االحـد الموافــق تعلـن 
 العلني وذلك لن ر  بجريدة الكويت اليوم السيارات التالية وذلك تن يوا لعدة  حكام.

 المحددين  عال . وعلي الراغ ين في ال راء الح ور في الزمان والمكان
 المدعى عليه المدعي الموديل النوع رقر السيارة ملف التن يو م
 محمد علي ع د اهلل  ارة منيور حسين 2014 جيب رانجلر 55328/12 15066401 1
 م اري فئد ال  لي دانه ع اس ال مري 1999 911بورش االون  55436/10 15005198 2
3 16056400 5302/26 BMW 523 ايمان بئلول هادي فواز فئد ج ير 2000  ي 
 شركة ع اس  حمد ال وا  بنك الكويت الدولي 1992 هينو قا رة وش ه مقطورة حاملة 8190/7 130997070 4
  مل ع د اهلل الو ري بي تئا ااح ة مؤ سة  م ار لوجستيك بنك الكويت الدولي 1998 مر يدس شاحنة 54953/7 14186977 5
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 المدعى عليه المدعي الموديل النوع رقر السيارة ملف التن يو م
 شركة الميدان المتحدة شركة الجنوب األوربي 1997 مر يدس قا رة وش ه مقطورة براد 26074/91 110952890 6
 خالد حنيش ناشي شركة ياس انستولمنتس 2006 جيب  وارق فولكس فاجن 47086/3 160481560 7
 ااح ة مؤ سة  م ار لوجستيك .  مل ع د اهلل الو ري بي تئا بنك الكويت الدولي 1992 مر يدس شاحنة نيسان 8201/18 141869770 8
  مل ع د اهلل الو ري بي تئا ااح ة مؤ سة  م ار لوجستيك . بنك الكويت الدولي 1996 مر يدس قا رة وش ه مقطورة نيسان 43556/3 141869770 9
 بي تئا ااح ة مؤ سة  م ار لوجستيك . مل ع د اهلل الو ري  بنك الكويت الدولي 1995 مر يدس قا رة وش ه مقطورة نيسان 19477/91 141869770 10
  مل ع د اهلل الو ري بي تئا ااح ة مؤ سة  م ار لوجستيك . بنك الكويت الدولي 1995 مر يدس قا رة وش ه مقطورة نيسان 23735/2 141869770 11
 محمد م ارك ناار مجموعة ارزان المالية 2008 االون كامري 4807/15 15025113 12
 شركة ابراد ال ردوس لنقل ال  اةع شركة التسئيالت الساير 1998 مر يدس قا رة وش ه مقطور  7416/91 111035390 13

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.251وعماًل بنص المادة )
 مأمـور التن يـو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك ف بأ ماء المتوفين لإلعالن بالجريدة الر مية

تعلن افدارة العامة للتن يو ج بوزارة العدل ج عن وفاة األشخاص 
الموضحة   ماوهر  دنا ..  فيرجى من جميع وزارات الدولة ذات 
االختياص .. ومن جميع ال نوك وال ركات و اةر األفراد ممن له 

 و عليه دين للموكورين  دنا  مراجعة قسر التركات بافدارة  ثناء حق 
 الدوام الر مي .

 رقر الملف اال ـــــــــر م
 645/2016 حن ي محمود  حمد 1
 646/2016  عد زيد ال رر 2
 647/2016 الحاجة عاة ة ال  تاوي 3
 648/2016 ميسون حامد الحمود 4
 649/2016 فا مة علي ناار 5
 650/2016 حميد مراد اشكناني 6
 651/2016 ع دال اري حسين عزقالني 7
 652/2016 االو مئدي ال مري 8
 653/2016 مو ي ع دالسالم حماد 9
 654/2016 علي فئد عالر 10
 655/2016 اليكوتي انجيلي لل ماتيا 11
 656/2016 علي إبراهير حسن 12
 657/2016  عود  الر العازمي 13
 658/2016 حمد ال امريناار  14
 659/2016 محمد محمد نادل مالو 15
 660/2016  يد ه تاق بختيار  حمد 16
 661/2016 محمد علي محمد المالو 17
 662/2016 محمد محمد ع داللطيف محمد 18
 663/2016 محمد  حمد امين السعيد 19
 664/2016  الر محمد ع داهلل باقر باع 20
 665/2016 ناار العمريمحمد ع داهلل  21
 666/2016 فئد محمد 22
 667/2016 يعقوب يو ف كمال 23

( يومًا من تاريخ ن ر هوا افعالم بالجريدة  15وذلك خالل ) 
الر مية وبم ي هو  المدة تكون افدارة غير مسئولة عن  ي 

 تير  بالتركة للمستحقين لئا .
 افدارة العامة للتن يو

 

 ( 2016/  370إعالن رقر ) 
 تقدم إلينا السيد / ع داهلل ع دالرزاق العواد .

  ال ًا إادار)عوأل م قود(عن الوثيقــة 17/8/2016بكتابه المؤرخ في
 م  الكاةنة في: )ضاحية ا او السالر( 2009لسنة  10835رقـــــر : 

 34916: م/(مخطط رقـر1( قطعة رقر :)398) :قسيمة رقر 
 ع داهلل األحمد الي او . : ال يخة/ فا مة والمسجلة با ر

يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت

بناـدار الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة 
 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  371إعالن رقر ) 

 تقدم إلينا السيد/ عمران ناار العمران .
  ال ًا إادار)عوأل م قود(عن الوثيقــة 21/8/2016بكتابه المؤرخ في

 م   الكاةنة في : )الكويت الق لة( 2005لسنة  12429رقـــــر : 
 9905: م/(مخطط رقـر15( قطعة رقر:)24، 23) :قسيمة رقر 

 : بيت التمويل الكويتي . والمسجلة با ر
يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 

ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــ الن فـــي م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار 

 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2016/ 372إعالن رقر )

 تقدم إلينا السيد/ عويد ضيف اهلل محمد .
 ال ًا إادار )عوأل م قود( عن  22/8/2016 بكتابه المؤرخ في
 م    الكاةنة في : )العارضية( 1994لسنة  18910الوثيقــة رقـــــر : 

 36922: م/( مخطط رقـر9( قطعة رقر : )217) :قسيمة رقر 
ضيف اهلل محمد الديحاني وزوجته نوير : عويد  والمسجلة با ر

 مرزوق روي د الديحاني .



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   88                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة الموكورة  و لديه  ية معلومات 
ب أنئا  ن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري / قسر المح وقات 
م ديا معلوماته خالل    وعين من تاريخ ن ر هوا افعالن في 

فدارة  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار الجريدة الر مية وإال فنن ا
 )عوأل الم قود( المطلوب ولل يان نعلن .

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  2016/   373إعالن رقر )

 تقدم إلينا السيد /  محمد ع داهلل مرشود العازمي .
إادار ) عوأل م قود ( عن  ا ال  22/8/2016 بكتابه المؤرخ في
م  الكاةنة في : )ضاحية جابر  2002لسنة  5408الوثيقــة رقـــــر : 

 (2(  قطعة رقر : )387) :العلي السالر الي او ( قسيمة رقر 
 36965: م/مخطط رقـر 

 : محمد ع داهلل مرشود العازمي . والمسجلة با ر
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة الموكورة  و لديه  ية معلومات 

العقاري / قسر المح وقات ب أنئا  ن يتقدم إلى إدارة التسجيل 
م ديا معلوماته خالل    وعين من تاريخ ن ر هوا افعالن في 
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار 

 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 إدارة التسجيل العقاري  مدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  374/2016إعالن رقر )

 ع دالواحد  مان .تقدم إلينا السيد/ معاذ 
 ال ـاً إاـدار )عـوأل م قـود( عـن  22/8/2016 بكتابه المـؤرخ فـي
م الكاةنة في : )المسيلة( قسيمة  2011لسنة  385الوثيقــة رقـــــر : 

   37884: م / ( مخطط رقـر 3(  قطعة رقر : )327) :رقر 
 : معاذ ع دالواحد  مان ع داهلل . والمسجلة با ر

ــــــــه ــــــــة  يرجــــــــى ممــــــــن تكــــــــون بحوزت ــــــــه  ي الوثيقــــــــة المــــــــوكورة  و لدي
معلومــــــــــات ب ــــــــــأنئا  ن يتقــــــــــدم إلــــــــــى إدارة التســــــــــجيل العقــــــــــاري 
ــــــــه خــــــــالل   ــــــــ وعين مــــــــن  ــــــــديا معلومات / قســــــــر المح وقــــــــات م 
تــــــــاريخ ن ــــــــر هــــــــوا افعــــــــالن فــــــــي الجريــــــــدة الر ــــــــمية وإال فــــــــنن 
افدارة  ـــــــــــــتقوم بعـــــــــــــد انق ـــــــــــــاء المئلـــــــــــــة بناـــــــــــــدار )عـــــــــــــوأل 

 م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 إدارة التسجيل العقاري  مدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  375إعالن رقر ) 

 تقدم إلينا السيد/ عمران ناار العمران .
ـــــــــه المـــــــــؤرخ فـــــــــي ـــــــــاً إاـــــــــدار )عـــــــــوأل  22/8/2016 بكتاب  ال 

ــــــة رقــــــــــر :  ـــــود( عـــــن الوثيقـ م   الكاةنـــــة  2013لســـــنة  4559م ق
(مخطـــــط 131(   قطعـــــة رقـــــر : )9) :فـــــي : )حولي(قســـــيمة رقـــــر 

 33241رقـر: م/
 يل الكويتي .: بيت التمو  والمسجلة با ر

يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار 

 قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،)عوأل م 
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2016/  376إعالن رقر ) 

 تقدم إلينا السيدة/ بدرية  حمد  يوب القوز .
 ال ـــــــــة إاـــــــــدار )عـــــــــوأل  22/8/2016 بكتابئــــــــا المـــــــــؤرخ فـــــــــي

ــــــة رقــــــــــر :  ـــــود( عـــــن الوثيقـ م   الكاةنـــــة  1980لســـــنة  4051م ق
 12(   قطعــــــــــة رقــــــــــر : )114) :فــــــــــي : )الرميثية(قســــــــــيمة رقــــــــــر 

 26451غ .ر(مخطط رقـر: م/ 101نموذر 
 :  حمد  يوب القوز . والمسجلة با ر

يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت

المئلـة بناـدار الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء 
 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (381/2016رقر )إعالن 
 تقدم إلينا السيد/ غازي احمد راشد المجرن الرومي.

 ال ـا إاـدار )عـوأل م قـود( عـن  30/8/2016بكتابه المـؤرخ فـي 
 م الكاةنة في: )ال نيطيس(2005لسنة  4637الوثيقــة رقـــــر: 

 33802( قطعة رقر : )( مخطط رقـر: م/77) :قسيمة رقر
 المجرن الرومي. والمسجلة با ر : احمد راشد

يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار 

 م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،، )عوأل
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (382/2016رقر )إعالن 

 تقدم إلينا السيد/ غازي احمد راشد المجرن الرومي.
 ال ـا إاـدار )عـوأل م قـود( عـن  30/8/2016بكتابه المـؤرخ فـي 

 م الكاةنة في: )ال نيطيس(2005لسنة  4823الوثيقــة رقـــــر: 
 33802( قطعة رقر : )( مخطط رقـر: م/79) :قسيمة رقر

 والمسجلة با ر : احمد راشد المجرن الرومي.
يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   89                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
يدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار الجر 

 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (383/2016رقر )إعالن 

 تقدم إلينا السيد/ غازي احمد راشد المجرن الرومي.
 ال ـا إاـدار )عـوأل م قـود( عـن  30/8/2016بكتابه المـؤرخ فـي 

 م الكاةنة في: )ال نيطيس(2005لسنة  4822رقـــــر: الوثيقــة 
 33802( قطعة رقر : )( مخطط رقـر: م/78) :قسيمة رقر

 والمسجلة با ر : احمد راشد المجرن الرومي.
يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة معلومـــات 
ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار 

 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (384/2016رقر )إعالن 

 تقدم إلينا السيد/ غازي احمد راشد المجرن الرومي.
 ال ـا إاـدار )عـوأل م قـود( عـن  30/8/2016بكتابه المـؤرخ فـي 

 م الكاةنة في: )ال نيطيس(2005لسنة  4824الوثيقــة رقـــــر: 
 33802( قطعة رقر : )( مخطط رقـر: م/76) :قسيمة رقر

 والمسجلة با ر : احمد راشد المجرن الرومي.
معلومـــات يرجـــى ممـــن تكـــون بحوزتـــه الوثيقـــة المـــوكورة  و لديـــه  يـــة 

ب ــأنئا  ن يتقــدم إلـــى إدارة التســجيل العقـــاري / قســر المح وقـــات 
ـــاريخ ن ـــر هـــوا افعـــالن فـــي  م ـــديا معلوماتـــه خـــالل   ـــ وعين مـــن ت
الجريدة الر مية وإال فنن افدارة  تقوم بعـد انق ـاء المئلـة بناـدار 

 )عوأل م قود( المطلوب ولل يان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 

 الماليةوزارة 
 2016/2017(34إعالن رقر )

تعلن إدارة إ كان موق ي الدولة عن حاجتئا إلى ا تئجار مساحات 
 مكت ة وذلك ال تغاللئا كمكاتب فحدى مرافق الدولة.

 وذلك وفقا لل رو  والمواا ات التالية:
  ن تقع المساحات المكت ة في م نى محافخة   العاامة. -1
 ( .2م1100مساحات م توحة بحدود ) ن يكون الم نى نخام  -2
ي  ل  ن تكون الوحدات السكنية حديثة ال ناء وجاهزة من  -3

 حي   عمال الت طيب وواول التيار الكئرباةي.
  ن يتوافر  مام الم نى مواقف للسيارات. -4

  ن يكون الم نى مكيف تكيي ا مركزياً. -5
 ه . ن يقع الم نى على شارع عام يسئل اال تدالل علي -6

فعلى الراغ ين في التأجير ممن تتوفر لديئر ال رو  والمواا ات 
 -11م نى رقر  -الموكورة مراجعة الوزارة في  ) مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتع ئة نماذر عروأل خااة بولك في موعد 
 قيا     وعين من تاريخ ن ر افعالن ميطح ين معئر اور من 

ار ومخطط ال ناء المعتمد من ق ل بلدية ترخيص ال ناء ووثيقة العق
الكويت وال طاقة المدنية للمالك وكولك اعتماد افدارة العامة 
لإل  اء ل رو  األمن والسالمة بالم نى واور حديثة للم نى من 

 الداخل والخارر.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إدارة إ كان موق ي الدولة

 2016/2017( 35إعالن رقر )
تعلن إدارة إ كان موق ي الدولة عن حاجتئا إلى ا تئجار عدد من  

 الوحدات السكنية وذلك ال تخدامئا كسكن عاةلي.
 وذلك وفقا لل رو  والمواا ات التالية: 

 ن تقع ال ناية السكنية في إحدى المحافخات التالية )العاامة  -1
 ــــ حولي ــــ م ارك الك ير ـــ ال روانية( .

توي ال ناية على وحدات فئة ثال  غر  نوم مع  ن تح -2
الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطل ات وزارة المالية، و ال تقل 

 .2م 85مساحة الوحدة عن 
ي  ل  ن تكون الوحدات السكنية حديثة ال ناء وجاهزة من  -3

 حي   عمال الت طيب وواول التيار الكئرباةي.
  مام ال ناية. ن يتوافر مواقف للسيارات  -4
  ن تكون الوحدات السكنية مكي ة تكيي ا مركزيا. -5

فعلى الراغ ين في التأجير ممن تتوفر لديئر ال رو  والمواا ات 
 -11م نى رقر  -الموكورة مراجعة الوزارة في    ) مجمع الوزارات 

الدور الثاني( وذلك لتع ئة نماذر عروأل خااة بولك في موعد 
ريخ ن ر افعالن ميطح ين معئر اور من  قيا     وعين من تا

ترخيص ال ناء ووثيقة العقار ومخطط ال ناء المعتمد من ق ل بلدية 
الكويت وال طاقة المدنية للمالك وكولك اعتماد افدارة العامة 
لإل  اء ل رو  األمن والسالمة بالم نى واور حديثة للم نى من 

 الداخل والخارر.
 وكيل وزارة المالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إ كان موق ي الدولةإدارة 

 2016/2017( 36إعالن رقر)
تعلن إدارة إ كان موق ي الدولة عن حاجتئـا إلـى ا ـتئجار عـدد مـن 

 الوحدات السكنية ال تخدامئا كسكن جماعي .
 وذلك وفقا لل رو  والمواا ات التالية:



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   90                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

 ن تقع الوحدات السكنية في  حدى المحافخات التالية )م ارك  -1
 األحمدي ( . -ال روانية  –الجئراء  –حولي  –الك ير 

 ن تحتـــوي الوحـــدة الســـكنية علـــى غرفتـــي نـــوم   حمـــامين مـــع  -2
 الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطل ات وزارة المالية.

ي  ـــل  ن تكـــون الوحـــدات الســـكنية حديثـــة ال نـــاء وجـــاهزة مـــن  -3
 حي   عمال الت طيب وواول التيار الكئرباةي.

 ف للسيارات. ن يتوافر مواق -4
  ن تكون الوحدات السكنية مكي ة تكيي ا مركزيا. -5

فعلــى الــراغ ين فــي التــأجير ممــن تتــوفر لــديئر ال ــرو  والموااــ ات 
 -11م نــى رقــر  -المــوكورة مراجعــة الــوزارة فــي ) مجمــع الــوزارات 

الــدور الثــاني( وذلــك لتع ئــة نمــاذر عــروأل خااــة بــولك فــي موعــد 
 ــر افعـالن ميــطح ين معئـر اــور مــن  قيـا    ــ وعين مـن تــاريخ ن

تــرخيص ال نــاء ووثيقــة العقــار ومخطــط ال نــاء المعتمــد مــن ق ــل بلديــة 
الكويــــت وال طاقــــة المدنيــــة للمالــــك وكــــولك اعتمــــاد افدارة العامــــة 
لإل  ــاء ل ــرو  األمــن والســالمة بــالم نى واــور حديثــة للم نــى مــن 

 الداخل والخارر.
 وكيل وزارة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موق ي الدولةإدارة إ كان 

 2015/2016( 37إعالن رقر )
ــاني  ــى ا ــتئجار م  ــة عــن حاجتئــا إل تعلــن إدارة إ ــكان مــوق ي الدول

 وذلك ال تغاللئا كمكاتب فحدى مرافق الدولة.
 وذلك وفقا لل رو  والمواا ات التالية:

 الجئراء(.– ن تقع الم اني في إحدى المحافخات التالية)ال روانية -1
( 2م10000الم نى نخـام مسـاحات م توحـة بحـدود ) ن يكون  -2

ــين  و نخــام وحــدات بحــدود ) ( 130 مــا ي ــمل م نــى واحــد  و م ني
 غرفة بافضافة إلى الخدمات وي مل  ما م نى واحد  و م نيين .

  ن تقع الم اني على شارع رةيسي عام يسئل اال تدالل عليئا. -3
  ن يتوفر  مام الم اني مواقف  يارات . -4
 ي  ل  ن تكون الم اني حديثة ال ناء االحا لال تخدام فوراً . -5
  ن تكون الم اني مكي ة تكيي اً مركزياً . -6

فعلــى الــراغ ين فــي التــأجير ممــن تتــوفر لــديئر ال ــرو  والموااــ ات 
 -11م نــى رقــر  -المــوكورة مراجعــة الــوزارة فــي ) مجمــع الــوزارات 

خااــة بــولك فــي موعــد الــدور الثــاني( وذلــك لتع ئــة نمــاذر عــروأل 
 قيـا    ــ وعين مـن تــاريخ ن ــر افعـالن ميــطح ين معئـر اــور مــن 
تــرخيص ال نــاء ووثيقــة العقــار ومخطــط ال نــاء المعتمــد مــن ق ــل بلديــة 
الكويــــت وال طاقــــة المدنيــــة للمالــــك وكــــولك اعتمــــاد افدارة العامــــة 
لإل  ــاء ل ــرو  األمــن والســالمة بــالم نى واــور حديثــة للم نــى مــن 

 ل والخارر.الداخ
 وكيل وزارة المالية

 إعالن
عــن رغــ تــئــا  -مـراقــ ــة الــ ـــــراء الــجـــــمـــاعـــي –تــــعلــن وزارة المـــاليــة 

 - 2017/2018-1بـا ـتــدرار عـــروأل   ــعـــار رقـــــر: ش ر 
تـــوريــد مــواد قــر ــا ية، ليالح الوزارات وافدارات  2018/2019

ـات ذات الـمــيــزانــيــة الـمــلــحــقــة والــمــســتــقــلــة الــحــكــومــيــة والـئــيــئــ
، 2018/2019 – 2017/2018للـســنــتــيــن الــمـــالـــيــتــيــن 

ــيــقـــة ا ــتــدرار عــروأل األ ــعـــار  ويــمـــكـــن الــحــيـــول عــلــى وث
 -ــدوق وزارة الـمــالــيــةلـدى اــن 28/8/2016ابــتـــداء مــن تـــاريخ 

 الدور األرضي(. -11إدارة ال ـــؤون المـالية )مجمع الوزارات بلوك 
  عر الوثيقة تاريخ االق ال تاريخ الطرو )بيع الوثاةق(

 د.ك 25 28/9/2016 28/8/2016
  27/9/2016عــلمــا بـأن تـسليـــر العينـات  يكون على يومين 

ـــــاءات  ــــيكون ، و ن آخــــر 28/9/2016و  ـــــر العـطــ موعــــد لتــقــديــ
، ولــن يلت ــت 28/9/2016السـاعة الواحــدة قئـرا مــن يــوم األربعـاء 
 الى  ي عطاء يردنا بعد هوا الموعد.

 وكيل وزارة المالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثا   –باب المنيوم  –إعـالن عن بيع مواد مط خ 
 حديد متنوع – جئزة كئرباةية متنوعة  –متنوع 

 المختومخيام بالمزاد بالخر  
اثا  متنوع  –باب المنيوم  –تعلن وزارة المالية عن بيع مواد مط خ 

خيام لدى الرةا ة العامة  –حديد متنوع  – جئزة كئرباةية متنوعة  –
 -للحرس الو ني بالمزاد بالخر  المختوم وفق ال يانات التالية:

مكـان ا تـالم كرا ـة ال ـرو  وعـرأل الم اركـة في المـزاد :  -1
ال ئون  – 2الدور  –م نى الجديد للرةا ة العامة للحرس الو ني ال

 20/9/2016اليندوق مـن تاريـخ اـدور افعـالن حتى  –المالية 
( دنانير غير قابلة للرد 5ويتـر تسليـر الوثاةق مقابل ر ـر وقدر  )

 تدفـع في اندوق الرةا ة العامة للحرس الو ني.
 – 4/9/2016ل اعت ارا من (  يام عم5تاريخ المعاينة : ) -2
8/9/2016 . 
 وقت المعاينة : اثناء الدوام الر مي.  
 مكـان ا تق ال الراغ ين في المعاينة : معسكر التحرير. -3
 تاريخ ومكان تقدير العروأل وفتح المخاريف : -4
تقديـر العروأل يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة ا احـًا حتى  -

لدى وزارة   21/9/2016ًا االربعاء الموافـق الثانيـة ع ـرة قئـر 
إدارة  –الدور الثال  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –المـاليـة 

قسر ال يع المركزي ولن تق ل  ية عروأل  –شؤون التخزين العامة 
 بعد الساعة الثانية ع رة قئراً .

فتح المخاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنيـف قئـر  -
مجمع  -لدى وزارة المالية  21/9/2016ـوم االربعاء الموافق يـ

 إدارة شئون التخزين العامة –الدور الثال   - 12بلوك  -الوزارات 
يتر افعالن عن المزايد الرا ي عليه المزاد في لوحة إعالنات  -
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إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل افدارة يوم عقد المزاد وذلك 
 21/9/2016الواحدة قئر يوم االربعاء الموافق في تمام الساعة 

وا تكمال الرا ي عليه المزاد إجراءات المزاد مع لجنة ال يع 
المركزي ، وتسلير ال يكات للمزايدين الوين لر يرس عليئر المزاد 

 بن س اليوم .
 يقدم ال يك الميدق با ر الرةا ة العامة للحرس الو ني. -
 والمؤ سات فقط(:شرو  خااة ) لل ركات  -

مقيدًا في السجل  –فردًا  و شركة  – ن يكون المزايد كويتيًا 
التجاري ولدى غرفة تجارة واناعة الكويت ، ويجوز  ن يكون 

  جن ياً ب ر   ن يكون له شريك  و وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
ال تالم كرا ـة ال ـرو   للمزاد : يرجـى االتيـال بالسيد /  -

 .99559262عسا ، هاتف :  عسا  ملوو
 
عزام  ليمان /مسؤولي موقع المعاينة : يرجى االتيال بالسيد  -

 .96633291ع دالرحمن، هاتف : 
 .97922500السيد/ نوا  خلف زيدان، هاتف : 
 .50559105السيد/ محمد االح اقر، هاتف : 

 مقرر لجنة ال يع المركزي لدى وزارة المـالية / هاتف
  (22481979 ) 
  www.mof.gov.kw وان ا حة االنترنتعن

 وكيل وزارة المالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( شاشة ر اةل متغيرة18إعالن عن بيع عدد )

(VMSبالمزاد بالخر  المختوم ) 
( شاشــــــة ر ــــــاةل متغيــــــرة 18تعلـــــن وزارة المـــــــالية عــــــن بيــــــع عـــــدد )

(VMS بـــــالمزاد بـــــالخر  المختـــــوم لـــــدى وزارة الداخليـــــة وفـــــق )
 ال يانات التالية:

مكـــان ا ـــتالم كرا ــــة ال ــــرو  وعـــرأل الم ـــاركة فـــي المـــزاد:  -1
مكتـــب وكيـــل وزارة الداخليـــة المســـاعد لل ـــئون  –الداخليـــة( )وزارة 

منطقــــة العارضــــية اليــــناعية مــــن تاريـــــخ اـــــدور  –الماليــــة وافداريــــة 
ويتر تسلير الوثاةق مقابـل ر ـر وقـدر    18/9/2016افعـالن حتى 

 ( دنانير غير قابل للرد تدفع في اندوق وزارة الداخلية.5)
ـــــة: ) -2 ـــــاريخ المعاين ـــــوم ع6ت ـــــارا مـــــن ( ي  –4/9/2016مـــــل اعت 

 وقت المعاينة:  ثناء الدوام الر مي. 18/9/2016
مكــان ا ــتق ال الــراغ ين فــي المعاينــة: مخــازن شــركة إن ــو فــيجن  -3

 بمنطقة  مغرة.
تاريخ تقدير العروأل وفتح المخاريف: تقدير العروأل يـوم عقــد  -4

ر االثنــين المــزاد مــن الساعـــة العاشــرة ا احـــا حتــى الثانيـــة ع ــرة قئـــ
– مجمــع الـوزارات  –لـدى وزارة المـاليــة  19/9/2016الموافــق 
إدارة شــؤون التخــزين العامــة )اــندوق  –الــدور الثالــ   -12بلــوك 

العطــاءات( قســر ال يــع المركــزي ولــن تق ــل  يــة عــروأل بعــد الســاعة 
 الثانية ع رة قئرًا.

نيــف بعــد فتــح المخـــاريف وعقـــد المـزاد الساعـــة الثانيــة ع ـرة وال -

لـــدى وزارة الماليــة مجمــع  19/9/2016قئــر يــوم االثنــين الموافــق 
 . 17قاعة رقر  –الدور األول  –الوزارات 

 يقدم شيك ميدق با ر وزارة الداخلية. -
 شرو  خااة )المزاد لل ركات والمؤ سات فقط(:

مقيـــداً فـــي الســـجل  –فـــرداً  و شـــركة  – ن يكـــون المزايـــد كويتيـــاً  -
غرفة تجارة واناعة الكويت، ويجوز  ن يكون  جن ياً  التجاري ولدى

 ب ر   ن يكون له شريك  و وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
ال ـــتالم كرا ـــة ال ـــرو : يرجـــى االتيـــال علـــى الســـيد/  شـــر   -

 .99253199ال رماوي، هاتف: 
مسئول المعاينة : يرجى االتيال على المئندس/ فييل الخ يري،  -

رر لجنة ال يع المركزي لدى وزارة المـالية/ ومق 97678661هاتف: 
 . (22481979هاتف )

 www.mof.gov.kw ا حة افنترنت  عنوان -
 وكيل وزارة المالية

 

 المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
 إعالن

ـــة العامـــة عـــن رغ تئـــا فـــي  ــــرو الممار ـــة رقـــر )  – 10تعلـــن األمان
لغرفـــــة ( UPS( الخااـــــة بتوريـــــد وتركيـــــب نخـــــام )2016/2017

الحا ــب الرةيســية بم نــى األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيط 
والتنميــة، فعلــى ال ــركات الراغ ــة فــي التقــدم لئــو  الممار ــة مراعــاة 

 التالي:
. ن تكون مسجلة لدى لجنة المناقيات المركزية ق ل اـدور هـوا 1

 افعالن.
ع . ن تكـــون ال ـــركة المتقدمـــة لـــديئا الخ ـــرة فـــي هـــوا المجـــال، مـــ2

 إح ار ما يث ت ذلك.
.ت ــد  األمانــة العامــة فــي تســلير شــرو  الممار ــة اعت ــاراً مــن تــاريخ 3

 ن ر افعالن ولمدة ع رة  يام.
.يتر الحيول على شرو  الممار ة من إدارة ال ئون الماليـة نخيـر 4

 د.ك )فقط خمسة و  عون ديناراً كويتياً ال غير(. 75ر ر قدر  
 توم إلى إدارة ال ئون المالية..تقدم العروأل بالخر  المخ5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــة العامـــة عـــن رغ تئـــا فـــي  ــــرو الممار ـــة رقـــر )  – 11تعلـــن األمان
ــــة قوا ــــع و عمــــال 2016/2017 ــــب وإزال ــــد وتركي ( الخااــــة بتوري

مختل ة بالطابق األرضي والثاني بم نى األمانة العامة للمجلس األعلى 
التقدم لئـو  الممار ـة للتخطيط والتنمية، فعلى ال ركات الراغ ة في 

 مراعاة التالي:
 ن تكون مسجلة لدى لجنة المناقيات المركزية ق ل اـدور هـوا .1

 افعالن.
 ن تكـــون ال ـــركة المتقدمـــة لـــديئا الخ ـــرة فـــي هـــوا المجـــال، مـــع .2

 إح ار ما يث ت ذلك.

http://www.mof.gov.kw/


 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   92                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

ت ــد  األمانــة العامــة فــي تســلير شــرو  الممار ــة اعت ــاراً مــن تــاريخ .3
 دة ع رة  يام.ن ر افعالن ولم

يتر الحيول على شرو  الممار ة من إدارة ال ئون الماليـة نخيـر .4
 د.ك )فقط خمسة و  عون دينارا كويتيا ال غير(. 75ر ر قدر  

 تقدم العروأل بالخر  المختوم إلى إدارة ال ئون المالية..5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ـــة العامـــة عـــن رغ تئـــا فـــي  ــــرو الممار ـــة رقـــر )  – 14تعلـــن األمان

(  DR( الخااة بنقل  جئزة الحا  ات الرةيسية ) 2016/2017
من م نى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميـة إلـى م نـى 
الجئاز المركزي لتكنولوجيـا المعلومـات، فعلـى ال ـركات الراغ ـة فـي 

 مراعاة التالي:التقدم لئو  الممار ة 
. ن تكون مسجلة لدى لجنة المناقيات المركزية ق ل اـدور هـوا 1

 افعالن.
. ن تكـــون ال ـــركة المتقدمـــة لـــديئا الخ ـــرة فـــي هـــوا المجـــال، مـــع 2

 إح ار ما يث ت ذلك.
.ت ــد  األمانــة العامــة فــي تســلير شــرو  الممار ــة اعت ــاراً مــن تــاريخ 3

 ن ر افعالن ولمدة ع رة  يام.
لحيول على شرو  الممار ة من إدارة ال ئون الماليـة نخيـر .يتر ا4

 د.ك )فقط خمسون ديناراً كويتياً ال غير(. 50ر ر قدر  
 .تقدم العروأل بالخر  المختوم إلى إدارة ال ئون المالية.5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــة العامـــة عـــن رغ تئـــا فـــي  ــــرو الممار ـــة رقـــر )  – 13تعلـــن األمان
( وإدارة SSOالموحـــد )( الخااـــة بنخـــام الـــدخول 2016/2017

( لألمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطـــيط SIMالئويـــة اآلمنـــة )
والتنميــة، فعلــى ال ــركات الراغ ــة فــي التقــدم لئــو  الممار ــة مراعــاة 

 التالي:
 ن تكون مسجلة لدى لجنة المناقيات المركزية ق ل اـدور هـوا .1

 افعالن.
وا المجـــال، مـــع  ن تكـــون ال ـــركة المتقدمـــة لـــديئا الخ ـــرة فـــي هـــ.2

 إح ار ما يث ت ذلك.
ت ــد  األمانــة العامــة فــي تســلير شــرو  الممار ــة اعت ــاراً مــن تــاريخ .3

 ن ر افعالن ولمدة ع رة  يام.
يتر الحيول على شرو  الممار ة من إدارة ال ئون الماليـة نخيـر .4

 د.ك )فقط خمسة و  عون ديناراً كويتياً ال غير(. 75ر ر قدر  
 بالخر  المختوم إلى إدارة ال ئون المالية. تقدم العروأل.5
 

 
 الئيئة العامة ل ئون القير

 إعالن
 وانتئت عالقتئا بئر.، تعلن الئيئة العامة ل ئون القير عن وجود مستحقات مالية تخص السادة التالية أ ماؤهر ممن زالت ا ة الئيئة عنئر

  تالم المستحقات وفي حالة عدم الح ور  يتر التيرف فيئا وفقا للقانون.الوعليه يرجى مراجعة الئيئة 
 رقر المست يد اال ـــــــــــر رقر الحساب مسلسل

 7 ا ماء على مئنا داخل المطيرى 19552 1
 7 ااايل نوا  مئلى فرهود مخيلف الدرعه 20047 2
المطيرىافراو ترحيب خالد عيد  14132 3  23 
 24 الطاهر ا ماعيل ضيف حسن الجدى 23717 4
 7  مير  منيور عيد اهليل عود  ال والى 22197 5
 7 انوار  ه مئدى غازى الع زرى العنزى 13436 6
 14 جميله فرحان ع داهلل فئد العازمى 17099 7
 11 جواهر  عد  يف علي  رومي العازمي 24405 8
هادى الرشيدىخالد عزيز غازى  20552 9  5 

 7 خالد مس ل على حامد العنزى 15462 10
 7 رير فئد محمد حمد الدريب العجمى 24192 11
 8  عود بركه ع اد فرر الديحانى 20236 12
 4 شوق م ارك مج ل م ارك خلف بوقئير 22100 13
 22 ا او عواد محمد غانر العازمى 16123 14
ال ربرضحي ناار راشد منيور فالح  24297 15  8 
 6 عاة ة خميس راشد خميس شحيتاوى العازمى 23091 16
 6 ع دالعزيز بندر خالد مسعود ال الح 24261 17
 7 ع دالعزيز حمود مي ح م ارك ميلح العازمى 20500 18
 3 ع دالعزيز على م يلح ض يب م ف الديحاني 19512 19
 9 ع دالعزيز على م يلح ض يب م ف الديحاني 20427 20
 6 ع داهلل جا ر محمد احمد حجى 21178 21
 14 ع داهلل جا ر محمد احمد حجى 21609 22
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 رقر المست يد اال ـــــــــــر رقر الحساب مسلسل
 18 ع داهلل عايم عايد عواد الرشيدي 23605 23
 20 ع ير ع يد حمود هتيمى العنزى 17105 24
 12 عئود محمد ضيف اهلل بادى  يف العتي ى 18953 25
 7 غانر فرار غانر غنام م ارك ال مرى 14007 26
 7 فجر مروو حمدان مطر بخيت المطيرى 22453 27
 7 فييل دحير االح ع داهلل زيد ال مرى 22169 28
 2 م ارك منيور على ا ر منيور 14597 29
 6 محمد ع داهلل جابر محمد ناار العنزى 20001 30
 29 محمد ع داهلل جابر محمد ناار العنزى 20758 31
رشود الرشيدىمحمد ع يداهلل ع داهلل  22702 32  7 
 14 محمد على حسين مدو  20689 33
 10 مطلق محسن مطلق محسن مرشي العتي ي 24980 34
 9 منال  الر جديع  عدون رباو العازمي 25433 35
 25 ناديه عالى حمود كري ان ال الحى المطيرى 20702 36
 3 ناار فئد راشد محمد ح روت الئاجرى 16435 37
ع داهلل حمد  الر الئاجرىنور   11408 38  3 

 38 إجمالي الحاالت :
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ـرو المزايدة رقـر: ا في ـن الئيئة العـامة ل ئـون القير عن رغ تئــتعلـ
ا تغالل موقع بم نى الئيئة ال تثمار   2016/2017 – 2ق  هـ ش

كافتيريـــــا بموااـــــ ات عالميـــــة لتقـــــدير خدمـــــة القئـــــوة والم ـــــروبات 
 الساخنة وال اردة والمأكوالت الخ ي ة.

ــــــرا ة المزايـــــدة اعت ــــــارا مـــــن يــــــوم األحـــــد الموافـــــق  ــــــر كـ ي ـــــــد  تسليـ
فعلى ال ركـات الراغ ـة في الم ـاركــــة  بئـــو  المزايـدة  4/9/2016

ـــا  ـــة بئــ ـــالم الوثاةـــق الخــااـ ـــة ال تــ ـــراجعة الئيئــ ـــمقابمـ ـــر قـــدر ــ     ل ر ــ
ي نـت غيــر دينارا ال غير تدفع عن  ريق الكـخمسون د.ك(  50/-)

الئيئــة  –دوار  بــو دوارة  –قابلـــة للـــرد علــى العنــوان التــالي : ال ــرق 
إدارة ال ـــــئون افداريــــــة  الــــــدور الخـــــامس –العامـــــة ل ـــــئون القيـــــر

 مكتب المناقيات. –والمالية
تقــدم العطـــاءات بالخــر  المختـــوم علـى العنـــوان الموكــور  عـــال  مــع 

 مع العطـاء: مراعـاة إرفـاق المستنـدات التاليـة
 اورة ميدقة من بطاقة التسجيل لدى لجنة المناقيات المركزية. -1
 .2016شئادة السجل التجاري من غرفة تجارة واناعة الكويت لعام  -2
% مـن 2تقـل عـن  ك الة بنكية اـادرة مـن بنـك كـويتي بنسـ ة ال  -3

 قيمة العطاء كتأمين ابتداةي.
 الئيئة العامة للمعلومات المدنية.شئادة لمن يئمه األمر اادرة  من  -4
 شئادة افع اء ال ري ي اادرة من وزارة المالية. -5
شــــــئادة بنســــــ ة العمالــــــة الو نيــــــة اــــــادرة مــــــن وزارة ال ــــــئون  -6

 االجتماعية والعمل.
علمـًا بأن االجتماع التمئيدي للمزايدين  ـيكون السـاعة العاشـرة مـن 

ر الخــدمات العامــة وذلــك بقســ 20/9/2016يــوم الثالثــاء الموافــق 
بـــالميزانين بم نـــى الئيئـــة ، وآخـــر موعــــد لتقـــدير العطــــاءات هـــو يــــوم 

ـــاء  ـــى   27/9/2016الثالث ــــة عل ـــة ع ـــرة قئــــراً بالئيئ الســـاعة الثاني
 العنـوان الموكور  عـال .

 المديـر العـام

 الئيئة العامة لليناعة
 إعالن

 تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه تقدم اليئا السادة / مناحي ذعار داير العتي ي 
  ال ين إادار بدل فاقد حرفة اناعية 

 2005-8-3( اليادر بتاريخ :  24855رقر الِترخيص : ) 
 تحت اال ر التجاري : مينع الع دلي فنتار  كياس ال ال تيك 

 لونالناي –المعد : انتار  كياس ال ال تيك 
 ا ر المالك :الئيئة العامة لليناعة 0الموقع منطقة :اليلي ية  شارع :

  0دور األرضي : بناية :   16محل :   16قسيمة :   0قطعة : 
يرجى ممن يكون بحوزته الترخيص الموكور  عال   و لديه  ي 
معلومات ب أنه  ن يتقدم الى مقر الئيئة العامة لليناعة )الدور 
األرضي( خالل    وعين من تاريخ ن ر افعالن وإال فنن الئيئة 
  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار بدل فاقد عن الترخيص المطلوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 لليناعة بأنه تقدم إليئا  تعلن الئيئة العامة
السادة / شركة الحد  العالمية للتجارة العامة والمقاوالت / عاة ة 

 ع داهلل  ند وشريكئا 
  ال ين إادار بدل فاقد حرفة اناعية 

 28089رقر الترخيص : 
 2013-7-18اليادر بتاريخ : 

 تحت اال ر التجاري: مينع النخ ة الل نانية ألعمال األلمنيوم
  عمال األلمنيومالمعد: 

 الموقع منطقة : الري   
 ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة 

 دور : األرضي            3محل :   1542قسيمة :  1قطعة : 
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يرجى ممن يكون بحوزته الترخيص الموكور  عال  او لديه  ي 
معلومات ب أنه ان يتقدم الى مقر الئيئة العامة لليناعة الدور 
األرضي خالل    وعين من تاريخ ن ر افعالن وإال فنن الئيئة 
  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار بدل فاقد عن الترخيص المطلوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه تقدم إليئا 
 السادة ال ركة الو نية فنتار وتجارة المواد الغواةية ذ.م.م 

( قطعة   76-74-73 ال ين إادار بدل فاقد عقد القسيمة رقر ) 
 بمنطقة  ) ا حان اليناعية (   11

يرجـى ممــن يكــون بحوزتــه عقـد القســيمة المــوكورة  عــال   و لديــه  ي 
 ات ب أنه  ن يتقدم إلى مقر الئيئة العامة لليناعة معلوم

قســــر التــــراخيص والســــجل اليــــناعي ( خــــالل  –) الــــدور األرضــــي 
   وعين من تاريخ ن ـر افعـالن وإال فـنن الئيئـة  ـتقوم بعـد انق ـاء 

 المئلة بنادار بدل فاقد عن العقد المطلوب .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
السادة/ مؤ سة اليقخة تعلن الئيئة العامة لليناعة بانه تقدم إليئا 

 للتجارة والمقاوالت الكئرباةية
( قطعة   34-33 ال ين إادار بدل فاقد : عقد القسيمة  رقر ) 

 بمنطقة شرق االحمدي  6
يرجى ممن يكون بحوزته عقد القسيمة الموكورة  عال   و لديه  ي  

معلومات ب أنه  ن يتقدم الى مقر الئيئة العامة لليناعة ) الدور 
قسر التراخيص والسجل اليناعي ( خالل    وعين من  –ي األرض

تاريخ ن ر افعالن وإال فنن الئيئة  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار 
 بدل فاقد عن العقد المطلوب.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه تقدم إليئا 

 السيد / مزيد فالو  رور الرشيدي  ال اً إلغاء الحرفة اليناعية
 2007-3-25( اليادر بتاريخ :  25829الترخيص :   ) رقر 

 اال ر التجاري : مينع العا ف ألعمال الحدادة
 المعد  عمال الحدادة

اليــناعية الثانيــة   ا ــر المالــك : الئيئــة العامــة  –منطقــة : ال ــويخ 
    34محل :    111لليناعة      قطعة : ر    قسيمة : 

 دور : األرضي   
مركـــز  –عليـــه ان يتقـــدم للئيئـــة العامـــة لليـــناعة  فمـــن لديـــه اعتـــراأل

 الخدمة المتكاملة في مقرها الكاةن في منطقة جنوب السرة
) منطقــة الــوزارات ( خــالل   ــ وعين مــن تــاريخ افعــالن ، علــى ان  

 يقدم المعترأل ما ي يد جدية اعتراضه .

 إعالن
الرحمن تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه تقدم إليئا السيد / ع د 

 محمد الع د اهلل ال سام.
( A5( قطعة )26 ال ا إادار بدل فاقد عقد : القسيمة رقر )

 بمنطقة )النعاير( 
يرجى ممن يكون بحوزته عقد القسيمة الموكورة  عال   و لدية  ي 
معلومات ب أنه  ن يتقدم الى مقر الئيئة العامة لليناعة )الدور 

اعي( خالل    وعين من األرضي ــ قسر التراخيص والسجل الين
تاريخ ن ر افعالن وإال فنن الئيئة  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار 

 بدل فاقد عن العقد المطلوب.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن الئيئة العامة لليناعة بانه تقدم إليئا 

 السيد / مزيد فالو  رور الرشيدي 
  ال ا إلغاء الحرفة اليناعية 

 2014-7-23بتاريخ : ( اليادر  28325رقر الترخيص : ) 
 اال ر التجاري : مينع العا ف ألعمال الحدادة وااللمنيوم 

 المعد :  عمال حدادة والمنيوم
 اليناعية الثانية                  –منطقة : ال ويخ 

 ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة 
       33محل :   114-113-112-111قطعة : ر    قسيمة : 

             دور : األرضي  
مركز  –فمن لديه اعتراأل عليه  ن يتقدم للئيئة العامة لليناعة 
 الخدمة المتكاملة في مقرها الكاةن في منطقة جنوب السرة

) منطقة الوزارات ( خال    وعين من تاريخ افعالن ، على  ن يقدم  
 المعترأل ما ي يد جدية اعتراضه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قد تر إجراء التعديالت الموكورة 
 ادنا  في السجل اليناعي . 

 –ا ر ااحب المن أة اليناعية : شركة حمد المطوع التجارية 
 حمد خالد المطوع وشريكته

 13653رقر الترخيص : للمن أة اليناعية : 
ــــك والحلويــــات وعلــــب الئــــد ــــوع الن ــــا  : فنتــــار علــــب الكي ايا ن

 والكماليات والعلب التجارية 
اال ـــــر التجــــــاري : ميــــــنع حمــــــد المطــــــوع فنتــــــار علــــــب الكيــــــك 

 والحلويات والئدايا والكماليات والعلب التجارية
 2013-7-4381/18رقر وتاريخ القيد في السجل :  

           3موقـــــــــــع الن ـــــــــــا  :منطقـــــــــــة اـــــــــــ حان اليـــــــــــناعية    قطعـــــــــــة : 
 122قسيمة : 

 ئة العامة لليناعة   .ا ر المالك : الئي
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عالنإ  
تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قدم تر إجراء التعديالت الموكورة 

  دنا  في السجل اليناعي . 
 ا ر ااحب الحرفة اليناعية : فئد نوا  الدو ري 

 21306رقر الترخيص للحرفة اليناعية : 
 اال ر التجاري : مط عة الساعة ألعمال الط اعة وتجليد الكتب 

 نوع الن ا  :  عمال الط اعة وتجليد الكتب 
 2001-6-1580/13رقر وتاريخ القيد في السجل : 

  38قسيمة  :       5موقع الن ا  : منطقة : ال رق    قطعة : 
 20ا ر المالك :  شركة رشيد راشد ال ليج وشركا       محل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قد تر إجراء التعديالت الموكورة 
  دنا  في السجل اليناعي . 

 ا ر ااحب الحرفة اليناعية : ورثة مجئول محمد عوأل المطيري 
 21267رقر الترخيص للحرفة اليناعية : 
 نوع الن ا  :  عمال االلمنيوم

 اال ر التجاري : مينع بيت االمراء لأللمنيوم
 2001-10-1789/8وتاريخ القيد في السجل  رقر

  82موقع الن ا  : منطقة : الجئراء   قطعة : اليناعية   قسيمة : 
 1ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة         محل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قد تر إجراء التعديالت الموكورة 
  دنا  في السجل اليناعي .

 حرفة اليناعية : مرزوق ع اس ربيع النومس ا ر ااحب ال
 26082رقر ترخيص الحرفة اليناعية : 

 نوع الن ا  : ورشة تيليح المعدات واألجئزة اليناعية) لف المواتير ( 
اال ر التجاري  : ورشة المنارة العالمية لتيليح المعدات واألجئزة 

 اليناعية ) لف المواتير ( 
 2007-10-31(  3241) رقر وتاريخ القيد في السجل :

اليناعية الثانية  قطعة : ب        –موقع الن ا  : منطقة : ال ويخ 
   90-89-88-87قسيمة :  12محل : 

 ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قد تر إجراء التعديالت الموكورة 

 ادنا  في السجل اليناعي .
 ا ر ااحب المن أة اليناعية : شركة اليناعات الغواةية 

 10340رقر ترخيص المن أة اليناعية : 
نوع الن ا  : ال طا ا ال  س بأشكالئا المختل ة وال  س بأشكاله 

 المختل ة من مستخليات الح وب

 اال ر التجاري : شركة اليناعات الغواةية 
 2000 -1-23( 116رقر وتاريخ القيد في السجل : ) 

 3-2-153-152قسيمة : 1موقع الن ا  : منطقة : ا حان قطعة : 
 ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن الئيئة العامة لليناعة بأنه قد تر قيد الموكورين  دنا  بالسجل 
 اليناعي .

 ا ر ااحب الحرفة اليناعية : يو ف عيسى  عد العلي
 200006اليناعية : رقر ترخيص الحرفة 

ح وب( تحميص  –نوع الن ا  : اعمال تع ئة وتغليف )بئارات 
وتجئيز المكسرات وتع ئتئا ) تحميص ال ن وتحميص ال ئارات ( 

  حن وجرش المواد الغواةية
    اال ر التجاري : مينع ا يب لتع ئة وتغليف ال ئارات والح وب 

 المكسراتو 
  2016 -8-5747/16 -رقر وتاريخ القيد في السجل : 

موقع الن ا  : منطقة : غرب  بو فطيرة الحرفية الخدمية              
 ا ر المالك : الئيئة العامة لليناعة 315قسيمة :    1قطعة : 

 

 هيئة   واق المال
 اندوق األثير لالتياالت

 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات
اندوق األثير تعلن هيئة   واق المال عن فقدان بطاقة وحدات في 

بناء على الطلب المقدم من ال ركة الخليجية  لالتياالت  وذلك
 حسب ال يان التالي: لح ظ األوراق المالية

 عدد الوحدات رقر ال طاقة رقر الم ترك اال ــر

 1141 ندى  حمد االح اليالح

10141 1,000 
11480 75 
12634 215 
13662 64 
14699 67 

يرجى ممن يعثر عليئا  و لديه  ية معلومات ب أنئا مراجعة وحدة 
مساهمي ال ركات واليناديق اال تثمارية بال ركة الخليجية لح ظ 

عمارة زيد  -ش م ـارك الك ير  -األوراق المالية الكاةن في: ال ـرق 
داخلي:  22250600الكويـت )هاتف:  -الدور الرابع -الكاقمي 

( وذلك خالل خمسة 22416289فاكس: -617-613-610
ع ر يومًا اعت ارًا من تاريخ ن ر افعالن في جريدة الكويت اليوم، 
وإال فنن ال ركة  تقوم بعد انق اء المئلة بنادار شئادة بدل فاقد 

 للم تركة الموكورة  عال .
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 اندوق جلوبل ألك ر ع ر شركات
 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات

اـــندوق تعلـــن هيئـــة   ـــواق المـــال عـــن فقـــدان بطاقـــة وحـــدات فـــي 
جلوبــل ألك ــر ع ــر شــركات وذلــك بنــاءً علــى الطلــب المقــدم مــن / 

 ع دالعزيز العثمان حسب ال يان التالي:داليا 
 الوحداتعدد  رقر ال طاقة رقر الم ترك اال ــر

 2,299 77 65 داليا ع دالعزيز العثمان
لديـــــه  يـــــة معلومـــــات ب ـــــأنئا مراجعـــــة يرجـــــى ممـــــن يعثـــــر عليئـــــا  و 

ـــــت  وحـــــدة مســـــاهمي ال ـــــركات واليـــــناديق اال ـــــتثمارية ب ـــــركة بي
عمـــــارة:  –اال ـــــتثمار العـــــالمي الكـــــاةن فـــــي: شـــــرق ش: ال ـــــئداء 

ــــــدور:  ــــــل ال ـــــــت )هــــــاتف:  17جلوب داخلــــــي:  22951000الكوي
ـــــــاكس: 1589 ـــــــك خـــــــالل خمســـــــة ع ـــــــر 22951005ف ( و ذل

ـــاراً مـــن تـــاريخ ن ـــر افعـــال ـــوم ، يومـــاً اعت  ـــدة الكويـــت الي ن فـــي جري
وإال فــــــنن ال ــــــركة  ــــــتقوم بعــــــد انق ــــــاء المئلــــــة بناــــــدار شــــــئادة 

 بدل فاقد للم ترك الموكور  عال .
 

 افدارة العامة لإل  اء
 إعـالن

/  2016/  9تعلن افدارة العامة لإل  اء عن  رو ممار ة رقر ) 
(  خانات مركزية 4( توريد وتركيب وت غيل وايانة عدد )  2017

لم نى قطاع الوقاية بمنطقة غرب م ر  التابع لإلدارة العامة 
 لإل  اء. 

فعلى السادة التجار المتخييين في هوا المجال مراجعة قسر 
ج بافدارة العامة لإل  اء الدور الثال  المحا  ة ج اليندوق 

للحيول على المواا ات الخااة بئو  الممار ة مقابل ر ــر 
 –د.ك ( خمسة و  عون دينارا كويتيا فقط ال غير  75/  -وقـدر  )

 ميطح ين معئر المستندات التالية  :  -غير قابل للرد 
 اورة من السجل التجاري . - 1 
 ارة واناعة الكويت.اورة شئادة غرفة تج - 2 
 اورة من إييال التسجيل لدى لجنة المناقيات المركزية .  - 3 
اورة شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية لدى ال ركات غير  - 4 

الحكومية اليادرة من وزارة ال ئون االجتماعية والعمل واليالحة 
 لمدة  نة مع العطاء .

لعقود بافدارة العامة تسلير العطاءات لقسر المناقيات وا - 5 
 ( .4لإل  اء بمنطقة الري م نى رقر )

/  9/  25علما بأن آخر موعد لتقدير العروأل يوم األحد الموافق 
 قئرا . 1.00الساعة  2016

 مدير ال ئون المالية
 
 

 

 افدارة العامـــة للطـيــران المدنـــي
 إعــالن

 (2015/2016-10عن الممار ة رقر )
افضاءة في منطقتي الت ري ات و ماكن ايانة  برار 

 وقو  الطاةرات بمطار الكويت الدولي
تعـلـن افدارة العامـــة للطـيــران المدنـــي عــن  رو ممار ـة رقر   

( الخااة بييانة  برار االضاءة في منطقتي 10-2015/2016)
الت ري ات واماكن وقو  الطاةرات بمطار الكويت الدولي ،   قا 

والـمواا ات المـوكورة بـوثاةق الممـار ة والتي يمـكن لل رو  
قسر المناقيات  –الحـيول علـيئا مـن إدارة ال ـئون المالية 

والعقود بافدارة العامــة لـلطيــران الـمدنــي ابـتـداء مـن يـوم )األحد( 
( خـالل  ـاعات العمل الر مي مقابل دفع 4/9/2016الموافـق )

د.ك( فقط خمسة و  عون دينارًا كويتيًا ال غير  75 -,م ل  وقـدر  )
 ( . k.net، على ان يكون الدفع عن  ريق ال )

هوا و ـو  يعـقد اجتماع تمـئيــدي بمقــر االدارة العامة للطـيران 
( في تمام الساعة 20/9/2016الـمدني فـي يوم )الثالثاء( المـوافق )

 )العاشرة ا احا(.
ومرفق بداخلئا المستندات المطلوبة وتأمين  وتعاد الوثاةق بعد تع ئتئا
د.ك( فقط  ل ا دينار كويتي ال غير  2000-,ابتداةي بم ل  وقدر  )

, من قيمة الـعـطاءات في اـورة شـيـك مـيدق  و خـطـاب ضـمـان 
اـادر من  حـد الـ ـنوك المعتمدة بدولة الكويت وتـورد الـوثاةـق في 

ـع االحمر ، و يتر تــسـلير الـعـروأل مـخــرو  ر مـي ويـختـر بال ــم
 الى ) قسر المناقيات والعقود( بافدارة العامة للطيران المدني . 

علما بأن آخـر موعــد لتقـديـر الـعـروأل هـو الـسـاعـة )الواحدة قئرا( 
( ويرفم  ي عرأل 29/9/2016مـــن يـــوم )الخميس( الـموافق )

 بعد هوا الموعد.
 

 بلدية الكويت
 77/2016إعـــالن رقر: 

 تقدم لل لدية ااحب الرخية التالية:
 شركة المقاوالت الكئرباةية اال ر التجاري

 )الرابعة( افن اةية ال ئـــة
 6400082 رقر التسجيل

بطلــب إلغــاء إجــازة المقــاوالت اليــادرة لــه ومطال ــاً بســحب الك الــة 
 الموكورة .الميرفية المودعة لدى ال لدية نخير تسجيله بال ئة 

( فـي شـأن 161/2009( من قرار ال لديـة رقـر )19بناًء على المادة )
تينيف وترخيص مقاولي  عمال ال ناء والئدم في بلديـة الكويـت والتـي 
تنص على انه للمقاول  ن يقدم  ل اً لل لدية بنلغـاء ترخييـه ق ـل انتئـاء 

مـــن  مدتـــه  و إلغـــاء تســـجيله وللجنـــة المنيـــوص عليئـــا بالمـــادة األولـــى
 هو  الالةحة  ن تيدر قرارها بولك بعد ا تي اء ال ر ين اآلتيين:
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 انتئاء المقاول من جميع األعمال المتعاقد عليئا. -1
( خمسة ع ر يومًا من تاريخ ن ر هـوا الطلـب فـي 15انق اء ) -2

 الجريدة الر مية.
ــــة الميــــرفية  ــــاء التــــرخيص  و التســــجيل رد الك ال ــــى إلغ ــــب عل ويترت

( مـن 10لمقاول مع مراعاة ال قـرة األخيـرة مـن المـادة )المقدمة من ا
 هوا القرار.

وعليــه فــنن ال لديــة تناشــد مــن لــه  يــة مطال ــات تجــا  المقــاول المــوكور 
ـــه بعـــد ،  و  ـــر تنت ـــاء الم رمـــة بينئمـــا ول ـــر عقـــود مقـــاوالت ال ن  عـــال  نخي
حجــــــوزات ق ــــــاةية ليــــــالحئر بســــــ ب  عمــــــال مقــــــاوالت مخال ــــــة  و 

عقد المقاولـة،  ن يقومـوا بمراجعـة قسـر المقـاولين  مستحقات ناشئة عن
ـــندارة األنخمـــة الئند ـــية خـــالل مـــدة  قيـــاها خمســـة ع ـــر يومـــاً مـــن  ب

 تاريخه، وال لدية لن تنخر بأية مطال ات تقدم لئا بعد المدة المقررة.
 مدير عام ال لدية

 

 لجنة المناقيات المركزية
 تعلن لجنة المناقيات المركزية عن  رو 

 – 4ص / م خ ع /   -المناقية رقر :
2016/2017 

ايانة وتجديد النخام األمني ل  كة نقل المعلومات تريند مايكرو 
ويمكن   -وزارة اليحــــة  –بمركز ال يانات ذلك بناء على  لب 

 الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.
 الك الة السعر األق ال الطرو

4/9/2016 4/10/2016 -  /75  
 د.ك

-/2000 
 90االحة لمدة 

 يوما
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

هو  المناقية مقتيرة على ال ركات المسجلة لدى الجئاز 
 المعلومات.المركزي لتكنولوجيا 

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   19/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.لمناقية و شراء امع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 إعالن
 2016/2017 - 12   -ب أن المناقية رقر :

 توريد مالبس ومئمات للعاملين المدنيين لإلدارة العامة
 لألمداد والتموين )إدارة المخازن( بوزارة الداخلية 

 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــة
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 4/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .28/8/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

كما تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين 
( 1ملحق رقر ى وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )حيلوا عل

 من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 CA/CPD/148 -ب أن المناقية رقر :
 مرافق معالجة الك ريت الساةل المنتج من

 شركة ن ط الكويت في مي اة ميناء األحمدي
 شركة ال ترول الو نية الكويتيـــة

تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 
( من مقر 4 ملحق رقرعلى وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2015/2016 – 1هـ ز / م م /  -المناقية رقر :
 يمان ال يئي )المرحلة األولى والثانية(ئايانة م روع تحريج  م ال

الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثروة السمكية  –ذلك بناء على  لب 
ـــاةق المناقيـــة مـــن لجنـــة المناقيـــات   - ويمكـــن الحيـــول علـــى وث

 المركزية.
 الك الة السعر األق ال الطرو

4/9/2016 23/10/2016 -  /
1000  
 د.ك

-/20000  
االحة لمدة 

 يوما 90
ا احًا يوم  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

وذلك في قاعة االجتماعات  18/9/2016األحد الموافق 
بمكتب السيد / ناةب المدير العام ل ئون الزراعة التجميلية 

 شارع العزالي. –بالرابية بم نى الئيئة الرةيسي 
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

 هو  المناقية محدودة على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق.
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للمناقية الموكورة آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   28/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
ارة موقعنا على ال  كة العالمية لمزيد من المعلومات يرجى زي

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 2015/2016 – 1هـ ز / م م /  -المناقية رقر :
 ايانة م روع تحريج  م العيمان ال يئي )المرحلة األولى والثانية(

 ا ر ال ركة ت
 شركة الحقول الخ راء الزراعية ذ م م 1
 شركة بيت افنماء للمقاوالت الزراعية  ذ م م 2
 شركة  بناء ع د الحميد  الر التجارية ذ م م 3
 شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية ذ م م 4
 شركة كويت برت ارد للييانة والتنخيف  ذ م م 5
 شركة المد األخ ر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 6
 شركة النخيل لإلنتار الزراعي ش م ك م 7
 شركة الجئراء للمنتجات واآلالت والتجئيزات الزراعية ذ م م 8
 الكويتية المحدودة ذ م مشركة كومتك  9

 شركة مكتب الئاجري للتجارة ش ت ب 10
 شركة او اند جي الئند ية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 11
 ال ركة المتحدة لإلنتار الزراعي والحيواني ش م ك م 12
 شركة م اريع ال يئة الزراعية ذ م م 13
 للتجارة العامة ذ م مشركة على محمد ثنيان الغانر و والد   14
شركة األبرار لمقاوالت مكافحة القوارأل الفات ومقاوالت  15

 الزراعية
 شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 16
 شركة  ارق الغانر المحدودة ذ م م 17
 شركة كي جي ال للخدمات الزراعية ش م ك م 18
 للم اني والمقاوالت الزراعيةشركة براير جروب للمقاوالت العامة  19
 شركة السواني الزراعية ذ م م 20
مركز ال اهين الوه ي لمقاوالت تنخيف الم اني والطرق / فرع من  21

 شركة ال اهين الوه ي للتجارة العامة
 شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية ذ م م 22
 الحداةق ذ م مشركة الم اتل الك رى للمقاوالت الزراعية وتنسيق  23
 شركة برقان الزراعية ذ م م 24
 شركة الئالل الزراعية ذ م م 25
 شركة نخيل الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 26
 شركة  وق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت 27
 شركة النخيل العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 28
 الزراعية )فرع من ةشركة تنخي كو(جرين فور ت للمقاوالت  29
 مؤ سة حر  الزراعية 30
 شركة ن ات للمقاوالت الزراعية ذ م م 31

 ا ر ال ركة ت
 شركة م اتل ال اهين الزراعية والغواةية ذ م م 32
 شركة الموينع الزراعية وال يئة واالن اةية ش ت ب 33
 شركة مجموعة الثاقب والحسيني للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 34
مركز الرواد للخدمات الزراعية فرع من شركة الرواد المتحدة  35

 للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 شركة عربي ذ م م 36
 ال ركة الكويتية للتنسيق وايانة الحداةق 37

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

ب أن تأهيل شركات متخيية لالشتراك في  عمال 
توريد وتسلير ومناولة المواد الم افة لزيت الوقود 
 لمحطات توليد القوى الكئرباةية وتقطير الميا  

 وزارة الكئرباء والماء
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير التأهيل 

بداًل من  22/9/2016ق الموكورة  عال  إلى يوم الخميس المواف
 .1/9/2016يوم الخميس الموافق 

كما تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين 
( 1ملحق تعديلي رقر حيلوا على التأهيل  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 21م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 تيمير وترخيص وتن يو وإنجاز مجموعة م اني ومن ست 
 ت مل فيول درا ية ومرفقاتئا وايانتئا 

 بنخام تسلير الم تاو بمنطقة الجئراء التعليمية )المنطقة الثانية(
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 4/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 22م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

تيمير وترخيص وتن يو وإنجاز مجموعة م اني ومن ست ت مل 
فيول درا ية ومرفقاتئا وايانتئا بنخام تسلير الم تاو بمنطقة 

 م ارك الك ير التعليمية )المنطقة األولى(
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
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 4/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 – 23م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 تيمير وترخيص وتن يو وإنجاز مجموعة م اني ومن ست 
 ت مل فيول درا ية ومرفقاتئا وايانتئا 

 بنخام تسلير الم تاو بمنطقة م ارك الك ير التعليمية )المنطقة الثانية(
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 4/10/2016إلى يوم الثالثاء الموافق  المناقية الموكورة  عال 

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 19م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 تيمير وترخيص وتن يو وإنجاز مجموعة م اني ومن ست 
 ت مل فيول درا ية ومرفقاتئا وايانتئا 

 بنخام تسلير الم تاو بمنطقة األحمدي التعليمية )المنطقة الثانية(
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 4/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 20م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 تيمير وترخيص وتن يو وإنجاز مجموعة م اني ومن ست 
 ت مل فيول درا ية ومرفقاتئا وايانتئا 

 بنخام تسلير الم تاو بمنطقة الجئراء التعليمية )المنطقة األولى(
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 4/10/2016وم الثالثاء الموافق المناقية الموكورة  عال  إلى ي

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
  مـين الســر

 اعالن
 2015/2016 – 48 -ب أن المناقية رقر :

 م روع تن يو وايانة الخطو  األرضية على   طح 
 الطرق لإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

 وزارة الداخليــــــــــة
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 23/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 
 .20/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين كما 
( 1ملحق رقر ) حيلوا على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم

 من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

   RFP – 2042203 -ب أن المناقية رقر :
 ( 22( ، )20( ، )10( ، )9فدارة الميا  في مراكز التجميع رقر )

 في منطقة شرق الكويت
 شركة ن ط الكويــــــــــــت

السادة المناقيين الوين حيلوا تدعو لجنة المناقيات المركزية 
( من مقر 1ملحق رقر على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

   RFP – 2042201 -ب أن المناقية رقر :
 ( 19( ، )11( ، )8( ، )6فدارة الميا  في مراكز التجميع رقر )

 في منطقة جنوب شرق الكويت
 شركة ن ط الكويــــــــــــت

تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 
( من مقر 1ملحق رقر على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

   RFP – 2042199 -ب أن المناقية رقر :
 ( 21( ، )7( ، )4( ، )3فدارة الميا  في مراكز التجميع رقر )

 في منطقة شرق الكويت
WATER MANAGEMENT AT GCS 

 شركة ن ط الكويــــــــــــت
تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 
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( من مقر 1ملحق رقر ي ادروا إلى ا تالم )على وثاةق المناقية  ن 
 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 – 324م ب ك / خ /  -عن  رو المناقية رقر :

2016 
تحدي  وتوريد وتركيب وت غيل وايانة وضمان  جئزة ح ظ 

 المعلومات
ويمكـــــن   -مؤ ســـــة ال تـــــرول الكويتيـــــة  –ذلـــــك بنـــــاء علـــــى  لـــــب 

 الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.
 الك الة السعر افق ال الطرو

4/9/2016 18/10/2016 -  /
300  
 د.ك

-/10000 
 90االحة لمدة 

 يوما
ا احًا يوم  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

وذلك في مجمع القطاع الن طي  19/9/2016االثنين الموافق 
 (.19الخليج العربي الدور ) شارع –

 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
 هو  المناقية محدودة على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق.

لدى الجئاز هو  المناقية مقتيرة على ال ركات المسجلة 
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   26/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 
م ب ك / خ /  -ال ركات المدعوة لالشتراك في المناقية رقر :

324 – 2016 
ح ظ تحدي  وتوريد وتركيب وت غيل وايانة وضمان  جئزة 

 المعلومات
 شركة زاجل لالتياالت. – 1
 شركة جلوبل تكنولوجي. – 2
 شركة التقدم التكنولوجي. – 3
 شركة  نخمة ال رق األو ط التكنولوجية للكم يوتر. – 4

 اعالن
 – 4و ك م /  - رو المناقية رقر :
2016/2017 

 عمال النخافة والزراعة بمحطة ال ويخ لتوليد القوى الكئرباةية 
 وتقطير الميا 

ويمكـن الحيــول   -وزارة الكئربـاء والمــاء  –ذلـك بنـاء علــى  لـب 
 على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 8/11/2016 -  /

300  
 د.ك

-/10000 
 90االحة لمدة 

 يوما
يوم ا احًا  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

وذلك في محطة ال ويخ لتوليد  19/9/2016االثنين الموافق 
 القوى الكئرباةية وتقطير الميا  .

 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
 وا ت سارات للمناقية الموكورة آخر موعد لتقدير  ي تح خات 

ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   6/10/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
ومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية لمزيد من المعل

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 243هـ   /   -عن  رو المناقية رقر :

 تطوير  ريق الع دلي السريع من مدينة المطالع المستق لية 
 إلي التقا ع المستق لي مع الطريق االقليمي ال مالي

ويمكن الحيول على -وزارة األشغال العامة  –ذلك بناء على  لب 
 وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 23/10/2016 -  /

10000  
 د.ك

-
/2000000   

االحة لمدة 
 يوما 90

ا احًا يوم  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 
وذلك في مكتب مدير إدارة   18/9/2016األحد الموافق 

 تيمير الطرق بوزارة األشغال العامة.
 الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة. وآخر موعد لتقدير العطاءات هو
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دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

 محدودة على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق.
آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 

ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   28/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 243هـ   /   -المناقية رقر :

 تطوير  ريق الع دلي السريع من مدينة المطالع المستق لية 
 إلي التقا ع المستق لي مع الطريق االقليمي ال مالي:

No NAIM CANTERY 

1 DAELIM INDUSTRIA CO., 
LTD KOREA 

2 OBRASCON HUARTE  LAIN 
(OHL) SPAIN 

3 GULF LEIGHTON LLC SPAIN 
4 STRABAG AG AUSTRIA 

5 
CONSOLIDATED 
CONTRACTORS GROUP 
SAL (OFFSHORE) CCC 

LEBANON 

6 CHINA MOJOR BRIDGE 
ENGINEERING CO, LTD CHINA 

7 
TAE YOUNG 
ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO, LTD 

S. KOREA 

8 SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED CHINA 

9 

CHINA STATE 
CONSTRUCTION 
ENGINEERING 
CORPORATION LTD 

CHINA 

10 IMPRESA PIZZAROTTI ITALY 

11 
ARAB CONTRACTORS " 
OSMAN AHMED OSMAN 
CO" 

EGYPT 

12 CORSAN CORVIAN 
CONSTRUCCION SA SPAIN 

13 DAEWOO E & C CO KOREA 

14 SOCIETA ITALIANA PER 
CONDETTE ITALY 

15 
ORASCOM 
CONSTRUCTION 
INDUSTRIAL 

EGYPT 

16 
HYUNDAI ENGINEERING & 
CONSTRACTION CO, LTD 

KOREA 

17 
LARSEN & TOUBRO 
LIMITED INDIA 

18 
CHINA PAILWAY 18TH 
BUREAU GROUP CO. LTD. 

CHINA 

19 SALINI IMPREGILO ITALY 

20 AKTOR TECHNICAL 
SOCIETE ANAYME GREECE 

21 CHINA RAILWAY 
INTERNATIONAL LIMITED CHINA 

22 DOOSON ENGINEERING & 
CONSTRUCTION KOREA 

23 SAUDI BINLADIN GROUP SAUDI ARABIA 

24 AL HABTOOR LEIGHTON 
LLC U. A. E 

25 BCEG INTL. CO. LTD CHINA 

26 GS ENGINEERING & 
CONST. CORP. KOREA 

27 SAMSUNG C&T KOREA 

28 SK ENGINEERING & 
CONSTRUCTION KOREA 

29 ACCIONA 
INFRASTRUCTURES SPAIN 

30 
METALLURGICAL 
CORPORATION OF CHINA 
LIMITED 

SPAIN 

31 CHINA FIRST HIGHWAY 
ENGINEERING CHINA 

32 KOLIN INSAAT TURIZM 
SANAJI TICARET A.S CHINA 

33 ALAYUNI INVESTMENT & 
CONTRACTING COMPANY TURKEY 

34 STFA DENIZ INSAATI 
SANAY VE TIECARET TURKEY 

35 SAMWHAN CORPORATION KOREA 

36 HALLA ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CORP KOREA 

37 MAPA (CCECC) TURKEY 

38 

CHINA CIVIL 
ENGINEERING 
CONSTRUCTION 
CORPERATION 

CHINA 

39 AFCONS INFRASRUCTURE 
LIMITED INDIA 

40 
CHINA HARBOUR 
ENGINEERING COMPANY 
LIMITED 

CHINA 

41 MAKYOL INSAAT SANAYI 
TURIZM VA TICARET A.S TURKEY 

42 FCC CONSTRUCCION, S.A SPAIN 

43 SACYR CONSTRUCCION, 
S.A SPAIN 

44 CHINA RAILWAY NO2 
ENGINEERING GROUP CO. CHINA 

45 USK MOST COMPANY RUSSIA 

46 CENGIZ INSAAT SANAYI 
VE TICARET A.S TURKEY 

47 AL TCOM B.V NETHERLANDS 

48 
ARCHIROON 
CONSTRUCTION 
(OVERSEAS) CO, S.A 

SWITZERLAND 

49 
SOCIETE EGYPTIENED 
ENTREPRISES 
(MOUKHTATR IBRAHIM) 

EGYPT 

51 NUROL CONSTRUCTION 
TRADING CO, INC. TURKEY 
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 اعالن
 – 4ق ع /   -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

  عمال حرا ة و من و المة الم اني والمن ست 
 التابعة للئيئة العامة للقوى العاملة
 الئيئة العامة للقوى العاملة

تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 
مح ر اجتماع على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 ال شراء المناقية.( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييتمئيدي
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 192هـ   /   -ب أن المناقية رقر:

 إن اء وإنجاز وايانة  رق ومجاري  مطار واحية 
 وخدمات  خرى بمنطقة شرق الجئراء

 وزارة األشغال العامـــــــــــة
إلحاقـــاً فعالننـــا بالجريـــدة الر ـــمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة 

علــى إضــافة الســادة / شــركة المجموعــة العربيــة المناقيــات المركزيــة 
المتحدة لو اةل النقل ذ م م ضمن ال ركات المدعوة لالشـتراك فـي 

 .المناقية الموكورة  عال 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 - 54و ك م /   -ب أن المناقية رقر :
2015/2016 

 توريد وتسلير ومناولة الحجر الجيري لمحطات ال ويخ 
 والدوحة الغربية والي ية والزور الجنوبية لتوليد القوى الكئرباةية 

 وتقطير الميا 
 وزارة الكئرباء والماء

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 

 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 

اجتماع تمئيدي  مح رعلى وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )
( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء 1  ملحق 
 المناقية.

  مـين الســر

 اعالن
 – 24م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2013/2014 

 ( االة بولينج في مدارس2تيمير وترخيص وإنجاز وايانة عدد )
 وزارة التربية لمنطقة األحمدي التعليمية بنخام تسلير الم تاو

 التربيــــــــــةوزارة 
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 
 .25/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

وكولك تر تأجيل موعد االجتماع التمئيدي ليكون في تمام الساعة 
 . 29/8/2016ا احاً يوم الخميس الموافق  10

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 – 41م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2015/2016 
 ( ااالت تربية بدنية في مدارس 10تيمير وترخيص وايانة عدد )

 وزارة التربية بمنطقة م ارك الك ير التعليمية بنخام تسلير الم تاو
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
وكولك تر تأجيل موعد االجتماع التمئيدي ليكون في تمام الساعة 

 .30/8/2016ا احاً يوم الثالثاء الموافق  10
 الســر مـين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 29م ع /  -ب أن المناقية رقر :
2015/2016 
 ( ااالت تربية بدنية في مدارس 10فن اء وإنجاز وايانة عدد )

 وزارة التربية بمنطقة العاامة التعليمية بنخام تسلير الم تاو
 وزارة التربيــــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 4/10/2016موكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق المناقية ال

 .27/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
  مـين الســر
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 تنويه
/  2015 – 17هـ ع ر /   -ب أن المناقية رقر :

2016 
  عمال ايانة شاملة للمرافق الرياضية للمنطقة الثالثة

 الئيئة العامة للرياضة
 ن تسترعى انت ا  السادة المناقيين  تود لجنة المناقيات المركزية

 17إلي  ن الرقر اليحيح للمناقية الموكورة  عال  هو )هـ ع ر / 
– 2015  /2016.) 

( من 1298وليس كما جاء في افعالن المن ور في العدد رقر )
 .24/7/2016الجريدة الر مية اليادرة بتاريخ 

 لوا اقت ى التنويه.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

/  2015 – 18هـ ع ر /   -ب أن المناقية رقر :
2016 

  عمال تن يو الييانة ال املة لمراكز ال  اب والمعسكرات
 الئيئة العامة للرياضة

تود لجنة المناقيات المركزية  ن تسترعى انت ا  السادة المناقيين 
 18إلي  ن الرقر اليحيح للمناقية الموكورة  عال  هو )هـ ع ر / 

– 2015  /2016.) 
( من 1298وليس كما جاء في افعالن المن ور في العدد رقر )

 .24/7/2016الجريدة الر مية اليادرة بتاريخ 
 لوا اقت ى التنويه.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
/  2015 – 21هـ ع ر /   -ب أن المناقية رقر :

2016 
 عمال الييانة ال املة للمرافق الرياضية والئيئات الرياضية )المنطقة 

 األولى(
 الئيئة العامة للرياضة

تود لجنة المناقيات المركزية  ن تسترعى انت ا  السادة المناقيين 
 21هو )هـ ع ر / إلي  ن الرقر اليحيح للمناقية الموكورة  عال  

– 2015  /2016.) 
( من 1298وليس كما جاء في افعالن المن ور في العدد رقر )

 .24/7/2016الجريدة الر مية اليادرة بتاريخ 
 لوا اقت ى التنويه.

 
  مـين الســر

 

 اعالن
 – 73هـ ع / ش   م /  -عن  رو المناقية رقر :
2015/2016 

لكلية التربية األ ا ية م روع م اني لتخييات جديدة مستحدثة 
 بالعارضية التابع للئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب

  -الئيئـة العامـة للتعلـير التط يقـي والتــدريب  –ذلـك بنـاء علـى  لـب 
 ويمكن الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 6/11/2016 -  /

1000  
 د.ك

-/50000  
 90االحة لمدة 

 يوما
ا احًا يوم  10في تمام الساعة  التمئيدي يعقد االجتماع 
بالعديلية  5وذلك في م نى رقر  4/10/2016الثالثاء الموافق 
 الطابق األرضى.

 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
هو  المناقية محدودة على ال ركات المين ة بال ئة األولى 

 لألعمال المدنية وافن اةية باللجنة.
آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 

 .د هوا التاريخولن يلت ت لتلك الطل ات بع  4/9/2016 عال  هو 
يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 

واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 1م م ك /  -عن  رو المناقية رقر :

2016/2017 
 توريد وتركيب وت غيل وايانة معدات بوابات مواقف السيارات 

 لم نى مجمع الموانف وميناء ال ويخ والمنا ق التخزينية 
 التابعة له وميناء الدوحة التابعين لمؤ سة الموانف الكويتية

ويمكـــــن   -مؤ ســــة المـــــوانف الكويتيـــــة  –ذلــــك بنـــــاء علـــــى  لـــــب 
 الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 9/10/2016 -  /

150  
 د.ك

-/6000  
 90االحة لمدة 

 يوما
ا احًا يوم  10في تمام الساعة  التمئيدي يعقد االجتماع 
وذلك في الدور السابع  م نى  19/9/2016االثنين الموافق 
 مجمع الموانف.
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 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
المقاولين المتخييين في إدارة مواقف هو  المناقية مقتيرة على 

السيارات وتوريد وتركيب معدات بوابات مواقف السيارات / شر  
  نوات في الكويت. 5خ رة ال تقل عن 

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   21/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

دة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل يجب تقدير شئا
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 5هـ ز / م م /  -عن  رو المناقية رقر :
2016/2015 

 اخت ار نخر إعادة الغطاء الن اتي في التربة ال قيرة 
 )الم اريع المتعلقة بنعادة تأهيل ال يئة(

الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثروة السمكية  –ذلك بناء على  لب 
ـــاةق المناقيـــة مـــن لجنـــة   - المناقيـــات ويمكـــن الحيـــول علـــى وث

 المركزية.
 الك الة السعر افق ال الطرو

4/9/2016 18/10/2016 -  /
300  
 د.ك

-/10000  
 90االحة لمدة 

 يوما
ا احًا يوم  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

وذلك في قاعة االجتماعات  19/9/2016االثنين الموافق 
الن اتية بم نى الئيئة بمكتب ناةب المدير العام ل ئون الثروة 

 شارع الغزالي. –الرةيسي بالرابية 
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

  هو  المناقية محدودة على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق
 .األولى والثانية وهر من ال ئة

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   26/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و  مع
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 
 2016/2015 – 5هـ ز / م م /  -المناقية رقر :

اخت ار نخر إعادة الغطاء الن اتي في التربة ال قيرة )الم اريع المتعلقة 
 بنعادة تأهيل ال يئة(

 ال ركة ا ر ت
 شركة الحقول الخ راء الزراعية ذ م م 1
 شركة بيت افنماء للمقاوالت الزراعية  ذ م م 2
 شركة  بناء ع د الحميد  الر التجارية ذ م م 3
 شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية ذ م م 4
 شركة كويت برت ارد للييانة والتنخيف  ذ م م 5
 للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة المد األخ ر  6
 شركة النخيل لإلنتار الزراعي ش م ك م 7
 شركة الجئراء للمنتجات واآلالت والتجئيزات الزراعية ذ م م 8
 شركة كومتك الكويتية المحدودة ذ م م 9

 شركة عربي ذ م م 10
 شركة مكتب الئاجري للتجارة ش ت ب 11
 للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة او اند جي الئند ية  12
 ال ركة المتحدة لإلنتار الزراعي والحيواني ش م ك م 13
 شركة م اريع ال يئة الزراعية ذ م م 14
 شركة على محمد ثنيان الغانر و والد  للتجارة العامة ذ م م 15
 شركة األبرار لمقاوالت مكافحة القوارأل الفات ومقاوالت الزراعية 16
 كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م  شركة 17
 شركة  ارق الغانر المحدودة ذ م م 18
 شركة كي جي ال للخدمات الزراعية ش م ك م 19
 شركة براير جروب للمقاوالت العامة للم اني والمقاوالت الزراعية 20
 شركة السواني الزراعية ذ م م 21
الم اني والطرق / فرع من مركز ال اهين الوه ي لمقاوالت تنخيف  22

 شركة ال اهين الوه ي للتجارة العامة
 شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية ذ م م 23
 شركة الم اتل الك رى للمقاوالت الزراعية وتنسيق الحداةق ذ م م 24
 شركة برقان الزراعية ذ م م 25
 شركة الئالل الزراعية ذ م م 26
 للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة نخيل الخليج  27
 شركة  وق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت 28
 شركة النخيل العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 29
 مؤ سة حر  الزراعية 30
 شركة ن ات للمقاوالت الزراعية ذ م م 31
 شركة م اتل ال اهين الزراعية والغواةية ذ م م 32
 الموينع الزراعية وال يئة واالن اةية ش ت بشركة  33
 شركة مجموعة الثاقب والحسيني للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 34
مركز الرواد للخدمات الزراعية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة  35

 العامة والمقاوالت ذ م م
 ال ركة الكويتية للتنسيق وايانة الحداةق 36
 للمقاوالت الزراعية )فرع من شركة تنخي كو(جرين فور ت  37
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 اعالن
 2016/2017 - 1  -ب أن المناقية رقر :

 توفير   رجية ومرا لين للمرافق التابعة 
 لإلدارة العامة لإل  اء لمدة ثال   نوات

 افدارة العامة لإل  اء
تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 

مح ر اجتماع المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )على وثاةق 
 ( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.تمئيدي

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  246هـ   /  -ب أن المناقية رقر :

 إن اء وإنجاز وايانة الطريق افقليمي ال مالي المستق لي 
 السريعمع الطريق السالمي إلى تقا ع مع الطريق الع دلي 

 وزارة األشغال العامـــــــــة
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 25/9/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 
كما تدعو لجنة .30/8/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

ثاةق المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا على و 
( من مقر مح ر اجتماع تمئيديالمناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
  241هـ   /  -ب أن المناقية رقر :

 إن اء وا تكمال وايانة الجزء الجديد من الطريق افقليمي 
من تقا ع السالمي الحالي ولغاية التقا ع مع الجزء الجنوبي للطريق 

 افقليمي
 وزارة األشغال العامـــــــــة

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 

 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
  266هـ   /  -ب أن المناقية رقر :

 تيمير وإن اء وإنجاز وايانة  رق وجسور وار  احي 
 ومجاري ميا   مطار وخدمات  خرى بين الداةري الخامس 

 و ريق الغزالي وشارع محمد بن القا ر
 وزارة األشغال العامـــــــــة

 تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات

 4/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  266هـ   /  -ب أن المناقية رقر :

 تيمير وإن اء وإنجاز وايانة  رق وجسور وار  احي 
 ومجاري ميا   مطار وخدمات  خرى بين الداةري الخامس 

 و ريق الغزالي وشارع محمد بن القا ر
 وزارة األشغال العامـــــــــة

حيلوا تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين 
( من مقر 1ملحق رقر على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 تأهيل شركات عالمية لتن يو ب أن نتيجة 
 عدة م اريع ك رى ألعمال الطرق 

 وزارة األشغال العامة  
( من الجريـــــــدة 1093رقر )إلحاقًا لإلعـالن اليـادر فـــي العدد 

ب أن نتيجة   2012/  8/  19الر ـــمية )كويت اليوم( بتاريخ 
 تأهيل مقاولين لألعمال الموكورة  عال  .

فقد وافقت لجنة المناقيات المركزية على تأهيل السادة / شركة 
 برنس يال العالمية للتجارة العامة والمقاوالت وكالء ال ركة افيطالية / 
RIZZARI DE ECCHER S.P.A. 

 ضمن ال ركات المؤهلة لئو  األعمال.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 27هـ ز / م م /  -عن  رو المناقية رقر :

 )ع( 2015/2016
 ت غيل وايانة وإاالو المياعد وملحقاتئا بمواقع مت رقة بالئيئة 

الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثروة السمكية  –ذلك بناء على  لب 
ـــاةق المناقيـــة مـــن لجنـــة المناقيـــات   - ويمكـــن الحيـــول علـــى وث

 المركزية.
 الك الة السعر افق ال الطرو

4/9/2016 18/10/2016 -  /75  
 د.ك

االحة   2000/-
 يوما 90لمدة 

االثنين الموافق ا احًا يوم  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 
وذلك في قاعة االجتماعات السيد / إدارة الم اريع  19/9/2016

 الئند ية بم نى الئيئة الرةيسي بالرابية .
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
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دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

المناقية محدودة على ال ركات المين ة بال ئة الثانية والثالثة هو  
 والرابعة لألعمال الكئرباةية.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   26/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

رة من ق ل يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية الياد
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
  2015/2016 – 25 -عن  رو المناقية رقر :

 تأ يس وحدة متخيية ألبحا  تنمية اليحراء 
 و ن طة التنمية الح رية بالسالمية

ويمكـن   -معئد الكويـت لألبحـا  العلميـة  –ذلك بناء على  لب 
 الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 18/10/2016 -  /

1000  
 د.ك

االحة   20000/-
 يوما 90لمدة 

ا احًا يوم االثنين الموافق  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 
 وذلك في المعئد. 19/9/2016

 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 

ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   26/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016االجتماعية والعمل لعام وزارة ال ئون 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 2015 – 9ب ز /  -عن  رو المناقية رقر :

 عمال إن اء وإنجاز وتركيب وايانة مياعد بانوراما بالمقر الرةيسي 
 ل يت الزكاة

ويمكـن الحيـول علـى وثـاةق   -بيت الزكـاة  –ذلك بناء على  لب 
 المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 18/10/2016 -  /75  

 د.ك
االحة   2000/-

 يوما 90لمدة 
ا احًا يوم االثنين الموافق  10 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

 وذلك في مقر بيت الزكاة. 19/9/2016
 آخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

هو  المناقية محدودة على ال ركات المين ة بال ئة الثالثة 
 لألعمال الممدنية وافن اةية.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
التاريخ ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا  26/9/2016 عال  هو 

. 
يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 

واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 تأهيل شركات عالمية لتن يو ب أن نتيجة 

 عدة م اريع ك رى ألعمال الطرق 
 وزارة األشغال العامة  

( من الجريـــــــدة 1093إلحاقًا لإلعـالن اليـادر فـــي العدد رقر )
ب أن نتيجة   2012/  8/  19الر ـــمية )كويت اليوم( بتاريخ 

 . تأهيل مقاولين لألعمال الموكورة  عال 
فقد وافقت لجنة المناقيات المركزية على تأهيل السادة / شركة 
يو ف يحيي المتروك للمقاوالت العامة للم اني افيطالية وكالء شركة 

   /ITINERA S.P.A .   ضمن ال ركات المؤهلة لئو
 األعمال.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 RFP – 2025297  -ب أن المناقية رقر :

 تقدير خدمات الييانة لمرافق افنتار في منا ق غرب الكويت
MAINTENANCE SERVICES FOR 

PRODUCTION  
FACILITIES IV WEST KUWAIT 

AREAS 
 شركة ن ط الكويت

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
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 20/9/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .30/8/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

كما وافقت اللجنة   ن تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة 
المناقيين الوين حيلوا على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم 

عئر إييال شراء ( من مقر اللجنة ميطح ين م3ملحق رقر )
 المناقية.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 2015/2016 - 62   -ب أن المناقية رقر :

 م روع تيمير وإن اء وتوريد معدات وتجئيز وايانة 
 وت غيل ميادين الرماية )بمنطقة كاقمة( 

 افدارة العامة لإلن اءات والييانة بوزارة الداخلية
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــة

موعد تقدير عطاءات تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل 
 1/11/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 

 .4/9/2016بداًل من يوم األحد الموافق 
كما وافقت اللجنة  على فتح باب الم اركة ل ركات جديدة فعلى 

 يوما من تاريخ افعالن. 14الراغ ين بالم اركة التقدم خالل 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 243و   /   -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 توريد وتركيب وت غيل وتدريب وضمان وتطوير 
 المراق ة الرةيسية لإلذاعة بوزارة افعالم

 شركة ن ط الكويت
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 27/9/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم الثالثاء الموافق 
 .30/8/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
/  2016 - 1/  1  م م   -ب أن المناقية رقر :

2017 
 األمن والحرا ة لمن ست الوزارة

 وزارة األشغال العامة
تود لجنة المناقيات المركزية  ن تسترعى انت ا  السادة المناقيين 

إدارة  –إلي  نه تر تحديد االجتماع التمئيدي في غرفة االجتماعات 
( بمقر الوزارة 3( الدور )2ميعد ) –التوثيق والعقود بالوزارة 

اء الموافق بجنوب السرة في تمام الساعة العاشرة ا احًا يوم األربع
7/9/2016. 

( من 1301وليس كما جاء في افعالن المن ور في العدد رقر )
 .14/8/2016الجريدة الر مية اليادرة بتاريخ 

 لوا اقت ى التنويه.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 2015/2016 – 8  -عن  رو المناقية رقر :

 إن اء وإنجاز وايانة م نى مواقف متعددة الطوابق بمعسكر التحرير
ويمكــن   -الرةا ــة العامــة للحــرس الــو ني  –ذلــك بنــاء علــى  لــب 

 الحيول على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.
 الك الة السعر افق ال الطرو

4/9/2016 23/10/2016 -  /
3500  
 د.ك

-/150000  
االحة لمدة 

 يوما 90
ا احًا يوم  10في تمام الساعة  التمئيدي يعقد االجتماع 
وذلك في الرةا ة العامة للحرس  19/9/2016االثنين الموافق 

 الو ني مديرية التجئيز والعقود بالرقعي.
 بمقر اللجنة.وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً 

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

 هو  المناقية محدودة على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق.
آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 

ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   28/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 
 – 8  -لالشتراك في المناقية رقر :ال ركات المدعوة 

2015/2016 
 إن اء وإنجاز وايانة م نى مواقف متعددة الطوابق بمعسكر التحرير

 شركة  يد حميد بئ ئاني و وال . – 1 
 ال ركة الكويتية األولى للتجارة العامة والمقاوالت. – 2
 شركة بيان الو نية للمقاوالت افن اةية. – 3
 للتجارة والمقاوالت.شركة م ر   – 4
 شركة الخرافي ناشيونال. – 5
 شركة الخليج لإلن اءات. – 6
 ال ركة الكويتية للمقاوالت والتجارة. – 7
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 شركة محمد ع دالمحسن الخرافي و والد . – 8
 شركة االنماء العقارية. – 9

 شركة افن اء والتينيع العقاري. – 10
 للمقاوالت افن اةية.شركة خالد على الخرافي واخوانه  – 11
 شركة المجموعة الم تركة للتجارة والمقاوالت. – 12
 شركة المدير الكويتي فدارة الم اريع العقارية. – 13
 ال ركة الكويتية ل ناء المعامل والمقاوالت. – 14
 شركة وارة لإلن اءات.  - 15
 شركة الدار للئند ة وافن اءات. – 16
 ه.شركة بدر المال و خوان – 17
 شركة المقاولون العرب الكويتية. – 18
 شركة بيت ال ناء الكويتي. – 19
 شركة  دير الكويت للتجارة العامة والمقاوالت. – 20
 شركة الئاني لإلن اءات والتجارة. – 21
 شركة كي  ي  ي للئند ة وافن اءات. – 22
 شركة الحمراء الكويتية. – 23
 شركة اتحاد المقاولين. – 24
 كة برهان الدولية لإلن اءات.شر  – 25

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 )ع( 200هـ   /   -ب أن المناقية رقر :

 إن اء وإنجاز وايانة  رق وجسور وار   مطار 
 واحية وخدمات  خرى ل ارع القاهرة

 وزارة األشغال العامة
تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 

 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 
 .30/8/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 

كما وافقت اللجنة   ن تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة 
ادروا إلى ا تالم المناقيين الوين حيلوا على وثاةق المناقية  ن ي 

( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء 2ملحق رقر )
 المناقية.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  RFP – 2032282  -ب أن المناقية رقر :

خدمات إاالو وا ت دال وتعديل وإن اء خطو  األنابيب في 
 منا ق غرب الكويت

PIPEELINE REPAIR REPLACEMENT, 
MODIFCATION 

 AND CONSTRUCTION WORKS IN 
WEST KUWAIT AREAS 

 شركة ن ط الكويــــــت
تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين الوين حيلوا 

( من مقر 1ملحق رقر على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )
 اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
 – 7و ش ر ع /   -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 الييانة السنوية لكافة من ست وزارة ال ئون االجتماعية والعمل
الجئراء ( عدا قطاع الرعاية  –ال روانية  –لمحافخة )العاامة 

 االجتماعية
 وزارة ال ئون االجتماعية والعمل

الوين حيلوا  تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين
مح ر اجتماع على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 ( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.تمئيدي
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 - 2م م ك /  -عن  رو المناقية رقر :

2016/2017 
 ت غيل وايانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة 

 والمعدات األرضية في ميناء ال ويخ 
ويمكن الحيول  -مؤ سة الموانف الكويتية  –ذلك بناء على  لب 

 على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.
 الك الة السعر افق ال الطرو

4/9/2016 23/10/2016 -  /
1000  
 د.ك

-/50000  
االحة لمدة 

 يوما 90
ا احًا يوم  10في تمام الساعة  التمئيدي يعقد االجتماع 
وذلك بم نى الموانف بالدور  18/9/2016األحد الموافق 

 السابع بغرفة االجتماعات.
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.
 3مقتيرة على ال ركات التى لديئا خ رة ال تقل عن هو  المناقية 

  نوات لل ريك األجن ي. 5 نوات للمقاول المحلي و
آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 

ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   28/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .

ليادرة من ق ل يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية ا
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واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  2015/2016 – 2 -عن  رو المناقية رقر :

 توريد وتركيب وت غيل وايانة نخام اآللي لح ظ وا ترجاع الوثاةق
 

ويمكـن الحيـول علـى   -ديـوان المحا ـ ة  –ذلك بناء علـى  لـب 
 وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 23/10/2016 -  /

150  
 د.ك

-/6000  
االحة لمدة 

 يوما 90
ا احًا يوم  10في تمام الساعة  التمئيدي يعقد االجتماع 
وذلك في بعد    وعين من تاريخ  18/9/2016األحد الموافق 

 الطرو ديوان المحا  ة.
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

 5مقتيرة على الجئاز المركزي شر  وجود الخ رة بمدة ال تقل عن 
  نوات.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا   28/9/2016 عال  هو 
 التاريخ .
ير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل يجب تقد

واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 
 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 
WWW.CTC.GOV.KW . 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن
  RFP/2041398 -عن  رو المناقية رقر :

 م روع المحافخة على ضغط مكمن وارة المرحلة الثالثة 
TRAIN 3 OF WARA PRESSURE 

MAINTENANCE PROJECT 
ــاء علــى  لــب  ويمكــن الحيــول   -شــركة ن ــط الكويــت  –ذلــك بن

 على وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.
 

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 13/12/2016 - /1000 

 د.ك 
-/2000000  

 يوما 90االحة لمدة 
ا احًا يوم االثنين الموافق  9 يعقد االجتماع التمئيدى في تمام الساعة 

التابعة ل رق العقود  101167وذلك في قاعة مارت رقر  26/9/2016
 األحمدي. B1الجديد بم نى 

 الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.وآخر موعد لتقدير العطاءات هو 
دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر

 بطاقة كي نت.
 هو  المناقية محدود على ال ركات الموكورة بالك ف المرفق.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة 
بعد هوا  ولن يلت ت لتلك الطل ات 24/10/2016 عال  هو 
 التاريخ .

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 
NO CONTRACTOR NAME 

1 TECHICAS REUNID AS SA SPAIN 

2 KELLOGG BROWN & ROOT 
OVERSEAS OPERATIONS LTD.UAE 

3 CHIYODA CORPORATION JAPAN 

4 DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD. 
SOUTH KOREA 

5 LURGI OEL-GAS-CHMIE GMBH 
GERMANY 

6 SK ENGG & CONST CO LTD SOUTH 
KOREA 

7 AKER KVAERNER KUWAIT 
8 JGC CORPORATION, JAPAN 

9 A.FRANCE.S SAIPEM    SAIPEM S.A. 
FRANCE 

10 SNC LAVALIN UK LTD. UK 

11 PETROFAC INTERNATIONAL LTD, 
UAE 

12 SAIPEM S. A  ITALY. 

13 SAMSUNG ENGINEERING CO , 
LTD., SOUTH  KOREA 

14 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
CO., LTD. SOUTH KOREA 

15 CONSOLIDATED  ONTRACTORS  
GROUP S.A.L (OFFSHORE) (CCC) 

16 
CHINA PETROLEUM 
ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CORPORATION (CPECC) CHINA 
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NO CONTRACTOR NAME 

17 LARSEN & TOUBRO LIMTED. 
INDIA 

18 
GS ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CORP. SOUTH 
KOREA 

19 DAEWOO ENGINEERING & 
CONSTRUCTION SOUTH KOREA 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 2016/2017 – 65 -عن  رو المناقية رقر :

 تقدير خدمة عقد اخت ارات توفل لمدة  نة
 جامعة الكويت –كلية الدرا ات العليا 

ويمكــن الحيــول علــى   -جامعــة الكويــت  –ذلــك بنــاء علــى  لــب 
 وثاةق المناقية من لجنة المناقيات المركزية.

 الك الة السعر افق ال الطرو
4/9/2016 9/10/2016 -  /75  

 د.ك
االحة   2000/-

 يوما 90لمدة 
 وآخر موعد لتقدير العطاءات هو الساعة الواحدة قئراً بمقر اللجنة.

دفع المقابل النقدي الموكور  عال  بوا طة شيك ميدق  و  يتر
 بطاقة كي نت.

المسجلة لدى الجئاز هو  المناقية مقتيرة على ال ركات 
 المركزي للتكنولوجيا.

آخر موعد لتقدير  ي تح خات  وا ت سارات للمناقية الموكورة  عال  
 ولن يلت ت لتلك الطل ات بعد هوا التاريخ. 21/9/2016هو 

يجب تقدير شئادة ا تي اء نس ة العمالة الو نية اليادرة من ق ل 
واليالحة لمدة  نة  2016وزارة ال ئون االجتماعية والعمل لعام 

 تقدير العطاء.شراء المناقية و مع 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على ال  كة العالمية 

WWW.CTC.GOV.KW . 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن
 – 6و ش ر ع /  -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 الييانة السنوية لكافة من ست وزارة ال ئون االجتماعية والعمل 
األحمدي( عدا قطاع الرعاية  –م ارك الك ير  –لمحافخة )حولي 

 االجتماعية
 وزارة ال ئون االجتماعية والعمل

الوين حيلوا تدعو لجنة المناقيات المركزية السادة المناقيين 
مح ر اجتماع على وثاةق المناقية  ن ي ادروا إلى ا تالم )

 ( من مقر اللجنة ميطح ين معئر إييال شراء المناقية.تمئيدي
  مـين الســر

 اعالن
 – 307هـ   /   -ب أن المناقية رقر :
2016/2017 

 مست  ى جابر األحمد -تجئيز قسر العناية المركزة لأل  ال
 اليحـــــــــــــــةوزارة 

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 

 .30/8/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

  RFP – 2035494  -ب أن المناقية رقر :
 ا تئجار معدات ثقيلة مع عمالة 

HIRE OF HEAVY EQUIOMENT AND 
LABOR 

تعلن لجنة المناقيات المركزية عن تأجيل موعد تقدير عطاءات 
 9/10/2016المناقية الموكورة  عال  إلى يوم األحد الموافق 

 .6/9/2016بداًل من يوم الثالثاء الموافق 
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 RFP – 2037219  -ب أن المناقية رقر :
 عمال خارجية حول مرافق افنتار الجوار ية في منا ق شمال 

 الكويت
 شركة ن ط الكويت

تود لجنة المناقيات المركزية  ن تسترعى انت ا  السادة المناقيين 
إلى  ن موعد االجتماع التمئيدي الثاني يوم الخميس الموافق 

الساعة التا عة ا احًا وذلك في )قاعة مارت  8/9/2016
( التابعة ل رق العقود والكاةنة بم نى 101167رقر  –لالجتماعات 
 باألحمدي. B1العقود الجديد 

( من 1295ليس كما جاء في افعالن المن ور في العدد رقر )و 
 .3/7/2016الجريدة الر مية اليادرة بتاريخ 

 لوا اقت ى التنويه.
  مـين الســر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن

 CA / CPD / 148 -ب أن المناقية رقر:
 مرافق معالجة الك ريت الساةل المنتج من شركة ن ط الكويت

 في مي اة ميناء األحمدي 
 ال ترول الو نية الكويتيةشركة 

إلحاقـــاً فعالننـــا بالجريـــدة الر ـــمية كويـــت اليـــوم فقـــد وافقـــت لجنـــة 
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 -المناقيات المركزية على إضافة السادة :
 شركة اليناعات الئند ية الثقيلة وبناء الس ن ش م ك  – 1
 شركة  ارق الغانر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 2

THE PETROLEUM PROJECTS AND 
TECHNICAL CONSULTIONS CO. 

 شركة الناارية الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م – 3
WISON ENGINEERING LIMITED, 

CHINA. 
 شركة  اتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 4

TEKFEN CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION CO. INC., TURKEY. 

للمقاوالت والتجارة العامة والمقاوالت ش م ال ركة األحمدية  – 5
 ك م.
 شركة الغانر انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م. – 6
 شركة الئاشمي لإلن اءات. – 7

DAEWOO ENGINEERING CO., SOUTH 
KOREA. 

8 – CHINA HUANQIU CONT.& 
ENGG. CORP., CHINA. 
 .المناقية الموكورة  عال ضمن ال ركات المدعوة لالشتراك في 

  مـين الســر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 54/2016) مح ر االجتماع رقر
 )االثنين(المنعقد ا او يوم

م  2016-07-25الموافــــــــــــق  -هـــــــــــــ  1437 -شــــــــــــوال  -20
ــــــــــــــة جلســــــــــــــاتئا رقــــــــــــــر  ــــــــــــــة المناقيــــــــــــــات المركزي ــــــــــــــدت لجن عق

ـــــــق )االثنين((الســـــــاعة التا ـــــــعة مـــــــن اـــــــ او يوم54/2016) المواف
 بمقر اللجنةبقاعة االجتماع  25-07-2016

 و قد ح ر االجتماع السادة :
 ناةب الرةيس فييل حمد المزين 1
 ع و لجنة م اري محمد ال ليئيس 2
 ع و لجنة جنان محسن بوشئري 3

ع و/ممثل المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  هي اء ع دالعزيز الم ف 4
 افدارية

هي اء ع دالرزاق يو ف  5
 الخميس

 ال توى والت ريعع و / ممثل ادارة 

 ع و / ممثل وزارة المالية  الر ذياب العنزي 6
 ناةب  مين السر هدى إبراهير العيسى 7

 
 : وقد ح ر جان اً من االجتماع

 ع و /ممثل وزارة الن ط ا اء ع د الكرير الي ار 
 

 وقد اعتور عن عدم ح ور االجتماع السادة :
 ع و لجنة ع دالعزيز محمد السمحان 
 ع و لجنة اللواء / فئد عيد بن فئد 
 رةيس لجنة المناقيات المركزية ع داهلل  عود الع دالرزاق 

قـــد ا تعرضــــت اللجنـــة المواضــــيع المدرجــــة علـــى جــــدول األعمـــال واتخــــوت ب ــــأنئا 
 القرارات المنا  ة.

 فم العطاءات
 ال ركات ال ترولية

 شركة ن ط الكويت
 موضوع المناقية رقر المناقية م
1 RFQ-

2035885 
 

,  18-8/5&  24تزويــــد انابيــــب ت طــــين قيــــاس
و ملحقاتئــا مــع واــالت  4/3-10,  8/3-13

&  CASINGبريميــــــــوم للح ــــــــر التطــــــــويري 
ACCESSORIES SIZES4/3  

 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 مؤ سة ال ترول الكويتية

م ب  1
 326/2016ك/خ/

 

توريد ورق تيوير مستندات معاد تـدوير  لمؤ سـة 
 ال ترول الكويتية 

 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 

 الوزارات و االدارات الحكومية
 وزارة األشغال العامة

 موضوع المناقية رقر المناقية م
 257هـ   /  1

 
ان اء وانجاز وايانة  ـرق وجسـور واـر  
امطــار واــحية وخــدمات اخــرى فــي جنــوب 
الســــــرة شــــــاملة شــــــارع دم ــــــق والــــــداةري 
 الخامس و ريق الملك فييل بن ع دالعزيز 
فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا 

 للدرا ة
 358ق ص /   / 2

 
اــــيانة عامـــــة للطـــــرق والســــاحات فـــــي محافخـــــة 

 ال روانية 
فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا 

 للدرا ة 
 وزارة الكئرباء والماء

 48/2015/2016و ك م / 1
 

اعمـــــال تجئيـــــز ونقـــــل وت ـــــغيل مولــــــدات 
الـــديزل وملحقاتئـــا فـــي منـــا ق مختل ـــة مـــن 

 دولة الكويت 
فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا 

 للدرا ة

 53/2015/2016و ك م/ 2
 

اعمــــال الزراعــــة بمحطــــة الدوحــــة ال ــــرقية 
 لتوليد القوى الكئرباةية وتقطير الميا  

فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا 
 للدرا ة

 الئيئة العامة ل ئون القير
1 3-2016/2017 

 
 تأثي  بيوت القير 

فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا 
 للدرا ة

 اال تثناةية للتعاقدات الحكوميةافجراءات افدارية  -القطاع الن طي 
 ال ركات ال ترولية

 مؤ سة ال ترول الكويتية
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 $1346/2016 

29-06-2016 
 

 لــــب ااــــدار األمــــر التغييــــري األول بزيــــادة بم لــــ  
 859/-$( مـــــا يعـــــادل ) 2,848اجمـــــالي قـــــدر  )
% علـــــــى قيمـــــــة عقـــــــد تزويـــــــد 5,5د.ك( بنســـــــ ة 

باألخ ـــــار والتحلـــــيالت الدقيقـــــة بمـــــا يخـــــص تت ـــــع 
 Lloyd'sالســـــ ن والنـــــاقالت الم ـــــرم مـــــع / 

List Intelligence 
 298كمـــــــا ا لعـــــــت اللجنـــــــة علـــــــى كتـــــــاب رقـــــــر   

  12/7/2016)مكرر( بتاريخ 
 موافقة بن س ال رو  واأل عار
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 التعاقدات الم اشرة - رو وتر يه الممار ات  -القطاع الن طي 
 ال ركات ال ترولية

 مؤ سة ال ترول الكويتية
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 293 

26-06-2016 
 

ــــــــــــــب إلغــــــــــــــاء الممار ــــــــــــــة رقــــــــــــــر  ب ك/خ/   ل
تحــــــــــدي  وا ــــــــــتخرار التــــــــــراخيص  295/2015

ــــــــى مجمــــــــع القطــــــــاع الن طــــــــي  والمخططــــــــات لم ن
لتقــــدم عطــــاء وحيــــد قيمتــــه ت ــــوق القيمــــة التقديريــــة 
وذلـــك لمزيـــد مـــن الدرا ــــة واعـــادة اـــياغة الوثيقــــة 

 ونطاق العمل 
 قررت اللجنة الموافقة

 توايات الجئات الحكومية
 واالدارات الحكوميةالوزارات 

 وزارة اليحة
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 515 

28-06-2016 
 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه المناقيــــــــــة رقــــــــــر ص / م خ ع / 
زراعــة واــيانة حــداةق ومرافــق  2015/2016ب/7

وزارة اليــــحة )منطقــــة اليــــ او الط يــــة التخييــــية 
()المجموعــــة ب ( علــــى/ شــــركة ابنــــاء ع دالحميــــد 
 ــالر التجاريــة )اقــل اال ــعار( بم لــ  اجمــالي قــدر  

د.ك( بعـــد احتســـاب الخطـــأ  150/3,024,448)
 % 5ل من الحسابي بنس ة اق

ـــالقرار الجتمـــاع قـــادم  ـــل ال ـــت ب ـــة تأجي قـــررت اللجن
 وتخطر الوزارة بموافاة اللجنة باالعتماد لمالي

2 449 
21-06-2016 

 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه المناقيــــــــــة رقــــــــــر ص / م خ ع / 
زراعــة واــيانة حــداةق ومرافــق  2015/2016ر/7

ـــــــة  ـــــــا ق ال رواني  -الجئـــــــراء  -وزارة اليـــــــحة ) من
موعــة ر ( علــى / شــركة  العااــمة اليــحية ( ) المج

كويــت بريت ــارد لليــيانة والتنخيــف )اقــل اال ــعار( 
د.ك( 848/1,929,997بم لـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  )

 % 5بعد احتساب الخطأ الحسابي بنس ة اقل من 
ـــالقرار الجتمـــاع قـــادم  ـــل ال ـــت ب ـــة تأجي قـــررت اللجن

 وتخطر الوزارة بموافاة اللجنة باالعتماد لمالي
3 3163 

24-01-2016 
 

)اعيــد بحـــ (  لـــب اعـــادة عـــرأل تر ـــيه المناقيـــة 
توريد وتركيـب  43/2014/2015رقر ص/م خ ع/

ــــــة مــــــن  وت ــــــغيل واــــــيانة اجئــــــزة و بــــــرامج الحماي
االختراقات لمستخدمي االنترنت وال ريد االلكترونـي 
بــــــالوزارة علــــــى/ شــــــركة ال ــــــرق األو ــــــط للحلــــــول 
المتكاملــة )ثــاني  قــل األ ــعار( بم لــ  إجمــالي قــدر  

 د.ك(  628,000/-)
كمـــــا ا لعـــــت اللجنـــــة علـــــى كتـــــاب شـــــركة ال ـــــرق األو ـــــط *

( المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي 623للحلـــــــــــــــــول المتكاملـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر )
ـــــــــــى ا ـــــــــــ اب ا ـــــــــــت عاد  26/1/2016 ـــــــــــرد عل مت ـــــــــــمن ال

 ديوان المحا  ة  
كمــــا ا لعــــت اللجنـــــة علــــى كتـــــاب الــــوزارة رقـــــر   -

المت ـــــــــــمن  26/6/2016المــــــــــؤرخ فـــــــــــي  465
 ـــأن التواـــية افادتئـــا بأنئـــا مـــا زالـــت عنـــد قرارهـــا ب

ـــــي  ل ئـــــا  ـــــوكور ف بالتر ـــــية للمناقيـــــة كمـــــا هـــــو م
ــــــــــــة لل ــــــــــــرو   اعــــــــــــال  بيــــــــــــ ة ال ــــــــــــركة مطابق

 والمواا ات 
قــررت اللجنــة عــدم الموافقــة وتخطــر الــوزارة بدرا ــة 
العــــرأل الــــوى يليــــه و يح ــــظ الــــتخلر مــــع تجديــــد 

 ال مانات ال نكية
 الرةا ة العامة للحرس الو ني

 لـــب الرةا ـــة تأجيـــل تن يـــو م ـــروع المناقيـــة رقـــر  4591 1

28-06-2016 
 

ان ــــاء وانجـــــاز واـــــيانة تو ـــــعة  7/2013/2014
م نــى ك ــار ال ــيو  ضــ ا  الحــرس الــو ني المر ــى 
علــى/ شــركة وارة لإلن ــاءات ) قــل اال ــعار( بم لــ  

د.ك( وذلـــك  178/4,337,057إجمـــالي قـــدر  )
 التزاما بترشيد االن اق في الميزانية العامة 

لجنــــــة عــــــدم الموافقــــــة وتخطــــــر الرةا ــــــة قــــــررت ال
 با تكمال اجراءات التعاقد

 وزارة العدل
1 2016009607 

23-06-2016 
 

 1/2016/2017 لب تر ـيه المناقيـة رقـر و ع/
ــــــــات  ) ع ( اليــــــــيانة ال ــــــــاملة والت ــــــــغيل والتركي 
ــــاني وزارة العــــدل )محافخــــة  لألعمــــال الئند ــــية بم 
ــــة والجئــــراء ( علــــى/ شــــركة كــــي  ــــي  ــــي  ال رواني
للئند ــة والمقــاوالت )اقــل اال ــعار( بم لــ  اجمــالي 

 د.ك(  3,292,482/-قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

2 2016009608 
23-06-2016 

 

 لــــــب تر ــــــيه مجموعــــــات المناقيــــــة رقــــــر و ع / 
الييانة الئند ية ال املة آلالت  3/2016/2017

ــــى/ مؤ ســــة  ــــوزارة العــــدل عل تيــــوير المســــتندات ب
جا ـــــــر يو ـــــــف الحمي ـــــــي )اقـــــــل اال ـــــــعار فـــــــي 
ــــــــدر   ــــــــ  اجمــــــــالي ق ــــــــثال ( بم ل المجموعــــــــات ال

 د.ك(  700/349,988)
 قررت اللجنة الموافقة

3 2016010131 
03-07-2016 

 

 4/2016/2017 لب تر ـيه المناقيـة رقـر و ع/
الجـــزء  -  اعـــة و توريـــد )مجلـــة الق ـــاء و القـــانون 

الثــــاني مــــن ال ئــــرس العــــام ) كتــــاب ق ــــاء محكمــــة 
التمييـز فـي الموضــوع( علـى/ شــركة مجموعـة النخــاةر 
ـــة )اقـــل اال ـــعار( بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  ) -االعالمي

 د.ك(  29,400/
مـــــا ا لعـــــت اللجنـــــة علـــــى كتـــــاب الـــــوزارة رقـــــر ك-

 15/6/2016المــــــــــؤرخ فــــــــــي  2016009024
 والمت من  لب تمديد فترة درا ة العطاءات 

 قررت اللجنة الموافقة

 الئيئة العامة لليناعة
1 687 

03-07-2016 
 

 - 3/2015 لب تر يه المناقية رقـر هــ ع ص / 
اــــيانة وتطــــوير وت ــــغيل وضــــمان  نخمــــة )  2018

الموااــــــ ات ( والتــــــدريب  -العقــــــود  -الم ــــــاريع 
عليئـــا بالئيئـــة علـــى / شـــركة تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ـــوتر واال ت ـــارات ) قـــل األ ـــعار(  لخـــدمات الكم ي

 د.ك(  946,200/-بم ل  إجمالي قدر  )
 تعزيز االعتماد الماليالموافقة مع 

 جامعة الكويت
1 6772 

04-07-2016 
 

 2017-29/2016 لــــب تر ــــيه المناقيــــة رقــــر 
 عمــال الكســوة الخارجيــة لم نــى كليــة علــوم ال حــار 

جامعــــه  -)بال نطــــاس( إدارة افن ــــاءات و اليــــيانة 
الكويـــت على/شـــركة ان ـــاءات الخيواـــية للتجـــارة 

 610,000/-) قل األ عار( بم ل  اجمـالي قـدر  )
 د.ك( 

 قررت اللجنة الموافقة
2 6586 

28-06-0206 
 

 لـــــــــب الغـــــــــاء واعـــــــــادة  ـــــــــرو المناقيـــــــــة رقـــــــــر 
ـــــــــــــب  78/2015/2016 ـــــــــــــد وتركي ) ع ع ( توري

وت ــغيل كــاميرات مراق ــة المرحلــة الثانيــة مــع تقــدير 
خدمــة لمركــز نخــر المعلومــات بالجامعــة وذلــك لعــدم 

 المطابقة لل رو  والمواا ات ال نية المطلوبة 
قـــــررت اللجنـــــة عـــــدم الموافقـــــة ودرا ـــــة العطـــــاءات 

 جنة بالتوايةوموافاة الل
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3 6587 
28-06-2016 

 

 لــــب اعــــادة النخــــر بقــــرار اللجنــــة الســــابق واالذن 
)ع ع( 2015/2016-58بتر ـــيه المناقيـــة رقـــر 

توريــد و تركيــب و ت ــغيل اجئــزة فيــول ذكيــة لكليــة 
التربية لمركـز التقنيـات التربويـة بالجامعـة علـى/ شـركة 
عيســـــى حســــــين اليو ــــــ ي و والد  للتجــــــارة العامــــــة 

/ -در  )والمقاوالت ) قل األ عار( بم لـ  اجمـالي قـ
 د.ك( وذلك بعد تجديد الك الة ال نكية  75,988

 قررت اللجنة التالي:
اوال: الغــاء قرارهــا الســابق و اليــادر باجتمــاع رقــر ) 

و  25/5/2016( المنعقـــــــــد بتـــــــــاريخ 39/2016
المت ــــمن عــــدم الموافقـــــة علــــى التواــــية بالتر ـــــية 

 النتئاء الك الة األولية 
 ثانيا: الموافقة

4 6694 
30-06-2016 

 

( للمناقيـــــــة رقـــــــر 10 لـــــــب إلغـــــــاء ال نـــــــد رقـــــــر )
توريــــد و تركيــــب و ت ــــغيل  135/2015-2016

ــــة  ــــة العلــــوم   - جئــــزة علمي ــــاء  -كلي  -قســــر ال يزي
 جامعه الكويت ذلك العتوار شركة/العرفج الئند ية

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة التربية

1 489850 
22-06-2016 

 

 لـــــب افحا ـــــة والعلـــــر بـــــأن تـــــر تخ ـــــيم الم لـــــ  
افجمـــــــــــــــــالي لعقـــــــــــــــــد المناقيـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر م ع 

ــو اعمــال المرا ــلة لمنطقــة  2/2015/2016/ تن ي
م ـــارك الك يـــر التعليميـــة الم ـــرم مـــع/ شـــركة ال حــــار 

ــــ  )  420,540/-للخــــدمات العامــــة لييــــ ح الم ل
د.ك( وذلـــك بنـــاء  487,620/-د.ك( بـــدال مـــن )

 ا  ة على موافقة ديوان المح
 قررت اللجنة الموافقة

2 511099 
04-07-2016 

 

-23/2015 لــــــب تر ــــــيه المناقيــــــة رقــــــر م ع/
ـــب و ت ـــغيل و اـــيانة  جئـــزة  2016 ـــد و تركي توري

اتيـــاالت و ملحقاتئـــا مـــع تـــوفير خدمـــة االتيـــال و 
التمديـــــدات لـــــربط مــــــدارس المـــــرحلتين الريــــــاأل و 
ــــــوزارة  ــــــديوان عــــــام ال االبتــــــداةي و مواقــــــع  خــــــرى ب

كة فا ـت لالتيـاالت ) قـل األ ـعار( بم لـ  على/شر 
 د.ك(  187,586/-اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة عدم الموافقة
 وزارة األشغال العامة

1 1984 
20-06-2016 

 

 لـــــــــــــــــب تر ـــــــــــــــــيه المناقيـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر ا م م / 
اـــــــــيانة وااـــــــــالو اجئـــــــــزة  1/3/2015/2016

ومعـــــدات وآليـــــات المركـــــز الحكـــــومي لل حواـــــات 
ـــراي  ل ـــا  وضـــ ط الجـــودة واالبحـــا  علـــى/ شـــركة ت
للتجـــارة العامـــة والمقـــاوالت )اقـــل اال ـــعار( بم لـــ  

د.ك( علمـــا بأنـــه تـــر  578,796/-اجمـــالي قـــدر  )
ـــــة بنـــــ1,200/-خيـــــر ) ـــــة مـــــن د.ك( لثالث ود ملغي
 الوزارة 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الكئرباء والماء

1 17831 
09-06-2016 

 

 7209/2014 لب تر يه المناقية رقر و ك م / 
 132توريد واالت  ولية لكيـ الت ال ـغط العـالي 

ـــــــــــــى/ شـــــــــــــركة     EXSYMك.  عل
CORPORATION JAPAN  وكيلئــا

المحلــي شــركة ع ــداهلل الحمــد اليــقر وإخوانــه )اقــل 
 د.ك( 328,360/-اال عار( بم ل  إجمالي قدر  )

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم
 افدارة العامة لإل  اء

 16/2015/2016 لــــب تر ــــيه المناقيــــة رقــــر  6368 1

29-06-2016 
 

ااالو وت غيل وايانة ماكينـات تكييـف هـواء ذات 
النخــام المن يــل وماكينــات تكييــف الئــواء المركــزي 
والتدفئـــة وملحقاتئـــا للمرافــــق التابعـــة لـــإلدارة لمــــدة 
ثال   نوات على/ال ـركة العربيـة للت ريـد والتكييـف 

 158,346/-) قل األ عار( بم ل  إجمـالي قـدر  )
 د.ك( 

 قررت اللجنة الموافقة
 ديوان الخدمة المدنية

1 2016069492 
16-06-2016 

 

 2015/2016-6 لـــــب تر ـــــيه المناقيـــــة رقـــــر 
م ــروع تو ــعة شــ كة االليــا  ال ــوةية علــى / شــركة 
المســتق ل الدوليــة لالتيــاالت )ثــاني اقــل اال ـــعار( 

 د.ك(  117,048/-بم ل  اجمالي قدر  )
 الموافقةقررت اللجنة 

 الئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب
1 6801 

23-06-2016 
 

ـــــر هــــــ ع/ش ا م/ ـــــب تر ـــــيه المناقيـــــة رق -67 ل
اعمــال واــيانة وااــالو للرافعــات  2015/2016

وال ـــــترات وتوالـــــف اال ـــــارات واألبـــــواب المنزلقـــــة 
والمروحية بكليات ومعاهـد وديـوان عـام الئيئـة علـى/ 
ـــ   ـــة ) قـــل األ ـــعار( بم ل شـــركة بئمـــن للتجـــارة العام

 د.ك(  67,000/-اجمالي قدر  )
 فقةقررت اللجنة الموا

 اال تدعاءات -الجئات الحكومية 
 الوزارات و االدارات الحكومية

رقر الكتاب  م
 الموضوع المقاول الجئـــــــة وتاريخه

1 260 
03-05-

2016 
 

وزارة 
 اليحة
 

)اعيـــــد بحـــــ  (  لـــــب تر ـــــيه  
 -1048الممار ـــــــــــــــة رقـــــــــــــــر 

ـــــــــد عـــــــــدة  2015/2016 توري
ــــــــس   جئــــــــزة وملحقاتئــــــــا لمجل
اقســـام امـــراأل النســـاء والـــوالدة 
لمست ــ ى العــدان علــى / شــركة 
التقــدم الط ــي األلمــاني لألجئــزة 
واالدوات الط يـــــــة )ثـــــــاني  قـــــــل 
 األ عار( بم ل  اجمالي قدر  

 د.ك(  44,000/-)
ادة ممثلــي بعــد اال ــتماع الــى افــ

 الوزارة : 
 المئند ة / فرو دشتي  -

ــــــــــــــــــديرة ادارة الئند ــــــــــــــــــة  ) م
 الط ية( 

المئنـــــدس/ محمـــــد اليـــــالح  -
 )اختيااي اول( 

الدكتور / هنـد الع يـد )مراق ـة  -
 االدوية( 

 قررت اللجنة الموافقة
2 180/2016 

15-05-
2016 
 

وزارة 
 اليحة

 

ـــــد بحـــــ  (  لـــــب تعـــــديل   )اعي
( 8قيمـــــــة شـــــــراء ال نـــــــد رقـــــــر )

محاليــل ومســتئلكات جئـــاز ال 
DXH  لكافــــــــة المخت ــــــــرات

ـــــرون لألجئـــــزة  مـــــن/ شـــــركة تكت
ـــــــــة وكـــــــــالء الســـــــــادة  افلكتروني

BECKMAN  
COULTER  لييــــــــــــــــــ ح

-بم لـــــــــــ  إجمـــــــــــالي قـــــــــــدر  )
-د.ك( بـــدال مـــن ) 28,476/



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   114                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

د.ك( وذلك لوجـود  12,464/
 خطأ بتسعير عرأل ال ركة 

بعــد اال ــتماع الــى افــادة ممثلــي 
 الوزارة : 

 المئند ة / فرو دشتي -
) مـــــــــــــــــديرة ادارة الئند ـــــــــــــــــة  

 الط ية( 
المئنـــــدس/ محمـــــد اليـــــالح  -

 )اختيااي اول( 
الدكتور / هنـد الع يـد )مراق ـة  -

 االدوية( 
 قررت اللجنة الموافقة

3 11411 
30-05-

2016 
 

وزارة 
 اليحة

 

)اعيد بح ( لب اادار األمـر  
ـــــــري األول بزيـــــــادة م لـــــــ   التغيي
اجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

د.ك(مــــا 750/99,843قــــدر )
%(علـى قيمـة 25يعادل نسـ ة )

عقــد شــراء ادويــة ح ــوب عــالر 
الكــــدمات لكافــــة االقســــام فــــي 
المراكـز اليـحية والمست ــ يات 
الم ـــرم مع/شـــركة محمـــد نااـــر 
ـــــــادة   الئـــــــاجري واوالد  وذك لزي

  كمية المادة المطلوبة
بعــد اال ــتماع الــى افــادة ممثلــي 

 الوزارة : 
المئند ـــــة / فـــــرو دشـــــتي )  -

 مديرة ادارة الئند ة لط ية( 
المئنـــــدس/ محمـــــد اليـــــالح  -

 )اختيااي اول( 
الــــدكتور / هنــــد الع يــــد )مراق ــــة  -

 االدوية( 
 قررت اللجنة الموافقة

 الحكوميةافجراءات افدارية اال تثناةية للتعاقدات  -الجئات الحكومية 
 الوزارات واالدارات الحكومية

 وزارة العدل
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 10191 

04-07-2016 
 

ـــع بزيـــادة م لـــ    لـــب ااـــدار األمـــر التغييـــري الراب
د.ك( مـا يعـادل  800/370,540إجمالي قـدر  )

ــــــى قيمــــــة عقــــــد المناقيــــــة رقــــــر و 8,7) %( عل
تقدير   اعين لوزارة العـدل  3/2014/2015ع/

الم ـــرم مـــع/ ال ــــركة العربيـــة لخـــدمات الكم يــــوتر 
ــادة عــدد ) (   اعــاً لمحــاكر  األ ــرة 56وذلــك لزي

 -العااــــمة  -حــــولي  -حمــــدي بمحافخــــات )األ
( 24م ارك الك ير( واندوق تأمين األ رة  لمـدة )

حتــــــــــــــى  1/9/2016شـــــــــــــئراً اعت ــــــــــــــارا مـــــــــــــن 
31/8/2018  

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
2 2016009822 

27-06-2016 
 

 لــب التمديـــد الثـــاني لعقـــد المناقيـــة رقـــر و ع / 
تقــدير خــدمات فندقيــة وعامــة  7/2011/2012

لــــوزارة العــــدل الم ــــرم مــــع/ شــــركة  ويــــق العالميــــة 
ــــــــن  ــــــــارا م ــــــــع اشــــــــئر اعت  للخــــــــدمات لمــــــــدة  رب

بم لـــــــــــــ   30/11/2016حتـــــــــــــى  1/8/2016
د.ك( لحــــــــــين  303,024/-اجمـــــــــالي قــــــــــدر  )

و االنتئـــــــاء مــــــــن  اجـــــــراءات تر ــــــــيه المناقيــــــــة 
  12/2015/2016ع/

قررت اللجنة الموافقة على ان يكـون فتـرة التمديـد 
 م ئرة

3 2016010190 
04-07-2016 

 

 لـــب ااـــدار األمـــر التغييـــري األول بزيـــادة م لـــ  
د.ك( مــــــــا يعــــــــادل  8,640/-إجمــــــــالي قــــــــدر  )

%( على قيمة عقد تينيع وتوريد وتركيب 26,2)
 ــاوالت مداولــة وكــاونترات خ ــ ية لم ــاني محــاكر 
األ ــــرة الم ــــرم مــــع/ شــــركة ال لــــد األمــــين لألثــــا  
ـــــــد عـــــــدد   ـــــــك لتوري ـــــــديكور وذل والم روشـــــــات وال

 خ ب ( كاو نتر 120)
 موافقة بن س ال رو  واأل عار

 الئيئة العامة لل يئة
1 3693 

28-06-2016 
 

 لــــــــب التمديــــــــد االول للمناقيــــــــة رقــــــــر هـــــــــ ع 
تــوفير خـــدمات التنخيـــف  13/2013/2014ب/

وال يافة للئيئة العامة لل يئـة الم ـرم مع/شـركة ربـوع 
ــــيج للتجــــارة العامــــة لمــــدة  ــــنة اعت ــــارا مــــن  الخل

بم لــ  إجمـــالي   7/9/2017حتــى  8/9/2016
ــــــن س ال ــــــرو  و  149,688/-قــــــدر  ) د.ك( ب

 العقد السابق 
 جنة الموافقةقررت الل

 وزارة الدفاع
1 272722015368 

28-06-2016 
 

 لــــــــــــــب التمديــــــــــــــد األول للمناقيــــــــــــــة رقــــــــــــــر 
( اــيانة و إاــالو محطــات الوقــود 2512812)

بالمنطقـــــة ال ـــــمالية والجنوبيـــــة والو ـــــطى الم ـــــرم 
مع/شــــــركة ديــــــوزن انترناشــــــيونال للتجــــــارة العامــــــة 
ــــــاوالت لمــــــدة تســــــعة شــــــئور اعت ــــــارا مــــــن  والمق

بم لــــــــــــــــــ  إجمــــــــــــــــــالي قــــــــــــــــــدر   17/2/2017
د.ك( وذلـــك بـــن س ال ـــرو   002/225,250)

ـــــن  ـــــرو المناقيـــــة واأل  ـــــعار لحـــــين االنتئـــــاء م
 ( 1312815الجديدة رقر )

قررت اللجنة عدم الموافقة ا تعجال الوزارة بطرو 
 االعمال بمناقية جديدة

 افدارة العامة لإل  اء
1 951 

30-06-2016 
 

 2014/  7 وال:  لب فسخ عقـد المناقيـة رقـر 
ــة للمرافــق التابعــة  2015/  اعمــال الحرا ــة االمني

لـإلدارة الم ـرم مــع / مركـز الغايــة للخـدمات األمنيــة 
) قــل األ ــعار( وذلــك فخاللئــا بالتزاماتئــا بتن يــو 

( مـــن ال ـــرو  20بنـــود العقـــد وفقـــا للمـــادة رقـــر )
د مـــــع/مركز (. ثانيا:التعاقـــــ1-11العامـــــة وال نـــــد )

ــــ  اقــــل األ ــــعار(   ــــة )ثال ــــرواد للخــــدمات األمني ال
د.ك( وذلك  183,600/ -بم ل  اجمالي قدر  )

 لتن يو التزامات العقد . 
 قررت اللجنة عدم الموافقة

 وزارة افعالم
1 361 

01-06-2016 
 

ـــــر و  ـــــد المناقيـــــة رق ـــــاني لعق ـــــد الث  لـــــب التجدي
)ع( اــــــــــــيانة وت ــــــــــــغيل 120/2011/2012 /

معـــــدات واجئـــــزة و مولـــــدات محطـــــات الطـــــوارئ 
لإلر ال االذاعي و التل زيوني في محطات اليـ ية 
والجليعة و المطالع و جنوب الي احية و الييانة 
ــة لم نــى التــرددات فــي ال ــويخ الم ــرم مــع/  الدوري

يـــاالت لمـــدة  ـــنة اعت ـــارا مـــن شـــركة  ـــلطان لالت
 -بم لـــــــــــــــ  اجمـــــــــــــــالي قــــــــــــــــدر  ) 1/9/2016
د.ك( بـــــــن س ال ـــــــرو  واال ـــــــعار  153,600/

 وذلك لحاجة الوزارة ألعمال العقد 
قـــررت اللجنـــة الموافقــــة علـــى ان يكـــون التجديــــد 
لمــدة  ــتة شــئور فقــط وتطــرو االعمــال بمناقيــة 
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 خالل هو  ال ترة
 ة السمكيةالئيئة العامة ل ئون الزراعة والثرو 

1 11916 
27-06-2016 

 

 لـــب إعـــادة النخـــر بقـــرار اللجنـــة والموافقـــة علـــى 
 -التمديــد الثالــ  لعقــد المناقيــة رقــر هـــ ز / م م 

تن يـــــــو وتطـــــــوير واـــــــيانة  2010/2011 - 22
م ــروع تحـــريج ام الئيمـــان ال يئــي المرحلـــة الثانيـــة 
الم رم مع / شركة الئالل الزراعية لمـدة  ـتة  شـئر 

بم لـ  4/2/2017حتـى  5/8/2016اعت ارا مـن 
د.ك( وذلـــــك  710/149,584جمـــــالي قـــــدر  )ا

لحين االنتئاء من إجراءات  رو المناقية رقـر هــ 
  2016/2017- 1ز / م م / 

مازالــــت اللجنــــة عنــــد قرارهــــا الســــابق و اليــــادر 
ـــاريخ  38/2016باجتمـــاع رقـــر  -23المنعقـــد بت

المت من جعدم الموافقة على التمديـد  5-2016
 الثال  وتطرو بمناقية ج

 ولي العئد ديوان  مو
1 588 

25-07-2016 
 

ــــــد الثالــــــ  لعقــــــد الممار ــــــة رقــــــر   لــــــب التجدي
ــــــــوفير وج ــــــــات  23/2014-2015 تجئيــــــــز وت

غواةيـــــة لمـــــوق ي الـــــديوان الم ـــــرم مـــــع / ال ـــــركة 
الكويتية للتجئيزات الغواةيـة لمـدة  ـنة اعت ـارا مـن 

بم لــــــــــــــ   18/9/2017حتــــــــــــــى 19/9/2016
ــــــأن  90.000/-اجمــــــالي قــــــدر  ) د.ك( علمــــــا ب

 الوج ات  المحا  ة  تتر على السحب ال علي من
 قررت اللجنة الموافقة

 الئيئة العامة ل ئون القير
1 7940 

27-06-2016 
 

 لـــب ااـــدار األمـــر التغييـــري األول بزيـــادة م لـــ  
د.ك( مـا يعـادل نسـ ة  54,340/-اجمالي قدرة )

ـــــر 25) -6%( علـــــى قيمـــــة عقـــــد الممار ـــــة رق
ايانة ش كة الحا  ات واألجئـزة  2014/2015

المسـتقلة الم ـرم مــع / شـركة كم يــوتر داتـا نتــوركس 
( فنيــــين ذوي خ ــــرة فــــي 2وذلــــك فضــــافة عــــدد )

لــي والتجديــد الثــاني لمــدة  ــنة مجــال الحا ــب اآل
  1/9/2016اعت ارا من 

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
2 7965 

27-06-2016 
 

-1 لــــب التجديــــد األول لعقــــد الممار ــــة رقــــر 
اـــــيانة األجئـــــزة ال يئيـــــة لموقـــــع  2015/2016

ــــع / شــــركة الحا ــــ ات  ــــرم م ــــي الم  الحا ــــب اآلل
لتكنولوجيـــــا المعلومـــــات لمـــــدة  ـــــنة اعت ـــــارا مـــــن 

-بم لـــــــــــــــ  اجمـــــــــــــــالي قــــــــــــــــدر  ) 1/9/2016
 د.ك( 5,820/

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
 معئد الكويت لألبحا  العلمية

1 1360 
22-06-2016 

 

-M-4 لب التجديد األول لعقد الممار ة رقر 
تـــوفير وج ـــات غواةيـــة لم ـــاركي  2015/2016

الــــدورات التدري يــــة الداخليــــة الم ــــرم مــــع/ شــــركة 
بانكويـــت انترناشـــونال للتجئيــــزات الغواةيـــة لمــــدة 

حتـــــــــــــى  16/8/2016 ـــــــــــــنة اعت ـــــــــــــارا مـــــــــــــن 
ــــدر  ) 15/8/2017 ــــرادي ق د.ك( 4/-بم لــــ  اف

 د.ك(  25,000/-واجمالي  قدر  )
 موافقة بن س ال رو  واأل عار

 الكويتيةمؤ سة الموانف 
1 3104 

03-07-2016 
 

ــــــد المناقيــــــة م م ك  ــــــد الثــــــاني لعق ــــــب التمدي  ل
( بحـــــارة للعمـــــل 40تـــــوفير عـــــدد ) 36/2011/

بميناء ال عي ة الم رم مع/شركة كي جـي ال الدوليـة 
بم لــ   5/7/2016لمــدة ثالثــة  شــئر اعت ــارا مــن 

د.ك( لحـــــــين  005/24,943إجمـــــــالي قـــــــدر  )
-1االنتئــــاء مـــــن تر ـــــيه المناقيـــــة رقـــــر م م ك /

  30/8/2016إق الئا في  2016
 موافقة بن س ال رو  واأل عار

 الئيئة العامة ل ئون ذوى افعاقة
1 20144 

28-06-2016 
 

-5 لــــــــــــــب التمديــــــــــــــد األول لعقــــــــــــــد رقــــــــــــــر 
ب ــأن خــدمات االمــن و الحرا ــة  2015/2016

للم نـــى الرةيســـي للئيئـــة الم ـــرم مع/شـــركة الـــدروازة 
ــارا مــن  لألمــن و خــدمات التنخيــف لمــدة  ــنة اعت 

-بم لـــــــــــــــ  اجمـــــــــــــــالي قــــــــــــــــدر  ) 1/8/2016
ــن س ال ــرو  و األ ــعار ذلــك 21,000/ د.ك( ب

 لحين  رو ممار ة جديدة 
 ال رو  واأل عارموافقة بن س 

 
 

 وزارة الداخلية
1 16426 

29-06-2016 
 

ـــــــــــــ  للعقـــــــــــــد رقـــــــــــــر  ـــــــــــــب التجديـــــــــــــد الثال  ل
اـــيانة األنخمـــة المســـاندة  322/2014/2015

بيــــالة الحا ــــب اآللــــي بال روانيــــة لــــإلدارة العامــــة 
لــنخر المعلومــات بــالوزارة الم ــرم مــع / شــركة بــدر 
المــــــــال وإخوانــــــــه لمــــــــدة  ــــــــنتين اعت ــــــــارا مــــــــن 

بم لـ  إجمـالي  30/6/2018حتى  1/7/2016
 ــــــــــرو  د.ك( بــــــــــن س ال 15,000/ -قــــــــــدر  )

 واأل عار . 
قررت اللجنة الموافقة علـى ان التجديـد لمـدة  ـنة 
فقط على ان تطـرو االعمـال بممار ـة خـالل هـو  

 ال ترة
 الئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب

1 6803 
23-06-2016 

 

 لـــب ااـــدار األمـــر التغييـــري االول بزيـــادة م لـــ  
د.ك( مـــا يعـــادل  054/13,343اجمـــالي قـــدر  )

%( على قيمة عقد المناقية رقر هـ 1.83نس ة )
)ع( الخـــــــــــاص 24/2012/2013ع / ش   م / 

بت ــغيل واــيانة الميــاعد التابعــة لكليــات ومعاهــد 
الئيئـــة الم ـــرم مـــع/ خالـــد وحـــازم م ـــاري الخالـــد 

 18/6/2016رة العامة اعت ارا من وشركاهر للتجا
( 19وذلـــــك فضـــــافة عـــــدد ) 6/2/2017حتـــــى 

 بنات -ميعداً بكلية العلوم اليحية 
 موافقة بن س ال رو  واأل عار

2 7063 
03-07-2016 

 

 لـــب ااـــدار األمـــر التغييـــري األول بزيـــادة م لـــ  
د.ك( مـــا يعـــادل  122/75,933اجمـــالي قـــدر  )

%( على قيمة عقد المناقية رقر هـ 22.4نس ة )
 عمال ت غيل و  2014/2015-12ع/ ش   م/

اـــــيانة و إاـــــالو الخـــــدمات الئند ـــــية لمحطـــــة 
الت ريد الغربية و الم اني التابعة لئا الم رم مع/شركة 

حتــى  18/6/2016الئند ــية ابتــداء مــن الخلــيج 
نئايـــة العقــــد الحــــالي ذلـــك النتئــــاء فتــــرة اليــــيانة 
 -المجانيـــة لم ـــاني تو ـــعة كليـــة العلـــوم اليــــحية 

 بنات 
موافقــــة بــــن س ال ــــرو  واأل ــــعار وتخطــــر الئيئــــة 
االلتـــزام بحـــدود النســـ ة المســـموو بئـــا فـــي العقـــد 

%( و تطــــــرو االعمــــــال بمناقيــــــة 15المقــــــررة )
 ال ترة خالل هو  

 وزارة المالية
ــــد تــــدقيق الحســــابات  1160623 1 ــــب التجديــــد الثــــاني لعق  ل
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03-07-2016 
 

المعتمـدة لوحـدة التحريـات الماليـة الكويتيـة الم ـرم 
اـــافي المطـــوع وشـــركاو  للســـنة  KPMGمـــع/ 

ـــة  ـــ  إجمـــالي قـــدر  ) 2016/2017المالي  -بم ل
 د.ك(  7,900/

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
 الكويتبلدية 
1 14974 

20-06-2016 
 

ـــــــــــد األول للعقـــــــــــد رقـــــــــــر ) -19 لـــــــــــب التمدي
( الخاص بتحميل و عمال إن ـاةية 2012/2013

واــيانة ال ــوا ف العامــة فــي دولــة الكويــت الم ــرم 
ــــة للتجــــارة والمقــــاوالت  ــــال الو ني مع/شــــركة جلوب

 25/6/2016لمـــــدة ثـــــال   شـــــئر اعت ـــــارا مـــــن 
وبــدون  ي زيــادة ماليــة كمــا  ا لعــت اللجنــة علــى  

ــــــــة رقــــــــر  ــــــــاب ال لدي ــــــــي  17075كت المــــــــؤرخ ف
19/7/2016  

 قررت اللجنة تط يق شرو  العقد
  رو المناقيات - رو التأهيل  -الجئات الحكومية 

 الوزارات واالدارات الحكومية

 الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثروة السمكية
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 11017 

27-06-2016 
 

رقــــر هـــــ ز/ م  لـــب إلغــــاء وإعــــادة  ـــرو المناقيــــة 
 عمــــــــــال اــــــــــيانة المرافــــــــــق  2016_6/2015م/

ـــــــة قطـــــــاع ) ـــــــك Bوالخـــــــدمات بمرافـــــــق الئيئ ( وذل
 لأل  اب الموكورة بكتاب الوزارة. 

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم
 وزارة التربية

1 511127 
04-07-2016 

 

 لـــــــب إلغـــــــاء و اعـــــــادة  ـــــــرو المناقيـــــــة رقـــــــر م 
( 64ال ـــــــــتئجار عـــــــــدد ) 2017-28/2016ع/

( ركـــاب ذلـــك 7(  ـــلندر )8مرك ـــة خدماتيـــة ك يـــرة )
 الرت اع قير العطاءات عن القيمة التقديرية 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الداخلية

1 11984 
07-03-2016 

 

ــــــــر  ــــــــب  ــــــــرو المناقيــــــــة رق ــــــــد بحــــــــ (  ل )اعي
م روع تن يو وايانة الخطـو   48/2015/2016

االرضــية علــى ا ــطح الطــرق لــإلدارة العامــة للمـــرور 
 بالوزارة

 *ال تق ل التجزةة 
 %  40*األوامر التغييرية:

ي ــــــــتر  فــــــــي المنــــــــاقص المتقــــــــدم فــــــــي هــــــــو   -
المناقيــــة اال يكــــون لــــه تعامــــل  ــــابق مــــع الــــوزارة 
دون المســــــتوى المطلــــــوب واخــــــل فيــــــه بالتزاماتــــــه 

ــــــــوزارة خــــــــالل فتــــــــرة ال تقــــــــل الت ــــــــة تجــــــــا  ال عاقدي
(  ــــــــنوات  ــــــــابقة علــــــــى تــــــــاريخ  ــــــــرو 3عــــــــن)

ــــن تــــوافر  ــــي التحقــــق م ــــوزارة الحــــق ف المناقيــــة ولل
 ذلك ال ر  بكافة الطرق 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الخارجية

1 21813 
27-06-2016 

 

 2/2015/2016 لـــب إلغـــاء المناقيـــة رقـــر و خ
لتيــمير وتطــوير نخــام فدارة المرا ــالت والمل ــات 
االلكترونية وذلك ل يق الوقت وانتئاء السنة المالية 

  2016-2015السابقة 
 قررت اللجنة الموافقة

 الئيئة العامة ل ئون القير
 2016/2017-2 لــــــب  ــــــرو المناقيــــــة رقــــــر  7152 1

05-06-2016 
 

تقــــدير خــــدمات ا ت ــــارية فــــي مجــــال نخــــر وتقنيــــة 
المعلومـــات علـــى ال ـــركات المتخييـــة والمســـجلة 

 لدى الجئاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
 ال تق ل التجزةة  -

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة اليحة

1 448 
21-06-2016 

 

 لب الوزارة تمديـد فتـرة درا ـة المناقيـة رقـر ص / 
زراعــــــــــــة واــــــــــــيانة  2015/2016ب/7م خ ع / 

حــداةق ومرافــق وزارة اليــحة )منطقــة اليــ او الط يــة 
ـــك  التخييـــية ()المجموعـــة ب ( لمـــدة شـــئر و ذل

 لأل  اب الموكورة بكتاب الوزارة . 
قررت اللجنة عدم الموافقة  وموافاة اللجنة بالتواـية 

 د الك االت ال نكيةمع تجدي
 افدارة العامة لإل  اء

1 6366 
29-06-2016 

 

تن يــو  9/2015/2016 لـب إلغــاء المناقيـة رقــر 
وتطـوير واــيانة الحــداةق الزراعيــة التجميليــة للمرافــق 

 ــنوات و  رحئــا كممار ــة  3التابعــة لــإلدارة  لمــدة 
ـــاء علـــى  و ذلـــك فجـــراء بعـــم التعـــديالت عليئـــا بن
توجيئـــــــات وزارة الماليـــــــة بتخ ـــــــيم الميــــــــروفات 

 % 20للوزارات وافدارات الحكومية بنس ة 
 قررت اللجنة الموافقة

 الئيئة العامة للقوى العاملة
1 9195 

16-06-2016 
 

 1/2015/2016 لــب إلغــاء المناقيــة رقــر ق ع 
توريـد تركيــب و ت ـغيل واــيانة االنخمـة االليــة لــدعر 
ادارة ت تــــيش العمــــل وادارة تقــــدير االحتيــــار للئيئــــة 
العامـــة للقـــوى العاملـــة وذلـــك فـــنن جميـــع العطـــاءات 
مرفوضــة فنيــا لعــدم تطابقئــا لمتطل ــات الئيئــة حســب 

 ما جاء في كرا ة  ال رو  
 نة الموافقةقررت اللج

 التعاقدات الم اشرة - رو وتر يه الممار ات  -الجئات الحكومية 
 الوزارات واالدارات الحكومية

 وزارة اليحة
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 66 

20-03-2016 
 

( مستئلكات ألجئزة 160 لب شراء ال ند رقر )
التخدير و التن س االاطناعي لكافة االقسام في 

اليحية و المست  يات من / شركة العيسى المراكز 
لألجئزة الط ية و العلمية )ميدر وحيد( بم ل  

 اجمالي قدر 
 د.ك(  589,784/-) 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ة / فرو دشتي ) مديرة ادارة الئند ة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
2 38 

20-03-2016 
 

)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء بنـــود اللـــوازم و المــــواد 
الط يـة مـن ال ـركات المـوكورة بكتـاب الـوزارة بم لــ  

د.ك( بعد تقليل عدد  270,201/-اجمالي قدر  )
 بعم المواد و زيادة بعم الكميات 

كمـــــا ا لعـــــت اللجنـــــة علـــــى  كتـــــاب اليـــــحة رقـــــر 
والمت ــمن  12/7/2016( المــؤرخ فــي 12415)

( علــى/ شــركة دلتــا ميــد 109الغـاء شــراء ال نــد رقــر )
العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت بم لــ  إجمــالي 

 د.ك(  63,000/-قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
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رة ادارة الئند ـــة المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــدي -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم
3 34 

20-03-2016 
 

)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء بنـــود اللـــوازم و المــــواد 
الط يـة مـن ال ـركات المـوكورة بكتـاب الـوزارة بم لــ  

د.ك( بعـــد زيـــادة و  171,642/-اجمـــالي قـــدر  )
 تخ يم بعم الكميات وتقليل عدد بعم المواد 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
4 39 

21-03-2016 
 

ـــة 88)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
)ح ـــــوب( لعـــــالر امـــــراأل الجئـــــاز الئ ـــــمي كافـــــة 
المست ــ يات مــن / شــركة المســيلة لألدويــة )ميــدر 

 د.ك(  164,450/-وحيد( بم ل  اجمالي قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
5 13559 

26-06-2016 
 

(  دويــة )تخـــدير( 56 لــب إلغــاء شــراء ال نــد رقــر )
لغر  العمليات لكافة المست  يات من / شركة بدر 

د.ك(  135,450/- ــلطان بم لــ  اجمــالي قــدر  )
 وذلك فادار  الكتاب السابق بالخطأ 
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
 

6 118 
15-05-2016 

 

ـــــد رقـــــر ) ـــــروس ال 103 لـــــب شـــــراء ال ن ـــــة ل ي ( مـــــواد مخ ري
corona  / لمخت ـــر اليـــحة العامـــة لوحـــدة ال يرو ـــات مـــن

-شــــركة يــــاكو الط يــــة )عــــرأل وحيــــد( بم لــــ  اجمــــالي قــــدر  )
 د.ك(  95,000/

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 د )مراق ة االدوية( الدكتور / هند الع ي -

 قررت اللجنة الموافقة
 115خ/2 7

15-05-2016 
 

( مــــواد ا ــــتئالكية 100 لــــب شــــراء ال نــــد رقــــر )
ل نـك  therapeutic plasmaخااة بجئـاز 

الدم المركزي من / شركة التقدم التكنولوجي )عـرأل 
 د.ك(  92,100/ -وحيد( بم ل  اجمالي قدر  )

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
8 40 

20-03-2016 
 

( 134)اعيــــــد بحــــــ (  لــــــب شــــــراء ال نــــــد رقــــــر )
خيـــــو  جراحيـــــة ممتيـــــة )ثالثـــــة قيا ـــــات( لكافـــــة 
قســـــام الجراحـــــة فـــــي المست ـــــ يات مـــــن / شـــــركة 
يــــاكو الط يــــة )ثــــاني اقــــل اال ــــعار( بم لــــ  اجمــــالي 

 د.ك( بعد زيادة الكميات  75,417/-قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

) مـــديرة ادارة الئند ـــة  المئند ـــة / فـــرو دشـــتي -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
9 452 

21-06-2016 
 

-3/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر ص / م س/
تجديــــد و اــــيانة نخــــام حمايــــة المعلومــــات  2017

ـــندارة نخـــر المعلومـــات بـــين ال ـــركات و  )جـــوني ر( ب
ـــق االعـــالن عنئـــا  المؤ ســـات المتخييـــة عـــن  ري

 بالجريدة الر مية 
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

ند ـــة المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئ -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
10 13560 

26-06-2016 
 

( شــــــــراء 69 لــــــــب تعــــــــديل قيمــــــــة ال نــــــــد رقــــــــر )
ــــــارك  ــــــال لمست ــــــ ى م  مســــــتئلكات لقســــــر اال  
الك يـــــــر قســـــــر اال  ـــــــال مـــــــن / شـــــــركة العيســـــــى 

 17,429/-لألجئـــــزة الط يـــــة والعلميـــــة لتيـــــ ح )
د.ك( وذلــــــــــــك  15,957/-د.ك( بـــــــــــدال مـــــــــــن )

 لوجود خطأ. 
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
11 488 

27-06-2016 
 

ـــــــــــــــــر ص/ م  ـــــــــــــــــب تر ـــــــــــــــــيه الممار ـــــــــــــــــة رق  ل
ـــــــد مريـــــــول عمليـــــــات  58/2015/2016س/ توري

ابــــيم لمخــــازن الــــوزارة علــــى / شــــركة االنيــــاري و 
بئا ين التجارية )اقل اال ـعار( بم لـ  اجمـالي قـدر  

 د.ك(  14,245/-)
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 ية( الط 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
12 73 

04-04-2016 
 

ــة لمجلــس 8 لــب شــراء ال نــد رقــر ) ( آالت جراحي
اقســـام الجراحـــة العامـــة و التخييـــية علـــى / شـــركة 
هيلــ  كيــر دينــامكس للتجــارة العامــة )عــرأل وحيــد( 

 د.ك(  8,704/-بم ل  اجمالي قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

 المئند ة / فرو دشتي ) مديرة ادارة الئند ة الط ية(  -
 لمئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول( ا -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
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13 13566 

26-06-2016 
 

ــــــب إلغــــــاء شــــــراء ال نــــــد رقــــــر  شــــــراء  دويــــــة  2 ل
)محاليـــــــل(   يـــــــة وريديـــــــة لكافـــــــة األقســـــــام فـــــــي 
المراكـــــز اليـــــحية والمست ـــــ يات بم لـــــ  اجمـــــالي 

ـــــــــــــــوار  2,250/-قـــــــــــــــدر  ) ـــــــــــــــك العت د.ك( وذل
 ال ركة. 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
14 13 

21-03-2016 
 

ـــة 61)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
)ح ــــــوب( مخــــــدرة لمركــــــز حســــــين مكــــــي جمعــــــة 
للجراحــــات التخييــــية مــــن/ شــــركة اح ــــاد حمــــد 

ر وحيــــد( بم لــــ  اــــالح الحمي ــــي الدواةيــــة )ميــــد
-$( مـــــا يعـــــادل ) 250,000/-إجمـــــالي قـــــدر  )

 د.ك(  75,750/
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 الموافقةقررت اللجنة 
15 65 

21-03-2016 
 

( 118)اعيــــــد بحــــــ (  لــــــب شــــــراء ال نــــــد رقــــــر )
ادويـــــــة )ليـــــــقات( لعـــــــالر اآلالم المزمنـــــــة لكافـــــــة 
المست ــــ يات مــــن / شــــركة بــــدر  ــــلطان و اخوانــــه 
ــــــــــد( بم لــــــــــ  اجمــــــــــالي قــــــــــدر  )  -)ميــــــــــدر وحي

 765,000/-$( مــــــــــــــا يعــــــــــــــادل ) 765,000/
 د.ك( 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
16 23 

27-03-2016 
 

( 132)اعيــــــد بحــــــ (  لــــــب شــــــراء ال نــــــد رقــــــر )
 BLOODمحاليــــل ومســـــتئلكات ألجئـــــزة 

GAS  لتحليــــل غــــازات الــــدم لكافــــة المخت ـــــرات
مــــن / شــــركة التقــــدم التكنولــــوجي )ميــــدر وحيــــد( 

د.ك( بعـــــد  211,901/-بم لـــــ  اجمـــــالي قـــــدر  )
 تقليل عدد المواد و زيادة الكميات 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 اليالح )اختيااي اول( المئندس/ محمد  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
17 41 

21-03-2016 
 

ـــة 90)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
)ح ــوب( لعــالر ارت ــاع ضــغط الــدم لكافــة االقســام 
فـــي المراكـــز اليـــحية و المست ـــ يات مـــن / شـــركة 
الغــانر هلثكيــر للتجــارة العامــة )ميــدر وحيــد( بم لــ  

-$( مـــــا يعـــــادل ) 585,000/-اجمـــــالي قـــــدر  )
 د.ك(  177,255/

 زارة : بعد اال تماع الى افادة ممثلي الو 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
18 16 

27-03-2016 
 

( محاليـل 124)اعيد بح (  لب شراء ال ند رقـر )
لكافة المخت ـرات مـن /  GXو مستئلكات لجئاز 

شــركة تكتــرون لألجئــزة االلكترونيــة )ميــدر وحيــد( 
د.ك( بعــــــد  86,554/ -بم لــــــ  اجمــــــالي قــــــدر  )

 تقدير خير 
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
19 44 

21-03-2016 
( ادويــــة )ك ســــوالت( 93 لــــب شــــراء ال نــــد رقــــر )

لعــالر مرضــى الســر ان لمركــز حســين مكــي جمعــة 
للجراحات التخييـية مـن / شـركة المعجـل لألدويـة 

 736,008/-)ميدر وحيد( بم ل  اجمالي قدر  )
 د.ك(  223,008/-$( ما يعادل )

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
مـــديرة ادارة الئند ـــة المئند ـــة / فـــرو دشـــتي )  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
20 90 

29-03-2016 
 

( ح ــوب 58)اعيــد بحــ (  لــب شــراء ال نــد رقــر )
لمرضـــى زراعـــة االع ـــاء لكافـــة لمست ـــ يات مـــن / 
شــــــركة اح ــــــاد حمــــــد اــــــالح الحمي ــــــي الدواةيــــــة  

 466,620/-)ميدر وحيد( بم ل  اجمالي قدر  )
 د.ك(  139,053/-$( ما يعادل )

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
رة ادارة الئند ـــة المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــدي -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
21 104 

29-03-2016 
 

ـــة 72)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
)ح ــــوب( لعــــالر امــــراأل الجئــــاز الئ ــــمي لكافــــة 
المست ـــ يات مـــن / شـــركة الغـــانر هلثكيـــر للتجـــارة 
-العامـــــة )ميـــــدر وحيـــــد( بم لـــــ  اجمـــــالي قـــــدر  )

ـــــــــا يعـــــــــادل ) 1,344,462/  404,683/-$( م
 د.ك( بعد تخ يم الكميات 

 :  بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
22 103 

29-03-2016 
 

ـــة 71)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
)ح ــــوب( م ــــاد لل يرو ــــات لكافــــة االقســــام فــــي 
المراكــز اليــحية و المست ــ يات مــن / شــركة علــي 
ع ــدالوهاب المطــوع التجاريــة )ميــدر وحيــد( بم لــ  

-$( مــا يعــادل ) 1,327,500/-اجمــالي قــدر  )
 د.ك( بعد تخ يم  الكميات  403,560/
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 افادة ممثلي الوزارة : بعد اال تماع الى 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
 

23 97 
29-03-2016 

 

( 65)اعيـــــــد بحـــــــ (  لـــــــب شـــــــراء ال نـــــــد رقـــــــر )
ادويــــة )دهـــــان( لعـــــالر الكــــدمات لكافـــــة االقســـــام 
فــــــــي المراكــــــــز اليــــــــحية و المست ــــــــ يات مــــــــن / 
شـــــركة محمـــــد نااــــــر الئـــــاجري و اوالد  )ميــــــدر 

 696,000/-وحيــــــــد( بم لــــــــ  اجمــــــــالي قــــــــدر  )
د.ك( بعـــــــــد  224,808/-يـــــــــورو( مـــــــــا يعـــــــــادل )

 زيادة الكميات 
 ة ممثلي الوزارة : بعد اال تماع الى افاد

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
24 110 

29-03-2016 
 

ـــة 78)اعيـــد بحـــ (  لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( ادوي
) عـــــــر( الحيـــــــ ة والنكـــــــا  والحيـــــــ ة االلمانيـــــــة 

M.M.R  لكافــة االقســام فــي المراكــز اليــحية و
ـــــاد حمـــــد اـــــالح  ـــــن / شـــــركة اح  المست ـــــ يات م
ـــ  اجمـــالي  ـــد( بم ل ـــة )عـــرأل وحي الحمي ـــي الدواةي

ــــــــــــادل ) 6,800,000/-قــــــــــــدر  ) ــــــــــــا يع -$( م
 د.ك(  2,026,400/

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم
25 109 

29-03-2016 
 

ـــد رقـــر ) ـــة 77 لـــب شـــراء ال ن ـــة )مـــادة( تغوي ( ادوي
عالجيـــة لمرضـــي الســـكر لحاجـــة كافـــة األقســـام فـــي 
ــة )عــرأل  المست ــ يات مــن / شــركة المعجــل لألدوي

 1,302,326/ -وحيــــد( بم لــــ  اجمــــالي قــــدر  )
 د.ك( 

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
  ية( الط
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
26 39 

20-03-2016 
 

 لب شراء بنود اللوازم والمواد الط ية مـن ال ـركات 
-المـــوكورة بكتـــاب الـــوزارة بم لـــ  إجمـــالي قـــدر  )

 د.ك(  289.340/
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 

المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -
 الط ية( 

 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة

27 15 
21-03-2016 

 

( ادويـــة )نقـــط( لعـــالر 63 لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر )
امـــــراأل العيـــــون لكافـــــة المست ـــــ يات مـــــن/ شـــــركة 
ـــة )ميـــدر وحيـــد( بم لـــ   مجموعـــة بوشـــئري التجاري

-$( مــــــا يعــــــادل ) 77,400/-إجمــــــالي قــــــدر  )
 د.ك(  77,400/

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة : 
المئند ـــة / فـــرو دشـــتي ) مـــديرة ادارة الئند ـــة  -

 الط ية( 
 المئندس/ محمد اليالح )اختيااي اول(  -
 الدكتور / هند الع يد )مراق ة االدوية(  -

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة التربية

1 489866 
22-06-2016 

 

ـــــــــــــر م  ـــــــــــــدي الممار ـــــــــــــة رق ـــــــــــــب تر ـــــــــــــيه بن  ل
  اعــــــــــة وتوريــــــــــد كتــــــــــب  2017-13/2016ك/

 مدر ية على النحو التالي: 
( علـــى/ شـــركة دار القـــ س لليـــحافة 1بنـــد رقـــر ) -

والط اعة والن ر ) قل األ عار( بم لـ  اجمـالي قـدر  
 د.ك(  47,619/ -)
( على/ شركة األل ـين للط اعـة والن ـر 2بند رقر ) -

ـــع ) قـــل  / -األ ـــعار( بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  )والتوزي
 د.ك(  26,950

 قررت اللجنة الموافقة
2 489854 

22-06-2016 
 

 2017-7/2016 لب تر يه الممار ة رقر م ك/
  اعــة وتوريــد كتــب مدر ــية علــى/ المط عــة العيــرية 

 63,360/-) قــل اال ــعار( بم لــ  إجمــالي قــدر  )
 د.ك( 

 قررت اللجنة الموافقة
3 17285 

12-07-2016 
 

ـــــــــــــر م  ـــــــــــــدي الممار ـــــــــــــة رق ـــــــــــــب تر ـــــــــــــيه بن  ل
  اعــــــــــة وتوريــــــــــد كتــــــــــب  2017-22/2016ك/

 مدر ية على النحو التالي: 
( علـــى/ شـــركة اليـــناعات ال ريطانيـــة 1بنـــد رقـــر ) -

للط اعة والتغليف ) قل األ عار( بم ل  اجمالي قدر  
 د.ك(  24,200/ -)
( على/ شركة مطابع الر الة لليـحافة 2بند رقر ) -

/ -والط اعـــة ) قـــل األ ـــعار( بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  )
 د.ك(  36,520

 قررت اللجنة الموافقة
4 17271 

12-07-2016 
 

 2017-8/2016 لب تر يه الممار ة رقر م ك/
  اعــة وتوريـــد كتـــب مدر ـــية علـــى/ شـــركة مجموعـــة 
فـــور فيلمـــز للط اعـــة ) قـــل األ ـــعار( بم لـــ  اجمـــالي 

 د.ك(  58,920/ -قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

5 500627 
27-06-2016 

 

-26/2016 لــــــب تر ــــــيه الممار ــــــة رقــــــر م ك/
  اعة وتوريد كتب مدر ية علـى/ شـركة دار  2017

السيا ــة للط اعــة واليــحافة والن ــر ) قــل األ ــعار( 
 د.ك(  54,960/ -بم ل  اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة

6 17235 
12-07-2016 

 

-23/2016 لــــــب تر ـــــــيه الممار ـــــــة رقـــــــر م ك
  اعــــه و توريــــد كتــــب مدر ــــية على/شــــركة  2017

-مطابع الخط ) قل األ عار( بم ل  اجمـالي قـدر  )
 د.ك(  51,590/

 قررت اللجنة الموافقة

7 492644 
23-06-2016 

 

 2016/2017-4 لــب تر ــيه الممار ــة رقــر م ك
 لط اعة وتوريد كتـب مدر ـية علـى/ شـركة اليـناعات
/ -ال ريطانيــة ) قــل األ ــعار( بم لــ  اجمــالي قــدر  )
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 د.ك(  49,800
 قررت اللجنة الموافقة

8 17289 
12-07-2016 

 

 2017-20/2016 لـــب تر ـــيه الممار ـــة رقـــر 
  اعــــة و توريــــد كتــــب مدر ــــية على/مجموعــــه فــــور 
فيلمــز للط اعــة ) قــل األ ــعار( بم لــ  اجمــالي قــدر  

 د.ك(  47,520/-)
 الموافقةقررت اللجنة 

9 505940 
30-06-2016 

 

-25/2016 لـــــب تر ـــــيه الممار ـــــة رقـــــر م ك /
  اعــــه و توريــــد كتــــب مدر ــــية على/شــــركة  2017

مجموعـــه النخـــاةر افعالميـــة ) قـــل األ ـــعار( بم لـــ  
 د.ك(  42,790/-اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة

10 17290 
12-07-2016 

 

-24/2016 لــــــب تر ــــــيه الممار ــــــة رقــــــر م ك/
  اعــــه و توريــــد كتــــب مدر ــــية على/شــــركة  2017

المط عة األلمانية للط اعـة و التغليـف ) قـل األ ـعار( 
 د.ك(  41,250/ -بم ل  اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة

11 489861 
22-06-2016 

 

ـــــــــــــر م  ـــــــــــــدي الممار ـــــــــــــة رق ـــــــــــــب تر ـــــــــــــيه بن  ل
وريــــــــــد كتــــــــــب   اعــــــــــة وت 2017-18/2016ك/

 مدر ية على النحو التالي: 
( علـى/ شـركة مطـابع الر ـالة والط اعـة 1بند رقـر )-

والن ــر والتوزيــع ) قــل األ ــعار( بم لــ  جمــالي قــدر  
 د.ك(  25,194/ -)
( علـــى/ شـــركة مط عـــة الـــدروازة ) قـــل 2بنـــد رقـــر )-

 د.ك(  2,925/ -األ عار( بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

12 500631 
12-07-2016 

 

-3/2016 لـــب تر ـــيه بنـــود الممار ـــة رقـــر م :/
  اعــة وتوريــد كتــب مدر ــية علــى ال ــركات  2017
 التالية: 

شــركة مجموعــة النخــاةر االعالميــة ) قــل األ ــعار( -
 د.ك(  12,790/ -بم ل  اجمالي قدر  )

شــركة مطــابع الخــط ) قــل األ ــعار( بم لــ  اجمــالي -
 د.ك(  2,272/ -قدر  )

شركة مجموعـة فـور فيلمـز للط اعـة ) قـل األ ـعار( -
 د.ك(  2,272/ -بم ل  اجمالي قدر  )

مط عة الدروازة ) قل األ عار( بم ل  اجمالي قدر   -
 د.ك(  11,018/ -)

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الدفاع

1 2724111016
2 

29-06-2016 
 

 2411-4-59-161 لب التعاقد الم اشـر رقـر 
مــع/ شــركة الخطــو  الجويــة الكويتيــة لنقــل المرضــى 

جمئوريــــــة الت ــــــيك  -مــــــن والــــــى دولــــــة الكويــــــت 
ـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  ) -و ـــــلوفاكيا لمـــــدة  ـــــنة بم ل

 د.ك( 259,000/
 قررت اللجنة الموافقة

2 2727220151
95 

26-06-2016 

 لب تكليف/شركة عيسى حسين اليو ـ ي و اوالد  
لتن يــــو اعمــــال توريـــــد و تركيــــب وا ــــت دال اجئـــــزة 
التكييـــــف لـــــ عم الم ـــــاني الئامـــــة بقاعـــــدة ع ـــــداهلل 

 د.ك( 84,715/ -الم ارك بم ل  اجمالي قدر )
 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة

 وزارة الداخلية
1 17030 

19-07-2016 
 لــب إعــادة النخــر بقـــرار اللجنــة الســابق والموافقـــة 

مع  2017 -21/2016على التعاقد الم اشر رقر 

/ شـــركة  والد جا ـــر محمـــد ثنيـــان الغـــانر لتحـــدي   
نخام التحيـيل اآللـي بـافدارة العامـة لل ـئون الماليـة 
لـــــإلدارة العامـــــة لـــــنخر المعلومـــــات بـــــالوزارة لعـــــدد 

 300,000/-ترخيص بم ل   إجمـالي قـدر  )300
 د.ك( 

 بعد اال تماع إلى إفادة ممثلي الوزارة: 
 العقيد/ م روك الرشيدي  مدير إدارة افيرادات 
السيد/ خالد العنزي    مساعد مدير إدارة 

 افيرادات 
 قررت اللجنة التالي: 

 وال : إلغاء قرارها السابق اليادر  باجتماع رقر 
:  13/7/2016( المنعقد في 51/2016)  

عدم الموافقة وتطرو بممار ة عامة ويعلن عنئا 
 بالجريدة الر مية 

 ثانيا: الموافقة على التعاقد
2 16289 

28-06-2016 
 

( 2017-23/2016 لــب التعاقــد الم اشــر رقــر )
مع/شركة القدس األهليـة للتجـارة العامـة والمقـاوالت 

ـــوفير عـــدد ) ـــات بالمنافـــو 18لت ( حاويـــة لنقـــل الن اي
النويييب( لـإلدارة العامـة -الع دلي-ال رية )السالمي

ألمــن المنافــو ال ريــة بــالوزارة لمــدة  ــتة  شــئر بم لــ  
ـــك لأل ـــ اب د.ك(  8,100/-إجمـــالي قـــدر  ) وذل

 الموكورة بالكتاب 
 قررت اللجنة الموافقة

3 16425 
29-06-2016 

 

( 148/2014/2015 لـب إلغـاء الممار ـة رقــر )
تجئيزات  معية ومرةية بغرفة عمليات افدارة العامـة 
ل ر ة النجدة لإلدارة العامة لنخر المعلومات وذلك 
لعـــدم مطابقـــة جميـــع ال ـــركات المتقدمـــة للممار ـــة 

ااــ ات ال نيـــة المطلوبـــة وافذن بنعـــادة  رحئـــا للمو 
 بن س  المواا ات السابقة 

 قررت اللجنة الموافقة
 

4 16427 
29-06-2016 

 

( توريـد 2016-17/2015 لب إلغاء الممار ـة )
 ابعة كروت بال تيكية لـزوم افدارة  2وتركيب عدد 

ـــة  ـــة لـــإلدارة لـــإلدارة العام العامـــة ألمـــن الحـــدود ال ري
لنخر المعلومـات بـالوزارة وذلـك لعـدم مطابقـة جميـع 
ال ــركات المتقدمــة لموضــوع الممار ــة للموااــ ات 

 رحئا ال نية المطلوبة وافذن بنعادة  
 قررت اللجنة الموافقة  

 جامعة الكويت
1 6773 

04-07-2016 
 

 2017-11/2016 لـــب تر ـــيه الممار ـــة رقـــر 
 Accessاشـــــتراك فـــــي قاعـــــدة المعلومـــــات 

Totallww   
لمركــــز العلــــوم الط يــــة بجامعــــه الكويــــت على/شــــركة 
آفاق للن ر و التوزيع )عـرأل وحيـد( بم لـ  اجمـالي 

 د.ك(  86,970/-قدر  )
 اللجنة الموافقة قررت

2 6486 
26-06-2016 

 

 2017-346/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 
إدارة  -تجديــــــد اشــــــتراك فــــــي قاعــــــدة المعلومــــــات 

 المكت ات 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
3 6485 

26-06-2016 
 

 2017-24/2016 لــــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر 
ادارة  -تجديـــــــد اشـــــــتراك فـــــــي قاعـــــــدة معلومـــــــات 

 المكت ات 
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قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

4 6625 
29-06-2016 

 

 2017-348/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 
 تجديد عقد ايانة خوادم لكلية العلوم االدارية 

اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية قررت 
 جالكويت اليومج

5 6774 
04-07-2016 

 

 2017-10/2016 لـــب تر ـــيه الممار ـــة رقـــر 
ــــة  ــــات وميــــادر الكتروني ــــي قواعــــد معلوم اشــــتراك ف
لمركــــز العلــــوم الط يــــة بجامعــــه الكويــــت على/شــــركة 
آفاق للن ر و التوزيع )عـرأل وحيـد( بم لـ  اجمـالي 

 د.ك(  19,940/-قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

6 6286 
20-06-2016 

 

 2017-325/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 
 كلية الطب   -توريد مستئلكات 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

7 6464 
23-06-2016 

 

 2017-340/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 
 كلية  ب األ نان   -توريد مستئلكات 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

 الئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب
1 6796 

23-06-2016 
 

ــــر هـــــ ع/ ش   م / ــــب  ــــرو الممار ــــة رق -26 ل
 توفير تراخيص  وراكل )بانر(   2016/2017

الموافقــــــــة علــــــــى ال ــــــــركات المســــــــجلة بالجئــــــــاز 
المركــــــزي لتكنولوجيــــــا المعلومــــــات  ويعلــــــن عنئــــــا 

 بالجريدة الر مية )كويت اليوم(
2 6797 

23-06-2016 
 

-15 لـــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر هـــــ ع / ش   م/ 
تـــــوفير  جئـــــزة و معـــــدات للمعئـــــد  2016/2017

 قسر افن اءات  -اليناعي 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
3 6915 

28-06-2016 
 

 2016/2017-20 لــــب التعاقــــد الم اشــــر رقــــر 
الط يـة والعلميـة )الوكيـل  مع/ شـركة العيسـى لألجئـزة

المحلــــــي( لتــــــوفير مخت ــــــر لغــــــة انجليزيــــــة لمعئــــــد 
-السكرتارية واالدارة المكت ية بم ل  إجمالي قدر  )

 د.ك(  34,400/
 قررت اللجنة الموافقة

4 6798 
23-06-2016 

 

ــــر هـــــ ع/ ش   م / ــــب  ــــرو الممار ــــة رق -22 ل
نقـل عيـادات األ ـنان لكليـة العلـوم  2016/2017
 ال ويخ  -اليحية 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

5 6800 
23-06-2016 

 

 2016/2017-27 لــــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر 
تــوفير احتياجــات تدري يــة )معــدات تــدريب( لم ــروع 

  2016/2017مركز المئارات للسنة المالية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
6 6805 

23-06-2016 
 

- لــــــــب التعاقـــــــــد الم اشـــــــــر رقـــــــــر هــــــــــ ع/ش   م
ــــــة  26/2016/2017 مــــــع/ شــــــركة المــــــال العالمي

للتجـــارة العامـــة واألثـــا  واألجئـــزة )وكيـــل حيـــري( 
لتـــوفير  ح ـــار ودبـــابيس آلالت تيـــوير كونيـــا مونتانـــا 

 د.ك(  7,290/ -بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

7 6799 
23-06-2016 

 

-20 لـــب  ـــرو الممار ـــة رقـــر هــــ ع/ِ ِ ش   م/ 
تــوفير  جئــزة نخــام اــوتي لمســرو   2016/2017

 بنات  -كلية العلوم اليحية 
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة افعالم
1 389 

29-06-2016 
 

ـــــة   لـــــب ا ـــــتئجار حـــــق عـــــرأل االعمـــــال لتل زيوني
االجن يـــــة المـــــوكورة بكتـــــاب الـــــوزارة مـــــن / شـــــركة 

rainbow  لعرضــئا علــى شاشـــات تل زيــون دولـــة
$( مـا  176,150/-الكويت بم ل  اجمالي قدر  )

 د.ك(  915/53,214يعادل )
 قررت اللجنة الموافقة

2 388 
29-06-2016 

 

  لب ا تئجار حقوق عرأل برامج تل زيونية اجن ية  
1 )JUNIOR HIDDEN 

CAMERA  
2 )POP KIDS  

 MEDIA RELATIONمــــن / شــــركة 
ـــــت بم لـــــ   ـــــون الكوي لعرضـــــئا علـــــى شاشـــــات تل زي

ــــــــدر  ) ــــــــادل  158,640/-اجمــــــــالي ق $( مــــــــا يع
 د.ك(  144/47,925)

 قررت اللجنة الموافقة
3 387 

29-06-2016 
 

ـــــة   لـــــب ا ـــــتئجار حـــــق عـــــرأل االعمـــــال لتل زيوني
 االجن ية الموكورة بكتاب الوزارة من / شركة

 arab information center - aic 
لعرضــئا علــى شاشــات تل زيــون دولــة الكويــت بم لــ  

ــــــــدر  ) ــــــــادل  116,550/-اجمــــــــالي ق $( مــــــــا يع
 د.ك(  755/35,209)

 قررت اللجنة الموافقة
4 420 

19-07-2016 
 

 لــــب شــــراء ال ــــيلر الوثــــاةقي )ك ــــك م ــــارك( مــــن 
-/السيدة خلود حمد النجـار بم لـ  اجمـالي قـدر  )

 د.ك( 26,000/
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 

الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 
 ل ؤون التل زيون 

 قررت اللجنة الموافقة
5 419 

19-07-2016 
 

 لـــب شـــراء ال ـــيلر الوثـــاةقي )بلـــد افنســـانية( مـــن / 
الســـيد فـــادي ر فـــت فيلـــ س راغـــب بم لـــ  إجمـــالي 

 د.ك( 17,000/-قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 

الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 
 ل ؤون التل زيون 

 قررت اللجنة الموافقة
 

6 359 
16-06-2016 

 

-486/2016 لــــــب  ــــــرو الممار ــــــة رقــــــر و /
ــــــة ألجئــــــزة  2017 ــــــة و  ارة ــــــة ووقاةي اــــــيانة دوري

ــــــوتر و اجئــــــزة االخــــــرار الط ــــــاعي بمط عــــــة  الكم ي
الحكومـــــــــــــة بـــــــــــــين ال ـــــــــــــركات و المؤ ســـــــــــــات 
المتخييـــــة عـــــن  ريـــــق االعـــــالن عنئـــــا بالجريـــــدة 

 الر مية 
 قررت اللجنة الموافقة

7 420 
19-07-2016 

 

 لــب التعاقــد مــع الســيدة/ خلــود حمــد النجــار لعقــد 
( ل ـراء ال ـيلر 2016/2017-0082شراء رقـر )

-الوثــاةقي ) ك ــك م ــارك ( بم لــ  اجمــالي قــدر  )
 دك(  26.000/

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 
الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   122                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 

 ل ؤون التل زيون 
 قررت اللجنة الموافقة

8 304 
02-05-2016 

 

)اعيــد بحــ (  لــب تعــديل القيمــة االجماليــة لتر ــيه 
تقـــــــدير  292/2013/2014الممار ـــــــة رقـــــــر و /

خدمات حجز اال ـتوديوهات بسـواتلئا للنقـل الحـي 
وخـــدمات  خـــري مـــن موقـــع الحـــد  مـــن العوااـــر 
العالميـــــة علـــــى / مؤ ســـــة الحـــــد  لإلنتـــــار ال نـــــي 
ـــة واالعـــالن ) قـــل  اال ـــعار( لتيـــ ح بم لـــ   والدعاي

دوالر امريكـــــي(  2,774,592/-ر  )اجمـــــالي قـــــد
دوالر  1,387,296/-لمـــــدة  ـــــنتين بـــــدال مـــــن )

امريكــي( لمــدة  ــنة واحـــدة و ذلــك حســب المـــادة 
( مـــــن ال ـــــرو  الخااـــــة فـــــي وثـــــاةق الممار ـــــة 9)

 المقدمة 
كمــــا ا لعــــت اللجنــــة علــــى كتــــاب تخلــــر شــــركة   -

مجموعــــــــة الم ــــــــاريع الحيويــــــــة للتجــــــــارة العامــــــــة 
ـــــــر  ـــــــي  1357/2016والمقـــــــاوالت رق المـــــــؤرخ ف

11/7/2016  
 قررت اللجنة التالي: 

ـــى تعـــديل القيمـــة افجماليـــة   وال: عـــدم الموافقـــة عل
ــة  عنــد قرارهــا الســابق  لمــدة  ــنتين  ومازالــت اللجن

بتـــــــــــاريخ  19/2016اليـــــــــــادر باجتمـــــــــــاع رقـــــــــــر 
 الموافقة على تر يه الممار ة  9/3/2016

فـاة ثانيا: يحال التخلر للوزارة لال الع واففـادة وموا
 اللجنة بالرد خالل    وع من تاريخه

9 442 
25-07-2016 

 

 لـب التعاقـد مـع السـادة / دايمن ـين لإلنتـار ال نــي 
( فنتـار افــالم 2017_2016_0095لعقـد رقـر )

 دك(  60.000/-وثاةقية بم ل  اجملي قدر  )
 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 

الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 
 ل ؤون التل زيون 

 قررت اللجنة الموافقة
10 443 

25-07-2016 
 

ـــــــع الســـــــادة/ مجموعـــــــة  ـــــــنيار  ـــــــد م ـــــــب التعاق  ل
( 2017-2016-0094العالميـــــــة لعقـــــــد رقـــــــر )

فنتـــار ال لـــر الوثـــاةقي ج ـــال تي فـــي الغـــزوج بم لـــ  
 دك(  74.900/-اجمالي قدر )

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 
الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 

 ل ؤون التل زيون 
 قررت اللجنة الموافقة

11 419 
19-07-2016 

 

 لــــب التعاقــــد مــــع الســــادة / فــــادي رافــــت فيلــــ س 
( ل راء 2017-2016-0081راغب لعقد رقر )

ال لــر الوثــاةقي جبلــد االنســانيةج بم لــ  اجمــالي قــدر  
 دك(  17.000/-)

 بعد اال تماع الى افادة ممثلي الوزارة: 
الســــيد/ يو ــــف ميــــط ى  وكيــــل الــــوزارة المســــاعد 

 ل ؤون التل زيون 
 ةقررت اللجنة الموافق

 الئيئة العامة لل  اب والرياضة
1 11906 

03-07-2016 
 

 لــب التعاقــد مــع / شــركة الق  ــة لألمــن و حرا ــة 
المن ـــست )ثالـــ  اقـــل اال ـــعار( وذلـــك ال ـــتكمال 
ـــــــــــــر هــــــــــــــ ش ر  ـــــــــــــد المناقيـــــــــــــة رق اعمـــــــــــــال عق

ـــــــــــوفير خـــــــــــدمات اآلمـــــــــــن  11/2013/2014/ ت
والحرا ة وح ظ النخام بمقر الئيئة والجئات التابعة 

د.ك(  138,600/ -لئـــــا بم لـــــ  اجمـــــالي قـــــدر  )
لخــدمات األمنيــة وذلــك علــى حســاب مركــز الغايــة ل

 لمخال تئا ال رو  
 قررت اللجنة الموافقة

2 10686 
12-06-2016 

 

 لـــــــــــــب تر ـــــــــــــيه الممار ـــــــــــــة رقـــــــــــــر هــــــــــــــ ش ر 
اعمــال ت ــغيل واــيانة وااــالو  5/2015/2016

المياعد باألندية واالتحـادات الرياضـية )المجموعـة 
ـــى( علـــى/ شـــركة بوبيـــان لتكنولوجيـــا الميـــاعد  االول
والســاللر الكئرباةيــة )اقــل اال ــعار( بم لــ  اجمــالي 

د.ك( بعـــد حـــو  بنـــد ميـــعد  29,500/-قـــدر  )
رياضي )المنية( من اعمال الممار ـة نادي النير ال

ـــد وب ـــمان لمـــدة  ـــر ا ـــت داله بميـــعد جدي حيـــ  ت
  نتين 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الكئرباء والماء

1 19610 
03-07-2016 

 

ـــــــــــــــــب تر ـــــــــــــــــيه الممار ـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر و ك م   ل
قطـــــــــــــــع غيـــــــــــــــار )لنـــــــــــــــافخ  13/2015/1465/

السنار(لقســـر الغاليـــات على/شـــركة ال حـــار العاليـــة 
لتجـــارة العامـــة )ثـــاني  قـــل األ ـــعار( بم لـــ  إجمـــالي 

 د.ك(  53,900/ -قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

2 19170  
27-06-2016 

م ــاتيح  1671/2015 لــب تر ــيه الممار ــة رقــر 
ال ــغط الت اضــلية لمقطــرات محطــة الدوحــة الغربيــة 
لقطـــاع إدارة محطـــة الدوحـــة الغربيـــة لقســـر االجئـــزة 
الدقيقة على/شركة الخـدمات ال تروليـة)اقل اال ـعار( 

 د.ك( 250/24,832بم ل  اجمالي قدر )
 موافقة شريطة توافر االعتماد المالي

3 19185 
27-06-2016 

 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه بنــــــــــود الممار ــــــــــة رقــــــــــر و ك م 
قطـــــع غيـــــار لمحـــــرك الئـــــواء  13/2015/1115/

على/مؤ ســــــة إيســــــكو التجاريــــــة  5-7للغاليــــــات 
 17,336/ -)عــرأل وحيــد( بم لــ  إجمــالي قــدر  )

 د.ك( 
 قررت اللجنة الموافقة

4 19609 
03-07-2016 

 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه بنــــــــــود الممار ــــــــــة رقــــــــــر و ك م 
المواد المطلوبـة للمقطـرات  136/2015/3059/

) ا اغ( على/شركة السيب الئند ية للتجـارة العامـة 
و المقـــاوالت ) قـــل األ ـــعار( بم لـــ  إجمـــالي قـــدر   

 د.ك(  11.170/-)
 الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

5 19627 
03-07-2016 

 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه بنــــــــــود الممار ــــــــــة رقــــــــــر و ك م 
ـــــــــــة  13/2015/3316/ ـــــــــــار المطلوب قطـــــــــــع الغي

-للتربينـــات الغازيـــة الجديـــدة )الـــدورة الم ـــتركة ( 
ـــــر على/المحطـــــة  ـــــت التزييـــــت وفلت ـــــرد زي اـــــمام م 
ــــــة ) قــــــل األ ــــــعار( بم لــــــ  إجمــــــالي قــــــدر   التجاري

 د.ك(  680/7,155)
 قررت اللجنة الموافقة

6 19666 
03-07-2016 

 

 لــــــــــب تر ــــــــــيه بنــــــــــود الممار ــــــــــة رقــــــــــر و ك م 
قطـــــــــع الغيـــــــــار لم ـــــــــخات  13/2016/2601/

( لمحطــة ضــخ الدوحــة على/مجموعــه 3المجموعــة )
 ــــكاي  ــــ ان للتجــــارة العامــــة و المقــــاوالت ) قــــل 

 د.ك(  6,750/-األ عار( بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

7 19175 
27-06-2016 

 

ـــــــــــــــــب تر ـــــــــــــــــيه الممار ـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر و ك م   ل
ـــــــة  13/2015/3054/ ـــــــار المطلوب ش قطـــــــع الغي

ــــدة ) الــــدورة المرك ــــة (  ــــات الغازيــــة الجدي  -للتربين
ادارة  -اــــمام تحكــــر حــــراري ثالثــــي االتجاهــــات 

محطـــة الـــزور الجنوبيـــة على/مؤ ســـة اـــقر ع ـــداهلل 
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 -شــاهين الغانر)اقـــل اال ــعار(بم ل  اجمـــالي قـــدر )
 د.ك( 5,757/

 اللجنة الموافقةقررت 
8 19188 

27-06-2016 
 

ـــــــــــــــــب تر ـــــــــــــــــيه الممار ـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــر و ك م   ل
م ــــــــــغل اــــــــــمام الــــــــــتحكر  13/2015/1602/

للمقطرات على/شركة ع داهلل الحمد اليقر وإخوانـه 
 040/5,242)عرأل وحيد( بم لـ  إجمـالي قـدر  )

 د.ك( 
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة األوقا  وال ئون اف المية
1 7495 

20-06-2016 
 

م 2016/2017-28 لـــب  ـــرو الممار ـــة رقـــر 
 توريد هدايا مختل ة فدارة الدرا ات اال المية 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

2 7685 
26-06-2016 

 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــرو الممار ــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــر  -12 ل
ـــــة  2012/2017 اـــــيانة  جئـــــزة الخـــــوادم المركزي

 بين ال ركات المحلية المتخيية . 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
3 7493 

20-06-2016 
 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــرو الممار ــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــر  -11 ل
م تـــــــــــــــوفير احتياجـــــــــــــــات منـــــــــــــــزل 2016/2017

 منتيف الطريق الخاص بمركز عالر االدمان 
ــــــدة  قــــــررت اللجنــــــة الموافقــــــة ويعلــــــن عنئــــــا بالجري

 الر مية جالكويت اليومج
4 7590 

22-06-2016 
 

 2016/2017-29 لــــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر 
ـــوعي  ـــة ال   اعـــة ااـــدارات وقيـــص اال  ـــال لمجل

 اال المي بين ال ركات المحلية المتخيية 
ــــــدة  قــــــررت اللجنــــــة الموافقــــــة ويعلــــــن عنئــــــا بالجري

 الر مية جالكويت اليومج
5 7686 

26-06-2016 
 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــرو الممار ــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــر  -30 ل
  اعـــــــــــــة ورق امنـــــــــــــي لمكتـــــــــــــب  2016/2017

الحـــــــــــــج بـــــــــــــين ال ـــــــــــــركات المحليـــــــــــــة شـــــــــــــئون 
 المتخيية. 

 قررت اللجنة الموافقة
 معئد الكويت لألبحا  العلمية

1 1422 
03-07-2016 

 

ــــــــــــر  ــــــــــــد الم اشــــــــــــر رق ــــــــــــب التعاق -DO-8 ل
 EOMAPمـــــــع/ شـــــــركة  2016/2017

GmbH &CO  . 
KG  نمـــــــوذر رقمـــــــي للســـــــطح معـــــــاد اال ـــــــتي اء

وشـــــ كة احـــــداثيات لألعمـــــاق م نيـــــة علـــــى بيانـــــات 
 EOMAPم توحـــــــــــــة ومجانيـــــــــــــة   خريطــــــــــــــة 
 55,040/-لـــــــــ عم الجـــــــــزر بم لـــــــــ  اجمـــــــــالي )
 20,000/ -يـــــــورو( مــــــــا يعــــــــادل م لــــــــ  قــــــــدر  )

 د.ك( 
 قررت اللجنة الموافقة

2 1337 
19-06-2016 

 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــرو الممار ـــــــــــــة رقـــــــــــــر  -m-18 ل
ــــي  2016/2017 ــــة ف إن ــــاء و إنجــــاز  ــــور حماي

محطـــــة االبحـــــا  الزراعيـــــة بك ـــــد بـــــين ال ـــــركات 
 المسجلة تحت بند  عمال إن اةية 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج على ال ركات المتخيية

3 1414 
30-06-2016 

 

ـــــــــــر  ـــــــــــب تر ـــــــــــيه الممار ـــــــــــة رق -m-115 ل
اس نقطـــة األنيلـــين توريـــد جئـــاز قيـــ  2015/2016

ــــة على/شــــركة العيســــى لألجئــــزة  للمنتجــــات ال ترولي
الط ية و العلميـة )رابـع  قـل األ ـعار( بم لـ  اجمـالي 

 د.ك(  13.365/-قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

 وكالة األن اء الكويتية
1 1308 

21-06-2016 
 

( 2017-1/2016 لـــب تر ـــيه الممار ـــة رقـــر )
  اعــــة وتن يــــو مجلــــة الط ــــل ومجلــــة تعزيــــز القــــير 
األخالقيــة والتقريــر الن طــي واالقتيــادي علــى النحــو 

 التالي: 
*شــــركة المط عـــــة األلمانيـــــة ) قــــل األ ـــــعار( بم لـــــ  

 د.ك(  20,464/ -اجمالي قدر  )
ـــــل  ـــــع ) ق *شـــــركة األل ـــــين للط اعـــــة والن ـــــر والتوزي

 د.ك(  3,870/ -ار( بم ل  اجمالي قدر  )األ ع
 قررت اللجنة الموافقة

2 1341 
27-06-2016 

 

 2016/2017-2 لــــــب  ــــــرو الممار ــــــة رقــــــر 
اــيانة غرفــة الخــوادم الرةيســية فــي الم نــى الرةيســي 

 للوكالة بين ال ركات المتخيية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
 األمانة العامة لمجلس الوزراء

1 6416 
17-07-2016 

 

 لــــب ا ــــتدرار عــــروأل ا ــــعار لتــــوفير احتياجــــات 
ـــــــة ل ـــــــئون  ـــــــر الدول ـــــــل )منجـــــــز( لمكتـــــــب وزي ح 

 ال  اب من ال ركات المتخيية 
 قررت اللجنة الموافقة

2 5686 
16-06-2016 

 

ـــــر ) ـــــد  15 لـــــب  ـــــرو الممار ـــــة رق ـــــد مول ( لتوري
كئربــــاةي للجئـــــات التابعـــــة لألمانـــــة للســـــنة الماليـــــة 

 بين ال ركات المتخيية  2016/2017
 قررت اللجنة الموافقة

 األمانة العامة لألوقا 
1 6626 

22-06-2016 
 

-10/2016 لــــــــــب  ــــــــــرو الممار ــــــــــة رقــــــــــر )
(توريـــد وتركيـــب وت ـــغيل حا ـــ ات شخيـــية 2017

و ابعـــات وما ـــحات ضـــوةية لألمانـــة بـــين ال ـــركات 
المتخييــة كمــا ا لعــت اللجنــة علــى كتــاب االمانــة 

المت ــمن  17/7/2016المــؤرخ فــي  7423رقــر 
 تعديل رقر الممار ة 

ية قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـم
 جالكويت اليومج

2 6625 
21-06-2016 

 

( 2017-7/2016 لــــب  ـــــرو الممار ــــة رقـــــر)
توفير خدمة االنترنت وخطو  اتيال لموقع مواجئـة 

 الطوارئ بين ال ركات المتخيية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
 الئيئة العامة للرياضة

1 10681 
12-06-2016 

 

 2017-6/2016 لــــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر هـــــ ع ر 
( شـنطة هانـد بـاك و 1000اعمال توفير المالبس و عدد )

االدوات و االجئـــــــزة لم ـــــــروع دعـــــــر الن ـــــــا  الرياضـــــــي 
ــــــدريب  بالمــــــدارس و الجامعــــــات و المعاهــــــد و مراكــــــز الت

)خطــة  2016/2017الرياضــي الم ــتركة مــع وزارة التربيــة 
ســـات عـــن  ريـــق االعـــالن التنميـــة( بـــين ال ـــركات و المؤ 

 عنئا بالجريدة الر مية 
 قررت اللجنة الموافقة

 افدارة العامة للطيران المدني
1 8727 

22-06-2016 
 

ــــــب ا ــــــتدرار عــــــروأل ا ــــــعار مــــــن ال ــــــركات   ل
المتخييــــة ل ــــراء قطــــع غيــــار للتكييــــف الخــــاص 

 بم نى الركاب والم اني الخارجية التابعة لإلدارة 
األعمـال بممار ـة ويعلـن عنئـا عدم الموافقة وتطرو 

 بالجريدة الر مية ج الكويت اليوم ج
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2 9202 
04-07-2016 

 

-2 لــــــــــب ا ــــــــــتدرار عــــــــــروأل ا ــــــــــعار رقــــــــــر 
ــــــــام بأعمــــــــال اــــــــيانة لنخــــــــام  2016/2017 للقي

اال ـــــتعالم اآللـــــي الحـــــالي والخـــــاص ب دالـــــة مطـــــار 
 الكويت الدولي من ال ركات المتخيية. 

ــــة  حيــــ  الم لــــ   اقــــل النيــــاب عــــدم اختيــــاص اللجن
 القانوني

 الئيئة العامة للمعلومات المدنية
1 6908 

19-06-2016 
 

-1 لـــــــــــب  ـــــــــــرو الممار ــــــــــــة رقـــــــــــر هـــــــــــــ.م.م
ــــــب وت ــــــغيل اجئــــــزة  2016/2017 ــــــد وتركي توري

 ال  كة الال لكية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 

 جالكويت اليومج
2 7209 

26-06-2016 
 

-2/2016رقــــــر هـــــــ م م  لــــــب  ــــــرو الممار ــــــة
شــــــــــراء برنــــــــــامج رفــــــــــع المل ــــــــــات فــــــــــي  2017

 ( File Cloudالسحابة )
 قررت اللجنة الموافقة

 الديوان األميري
1 3439 

28-06-2016 
 

 لـــــب تر ـــــيه الممار ـــــة توريـــــد مط وعـــــات خااـــــة بعمـــــل 
ادارات الـــديوان األميـــري علـــى / شـــركة مط عـــة المست ـــار 
بــرس ألعمــال الط اعــة ) قــل األ ــعار( بم لــ  اجمــالي قــدر  

 د.ك(  18,750/-)
 قررت اللجنة الموافقة

 ديوان المحا  ة
1 4091-1/6/7 

16-06-2016 
 

 2017-2/2016 لــــــب  ــــــرو الممار ــــــة رقــــــر 
  oracle database( رخص 4ايانة عدد )

- perpetual processor 
enterprice edition 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريـدة الر ـمية 
 جالكويت اليومج

 المؤ سة العامة للتأمينات االجتماعية
1 41252 

30-06-2016 
 

 لــــب التعاقــــد الم اشــــر مــــع/ شــــركة بــــاب الكويــــت 
لليـحافة لن ــر إعالنــات إرشــادية توعويــة للمــوا نين 

 د.ك(  8,112/-لمدة  نة بم ل  إجمالي قدر  )
 *تر ا تدرار عرأل  عر 

 قررت اللجنة الموافقة
2 41258 

30-06-2016 
 

ــــــــــــــــب التعاقــــــــــــــــد الم اشــــــــــــــــر رقــــــــــــــــر م ع ت   ل
مــــــــع/ فنــــــــدق ومنتجــــــــع جميـــــــــرا  8-2016 /ت/

المســـــــيلة ) قـــــــل األ ـــــــعار( ال ت ـــــــافة االجتمـــــــاع 
الثـــــامن والثالثـــــين للجنـــــة ال نيـــــة الداةمـــــة ألجئـــــزة 
التقاعــــــد المــــــدني والتأمينــــــات االجتماعيــــــة بــــــدول 
ــــــة بم لــــــ   ــــــيج العربي ــــــدول الخل ــــــاون ل ــــــس التع مجل

  د.ك( 6,090/  -اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة العدل
1 2016009741 

26-06-2016 
 

 لـــــــب تعــــــــديل رقـــــــر التعاقــــــــد الم اشـــــــر لييــــــــ ح 
-25بـــــــــــــــــــــــــــــدال مـــــــــــــــــــــــــــــن  6/2016-2017

مـــــع/ شـــــركة اال ـــــتثمار ال  ــــــري   2015/2016
ــــــة  ــــــدريب واال ت ــــــارة لتقــــــدير الخــــــدمات ال ني للت
المســــاندة ال ــــتمرار فعاليــــة  نخمــــة الجــــودة وذلــــك 
فدرار العقــــــــــد علــــــــــى الســــــــــنة الماليــــــــــة الحاليــــــــــة 

(2016/2017 .) 
 قررت اللجنة الموافقة

 زارة التعلير العاليو 
 لــــب شــــراء  ــــيارة جديــــدة للمكتــــب الثقــــافي فــــي  3876 1

27-06-2016 
 

ــــــــدي للســــــــيارات ) قــــــــل  ــــــــي مــــــــن/ شــــــــركة الكن دب
 131,000/-األ ــــــعار( بم لــــــ  اجمــــــالي قــــــدر  )

 د.ك(  10,832/-درهر اماراتي( ما يعادل )
 قررت اللجنة الموافقة

 الئيئة العامة لالتياالت وتقنية المعلومات
1 758 

30-06-2016 
 

 لب الئيئة تعـديل م لـ  التعاقـد الم اشـر مـع/ شـركة 
االمتياز لتوفير خدمة ال اي ر لمدة  نة ليي ح بم لـ  

ــــــــــدال مــــــــــن )6,970إجمــــــــــالي قــــــــــدر  ) -د.ك( ب
د.ك( وذلــك لأل ــ اب المــوكورة بكتــاب 30,800/

 الئيئة 
 قررت اللجنة الموافقة

 التنميةاألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و 
1 3553 

19-07-2016 
 

ـــــر   2016/2017-3 لـــــب تر ـــــيه الممار ـــــة رق
ــــة علــــى/ شــــركة  تــــوفير بوفيئــــات الجتماعــــات األمان
بانكويت انترناشونال للتجئيـزات الغواةيـة )ثـاني  قـل 

 د.ك(  10,000/ -األ عار( بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

 واآلدابالمجلس الو ني للثقافة وال نون 
1 5670 

27-06-2016 
 

 61 لـــب تغيـــر موعـــد ح ـــل للتعاقـــد الم اشـــر رقـــر 
فخرار واحيـاء  rts sdn bhdilm aمع/شركة 

ح ـــل االفتتـــاو المئرجـــان اليـــي ي الثقـــافي الحـــادي 
الـــى الخمـــيس  6/8/2016ع ــر مـــن يـــوم الســ ت 

11/8/2016  
 احيطت علما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (55/2016االجتماع رقر )مح ر 

 (األربعاءالمنعقد ا او يوم )
 م2016-07-27 الموافق هـ  1437شوال22

( 55/2016عقـــــدت لجنـــــة المناقيـــــات المركزيـــــة جلســـــتئا رقـــــر )
قاعـة  2016-07-27الساعة التا عة ا او يـوم االربعـاء الموافـق 

 االجتماعات بمقر اللجنة.
 وقد ح ر االجتماع السادة :

 رةيس لجنة المناقيات المركزية ع داهلل  عود الع دالرزاق 1
 ناةب الرةيس فييل حمد المزين 2
 ع و لجنة جنان محسن بوشئري 3
 ع و لجنة م اري محمد ال ليئيس 4
 ممثل ادارة ال توى والت ريعع و /  هي اء ع دالرزاق يو ف الخميس 5
 هي اء ع دالعزيز الم ف 6

 
األعلى للتخطيط و ع و / ممثل المجلس 

 التنمية افدارية
 ع و / ممثل وزارة المالية  الر ذياب العنزي 7
 ناةب  مين السر هدى إبراهير العيسى 8
 

 وقد ح ر جان ا من  االجتماع السادة  :
 ممثل / شركة ن ط الكويت خالد ع دالوهاب العد اني 1
 ع و /ممثل وزارة الن ط ا اء ع د الكرير الي ار 2

وقد اعتور عن عدم ح ور االجتماع الساد  :      
 ع و لجنة اللواء / فئد عيد بن فئد 1
 ع و لجنة ع دالعزيز محمد السمحان 2

وقد ا تعرضت اللجنة المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخوت ب أنئا 
 القرارات المنا  ة.

 فم العطاءات
 الوزارات واالدارات الحكومية
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العامة وزارة األشغال  

 موضوع المناقية رقر المناقية م
97ق ص / م / 1  

 
ــــة واعمــــال  ــــاني الحكومي ــــرمير الم  اعمــــال اــــيانة وت

 ان اةية في محافخة العاامة 
 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة

371ق ص/ / 2 تيـــوير واـــيانة عامـــة ل ـــ كة مجـــاري م ـــا  االمطـــار  
 لمحافختي العاامة وحولي 

 مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ةفتحت 
 وزارة الموااالت

1 1/2015/2016 
 

م ـــروع تطـــوير الـــنخر االليـــة والخـــدمات المتكاملـــة 
 نخام ال واتير 

 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 وزارة ال ئون االجتماعية والعمل

و ش ر ع  1
/1/2016/2017 

 

اعمــــال حرا ــــة وامــــن و ــــالمة الم ــــاني والمن ــــست 
 التابعة لوزارة ال ؤون االجتماعية والعمل 

 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 وزارة الكئرباء و الماء

 37/2015/2016و ك م/ 1
 

ايانة وااالو ولحير كي الت ضغط منخ م في 
 محافخة حولي  -جميع محافخات دولة الكويت 

 مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ةفتحت 
 توريد لم ات انارة ال وارع  7225/2016و ك م/ 2

   فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 وزارة التربية

تن يـــو وان ـــاء وانجـــاز واــــيانة م نـــى روضـــة ا  ــــال  43/2010/2011م ع / 1
التابعـــة لمنطقـــة  4ال ـــئداء بمنطقـــة ال ـــئداء قطعـــة 

 بنخام تسلير الم تاو  -حولي التعليمية 
 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة

 وزارة الداخلية
لتجئيــــــــــــزات الئند ــــــــــــية و االنخمــــــــــــة المســــــــــــاندة  50/2015/2016 1

وشــــــــــ كة الحا ــــــــــب االلــــــــــي واجئــــــــــزة الحا ــــــــــب 
ــــــــراخيص  واتيــــــــاالت الحا ــــــــب الرةيســــــــي فدارة ت

لــــــالدارة العامــــــة لــــــنخر  -مــــــرور محافخــــــة ال روانيــــــة
 بوزارة الداخلية  -لمعلومات

 فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 وزارة العدل

ا ـــــــــتئجار  ـــــــــيارات مـــــــــع وقـــــــــود وبـــــــــدون  ـــــــــاةق  7/2016/2017و ع/ 1
 لخدمات وزارة العدل 

   فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة
 الئيئة العامة للمعلومات المدنية

 ايجار  يارات مع  اةق والوقود  7/2016/2017هـ م م/ 1
   فتحت مخاريف المناقية وتر احالتئا للدرا ة

  رو المناقيات – رو التأهيل  -القطاع الن طي

 ال ركات ال ترولية
 شركة ن ط الكويت

 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 $1268/2016 

20-06-2016 
 

 RFP-2036174 لـــب  ـــرو المناقيـــة رقـــر 
 خدمات الييانة ل  كة الطرق التابعة لل ركة  
في منطقة الحقول شمال وغرب الكويت 

MAINTENANCE SERVICES 
FOR 

KOC FIELDS AREA ROADS 
NETWORK AT NORTH  &

WEST 
KUWAIT  على ال ركات المين ة لدى

اللجنة ضمن ال ئتين االولى والثانية العمال 
الخدمات الخارجية )الطرق والمجاري( والموكورة 

 المرفق لكتاب ال ركة
 ال تق ل التجزةة

 قررت اللجنة الموافقة
2 $1401/2016 

14-07-2016 
 

 RFP-2043104 لـــب  ـــرو المناقيـــة رقـــر 
تزويـــــد خـــــرا ير بحريـــــة مزدوجـــــة للمرا ـــــي الرحويـــــة 

SUPPLY OF DOUBLE 
CARCASS MARINE HOSES 

FOR    
CALM BUOYS  بــــين ال ــــركات المــــوكورة

 بالك ف المرفق بكتاب ال ركة  
 غير قابلة للتجزةة

 قررت اللجنة الموافقة
 توايات الجئات الحكومية

 الوزارات واالدارات الحكومية
 الكئرباء و الماء وزارة
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 19790 

04-07-2016 
 

 لــب افحا ــة والعلــر بــأن الم لــ  افجمــالي لتر ــية 
   85/2012/2013المناقية رقر و ك م / 

( خزانــات ارضــية مــن 5ان ــاء وانجــاز واــيانة عــدد )
( 55الخر انة المسـلحة للميـا  العوبـة خـزان   ـعة )

مليـــــون جـــــالون ام را ـــــوري مـــــع االعمـــــال الملحقـــــة 
بمنطقــة المطـــالع العــالي )المرحلـــة  الثانيــة ( علـــى / 
شـــــركة بيــــــان الو نيـــــة للمقــــــاوالت افن ـــــاةية ) قــــــل 

( د.ك 632/43,891,160األ ـــــــعار(  اـــــــ ح  )
 بناء على  موافقة ديوان المحا  ة 

قررت اللجنة الموافقة  بناء على مالحخات ديوان 
 بتاريخ 4044المحا  ة بكتابئر  رقر 

13/6/2016 
2 19574 

3-07-2016 
ـــــــــــــــب إعـــــــــــــــادة تر ـــــــــــــــية المناقيـــــــــــــــة رقـــــــــــــــر   ل

ااــــــالو وتحــــــدي  الكيــــــ الت  9/2015/2016
االرضــــية لل ــــغط  وتمديــــد ولحــــير كيــــ الت ضــــغط 
مــــــنخ م لمســــــتئلكين جــــــدد بمحافخــــــة ال روانيــــــة 
على/شركة األمراء  للتجارة العامـة والمقـاوالت )ثـاني 

%( بم لــــــ  49.5 قـــــل األ ـــــعار( بنســـــ ة خيـــــر )
( بعد اعتـوار د.ك 1,515,000/-إجمالي قدر   )

  قل األ عار عن تجديد الك الة األولية 
قــــــررت اللجنــــــة التــــــالي  وال: إلغــــــاء قراهــــــا الســــــابق 

( المنعقــــــــــــــد فــــــــــــــي 2/2016باجتمــــــــــــــاع رقــــــــــــــر )
11/1/2016  

المت ــمن )  الموافقــة بتر ــية المناقيــة علــى /شــركة 
 الخرافي  ناشيونال ) قل األ عار( ( 

 ثانيا:الموافقة على إعادة التر ية
3 20042 

12-07-2016 
ــــــــــــــــــــر و ك   لــــــــــــــــــــب تر ــــــــــــــــــــية المناقيــــــــــــــــــــة رق

)ع( ا ـــــــــــــت دال كـــــــــــــاميرات 22/2013/2014م/
مراق ة االحتراق  داخـل افـران الغاليـات ال خاريـة فـي 
الدوحة الغربية لتوليد القوى الكئرباةية وتقطيـر الميـا   
علـــى/ مجموعـــة علـــي الغـــانر و والد  للتجـــارة العامـــة 

   إجمالي  والمقاوالت ) قل اال عار( بم ل
 د.ك(  538,992/-قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة     
4 21432 

27-07-2016 
 لــــب تمديــــد موعــــد إق ــــال المناقيــــة رقــــر و ك م 

تطوير وادارة وت غيل منخومـة  10/2016/2017/
للعدادات الوكية وش كة االتياالت الخااة بئا فـي 

  27/9/2016دولة الكويت حتى 
 قررت اللجنة الموافقة     

 وزارة التربية
1 511068 

04-07-2016 
 

 لب اعاد  النخر بقرار اللجنة السابق واالذن 
   2013-8/2012بتر ية المناقية رقر م ع/

تن يـو  عمـال اليـيانة و التـرمير و األعمـال االن ــاةية 
لمـدارس وم ــاني منطقــة ديـوان عــام  الــوزارة )المنطقــة 
االولـــى( علــــى شــــركة/الدنيا العالميــــة للتجــــارة العامــــه 

%( وذلــك 6) قــل األ ــعار( بنســ ة  خيــر قــدرها )
ــــوزارة مــــع ا ــــتعداد  ــــاب ال لأل ــــ اب الموضــــحة بكت



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   126                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 
 ناق ة الموضوع   الجئة لح ور اجتماع اللجنة لم

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم 
2 512505 

10-07-2016 
 لب تر ية المناقية رقر م 

( مرك ة 38ا تئجار عدد ) 25/2015/2016ع/
راكب( على/ شركة  7(  لندر )8خدماتية ك يرة  )

 وتوماك للسيارات ) قل اال عار( بم ل  إجمالي 
 ( د.ك 300/489,301قدر   )

 موافقة شريطة توافر االعتماد المالي
 وزارة الدفاع

1 272762016023 
11-07-2016 

) ع (  1972713 لــــب تر ــــية المناقيــــة رقـــــر  
ان ــاء وانجــاز واــيانة وت ــغيل م نــى ح ــظ المل ــات 

الســــــجل العــــــام بمعســــــكر الم اركيــــــة علــــــى /  فدارة
مؤ ســــة المــــزان للتجــــارة العامــــة والمقــــاوالت )اقــــل 
اال ــــــــــــــــــــــعار( بم لــــــــــــــــــــــ  إجمــــــــــــــــــــــالي قــــــــــــــــــــــدر  

د.ك( على  ن يـتر تسـلير جميـع 840/497,646)
المستندات من مخططات ومواا ات كما فـي تقريـر 

 الدرا ة ال نية 
قررت اللجنة تاجيل ال ت بالقرار وتوجيه دعوة 

 ل عن الوزارة الجتماع قادملح ور ممث
 الئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب

1 7675 
20-07-2016 

 

 90 لـــــــب تر ـــــــية المناقيـــــــة رقـــــــر هــــــــ ع/ش ا م/
اعمــال ت ــغيل واــيانة وااــالو   2016/  2015/

الخدمات الئند ية لمحطة كليـة الدرا ـات التجاريـة 
بنـات التابعــة للئيئــة لمـدة ثــال   ــنوات  على/شــركة 
الخليج الئند ية ) قل األ عار( بم ل  اجمـالي قـدر  

 د.ك(  232,580/-)
 ة  قررت اللجنة الموافق   

 وزارة المالية
1 16081 

26-04-2016 
 

ـــــد بحـــــ (  لـــــب تر ـــــية المناقيـــــة رقـــــر  /  9)اعي
ــــب كرا ــــي موقــــف  2016 - 2015 ــــد وتركي توري

)ثـامن اقـل  لألثـا على/ شركة نئار الكويت الو نيـة 
 -قـــــــــــــــــــدر  ) إجمـــــــــــــــــــالياال ـــــــــــــــــــعار( بم لـــــــــــــــــــ  

 د.ك( 153,765/
 كما ا لعت اللجنة على تخلر كل من :    -
شـــركة المكتــــب افيطــــالي لألنخمــــة المكت يــــة رقــــر -
  12/4/2016( المؤرخ في 16)
( المــــؤرخ فــــي 11شــــركة ميــــداس التجاريــــة رقــــر ) -

19/5/2016  
شــــــــركة الروضــــــــة لألثــــــــا  والم روشــــــــات رقــــــــر  -
  15/5/2016( المؤرخ في 1040/2016)
و رد الـوزارة علـى المكتـب افيطـالي بكتـاب رقــر  - 
  12/7/2016( المؤرخ في 22019)

قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم وتخطر 
 بالرد على  التخلمات المحالة باال تعجالالوزارة 

 جامعة الكويت
1 7098 

13-07-2016 
 

 43/2016/2017 لــــب تر ــــية المناقيــــة رقــــر 
 تجديد وتحدي  رخص لنخام مركز االتيال  

ــة   -مركــز نخــر المعلومــات  -والمســاعدة االلكتروني
قســـر الــــدعر ال نــــي بالجامعـــة علــــى/ شــــركة  الــــديار 
المتحــدة للتجــارة العامــة والمقــاوالت ) قــل اال ــعار( 

 د.ك(   56,400/-بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

2 7181 
14-07-2016 

 47/2016/2017 لــــب تر ــــية المناقيــــة رقــــر 
ايانة وتوفير قطـع غيـار االجئـزة السـمعية  وال يـرية 

قســر -الخــدمات العامــة  فدارةلمــدة ثــال   ــنوات 
النخافــة والتجئيــزات ال نيــة  بالجامعــة علــى/ ال ــركة 
الدوليــــة  لإللكترونيات)ثـــــاني  قــــل األ ـــــعار( بم لـــــ  

 د.ك(  51,294/ -إجمالي قدر  )

 ت اللجنة الموافقة  قرر    
 الئيئة العامة لليناعة

1 749 
17-07-2016 

 

 لـــــــــــب تر ـــــــــــية المناقيـــــــــــة رقـــــــــــر هــــــــــــ ع ص / 
ت ــغيل واـــيانة محطـــة متنقلـــة   35/2015/2018

ـــر قيـــاس تلـــو   ـــة تلـــو  الئـــواء و جئـــزة مخت  لمراق 
الميــا  لمــدة ثــال   ــنوات علــى / شــركة عــالر ال يئــة 
للتجـــارة العامـــة  والمقـــاوالت ) قـــل األ ـــعار( بم لـــ  

 د.ك(  75,000/-إجمالي قدر  )
 عتماد المالي   الموافقة مع تعزيز اال

 المؤ سة العامة للتأمينات االجتماعية
1 39296 

21-06-2016 
 

 لـــــــــب تر ـــــــــية بنـــــــــود المناقيـــــــــة رقـــــــــر م ع ت ا 
 توريد ورق تيوير للمؤ سة على   2015/1ق/

 النحو التالي: 
جــــرام  80وزن  A4( ورق تيــــوير 4ال نــــد رقــــر )-

على/شــركة مجموعــة الجزيــرة العالميــة  لاللكترونيــات 
-)رابــــــع اقــــــل اال ــــــعار( بم لــــــ  اجمــــــالي قــــــدر  )

 د.ك(  59,430/
( علــــــى/ ميــــــنع 7.6.5.3.2.1ال نــــــود اراقــــــام )-

 االل ين ليناعة الورق )اقل اال عار( بم ل   
 د.ك(  11,793/-اجمالي قدر  )

المنــــى *كمــــا ا لعــــت اللجنــــة علــــى  كتــــاب شــــركة 
ــة واالعــالن رقــر )$ ( المــؤرخ 1328/2016للدعاي

المت ــــمن الــــتخلر  مــــن تر ــــية  29/7/2016فــــي 
 4(  قل األ عار لل ند 4ال ند رقر )
 قررت اللجنة الموافقة  ويح ظ التخلر   
 اال تدعاءات –الجئات الحكومية 

 الوزارات و االدارات الحكومية
 الموضوع المقاول الجئه رقر وتاريخ الكتاب م
1 15082 

25-05-2016  
وزارة 
 الداخلية

ـــب إعـــادة النخـــر    ـــد بحـــ (  ل )إعي
بقــــــرار اللجنــــــة الســــــابق  والموافقــــــة 
بتر ــــــــــــــــــــية المناقيــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــر 

 عمــال  ان ــاء  19/2013/2014
وانجـــــاز واــــــيانة ميــــــنع اللوحــــــات 
المعدنيـــة وعالمـــات المـــرور لـــإلدارة 
ــالوزارة  العامــة لالن ــاءات واليــيانة ب

لمجموعـــــة الدوليــــــة علـــــى/  شــــــركة ا
الم ــــــــــــــــتركة للتجــــــــــــــــارة العامــــــــــــــــة  
والمقــــاوالت ) قــــل األ ــــعار( بم لــــ  
إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

د.ك( بعـــــــــد  500/2,747,160)
احتســــاب الخطــــأ الحســــابي  بنســــ ة 

%( بعــــــــد اال ــــــــتماع الــــــــى  0,06)
 إفادة ممثلي الوزارة : 

مقـدم/ اــالح العنـزي  مــدير إدارة  -
 افجئزة والمعدات  األمنية 

مئند ـة/ وضــحة الســندة   رةــيس  -
 قسر الييانة الدعر 

ـــة تأجيـــل ال ـــت بـــالقرار  قـــررت اللجن
 الجتماع قادم

2 11543 
24-02-2016 

 

وزارة 
 الداخلية

)إعيـــد بحـــ  (  لـــب تر ـــية بنــــود   
 3/2015/2016المناقيـــــة رقـــــر 

ــــــــــــــات والحــــــــــــــواجز  اــــــــــــــيانة ال واب
ـــــــة الدارات مختل ـــــــة   -االوتوماتيكي

 -خمــــة االمنيــــة لــــالدارة العامــــة لالن
ــة  بــوزارة  الداخليــة علــى/ شــركة الدان
للتجــار  العامــة والمقــاوالت  )عــرأل 
وحيــــــــــد( بم لــــــــــ  إجمــــــــــالى قــــــــــدر  

د.ك( كمـــــــــــــــــــــــــــا  400/38,084)
ا لعــت اللجنــة علــى  كتــاب الـــوزارة 

( المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 170رقــــــــــــــــر )
والمت ـــــمن القيمــــــة  20/6/2016
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 الوزارة:  اال تماع الى  إفادة  ممثلي
 النقيب/ م اري العتي ي  رةيس قسر  

 السيد/ عمر عطية  محا ب  
قرراللجنة تأجيل ال ت بالقرار  

 لحين ورود كتاب الحق من  الوزارة
3 154 

04-05-2016 
 

وزارة 
 اليحة

)اعيد بح (  لـب تر ـية المناقيـة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ص /م خ  رق

توريــــــــــــــــــــــد  25/2015/2016ع/
ـــــــــــــدات  ـــــــــــــوارئ و   وتركيـــــــــــــب مول
ملحقاتئـــا لكـــل مـــن م نـــى مست ـــ ى  
الطــــــب الن ســــــي و مركــــــز  الرعايــــــة 
اليــــــحية ومركــــــز فييــــــل الســــــلطان 
ــة التخييــية  بمنطقــة اليــ او  الط ي
ــــــى / شــــــركة الخلــــــيج الئند ــــــية  عل
لي )ثال    قل األ ـعار( بم لـ  اجمـا

 د.ك(   3,135,000/-قدر  )
كمـــا ا لعـــت اللجنـــة علـــى تخلـــر   -

شــــــــــــــركة ميجاتــــــــــــــك للمقــــــــــــــاوالت  
ــة رقــر ) ( المــؤرخ فــي 118الكئرباةي

12/5/2016 
 بعد اال تماع الى  افادة ممثلي الوزارة: 

مـــــدير  -الســـــيد/ مغيـــــر ال ـــــمري -
 ادارة الم تريات والمخازن  

ك يـــــــر   -الســـــــيد/ احمـــــــد   ـــــــامة -
إدارة   -اختيااــــــــــــــــي محا ــــــــــــــــ ة 

 الم تريات والمخازن  
مراقـب  -المئندس / ناار ع اس -

إدارة  -الت ــغيل واــيانة  المعــدات 
 ال ؤون الئند ية  

 -المئنــــــــدس / علــــــــي العوضــــــــي -
ــــــــــاء  ــــــــــيس قســــــــــر الكئرب إدارة   -رة

 ال ئون الئند ية
قررت اللجنة الموافقة مع ح ظ 

 التخلمات
 اال تثناةية للتعاقدات الحكوميةافجراءات افدارية  -الجئات الحكومية 

 الوزارات و االدارات الحكومية   
 وزارة ال ئون افجتماعية والعمل

 الموضوع رقر الكتاب تاريخه م
1 20240 

10-07-2016 
 

ـــــــــر و ش ر  ـــــــــد االول لعقـــــــــد المناقيـــــــــة رق ـــــــــب التمدي  ل
ـــــداخلي  3/2012/2013ع/ اعمـــــال التنخيـــــف والنقـــــل  ال

والتخلص من الن ايات لوحـدات الـوزارة الخارجيـة عـدا قطـاع 
الرعايـــــــة االجتماعيــــــــة  لمـــــــدة ثالثــــــــة  شـــــــئر اعت ــــــــارا مــــــــن 

ـــرم مـــع / شـــركة   14/11/2016حتـــى  15/8/2016 الم 
يــــــــف بم لــــــــ  إجمــــــــالي كويــــــــت  برت ــــــــارد لليــــــــيانة والتنخ

د.ك( وذلــــك لحــــين االنتئــــاء  مــــن 952/446,856قــــدر )
-3/2015إجــــــراءات تر ــــــية المناقيــــــة رقــــــر و ش ر ع 

2016  
 موافقة بن س ال رو  واأل عار  

 وزارة المالية
1 22094  

13-07-2016  
 

 لـــب التجديـــد األول لعقـــد تـــوفير مست ـــارين لقطـــاع شـــئون 
التخزين العامة ونخر ال ـراء الم ـرم  مـع / شـركة مركـز التميـز 
لتوفير لإل ت ارات افدارية واالقتيادية لمدة ثال   ـنوات 

بم لــــ   9/10/2019حتــــى  10/10/2016اعت ــــارا مــــن 
 د.ك(  179,100/ -إجمالي قدر  )

  عار  لمدة  نة على ان تطرو بمناقيةموافقة بن س ال رو  واأل
 وزارة الدفاع

1 272722016333 
13-07-2016 

 1402712 لب التمديد األول لعقد المناقية رقر 
اعمال خدمات النخافة بمعسكر الدوحة  الم رم مع / مركز 

الرواد للخدمات ال يئية لمدة  تة  شئر حتى تاريخ  
د.ك(  87,840/-بم ل   إجمالي قدر  ) 19/4/2017

وذلك لحين افنتئاء من إجراءات تر ية المناقية رقر  
  12/4/2016إق الئا في  1412715

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
2 272722016474 

13-07-2016 
 

 4112911 لــــب التمديــــد الثــــاني  لعقــــد المناقيــــة رقــــر 
 عمال خـدمات غسـيل وكـي المالبـس  بقاعـدة  حمـد الجـابر 
الجويــــة الم ــــرم مـــــع/مركز الــــرواد لخـــــدمات تنخيــــف وكـــــوي 

حتـــى  4/8/2016المالبــس لمـــدة   ـــتة  شـــئر اعت ـــارا مـــن 
د.ك(   24,684/-بم لـــــــ  إجمـــــــالي قـــــــدر  ) 3/1/2017

راءات توقيـــع عقـــد المناقيـــة وذلـــك لحـــين افنتئـــاء مـــن إجـــ
1182915  

 موافقة بن س ال رو  واأل عار على ان تكون م ئرة
 الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثرو  السمكية

1 11915  
27-06-2016  

 

 لـــــب التمديـــــد األول لعقـــــد المناقيـــــة رقـــــر هــــــ ز / م م / 
تن يــو وتطــوير واــيانة م ــروع تحــريج  29/2012/2013

جواخير الدوحة الم ـرم مـع/ ال ـركة الكويتيـة لتنسـيق واـيانة 
حتـى  12/10/2016الحداةق لمدة  ـتة اشـئر اعت ـارا مـن 

ــــــدر   ) 11/4/2017 ــــــ  إجمــــــالي ق  608/64,735بم ل
مــن إجــراءات  ــرو المناقيــة الجديــدة   د.ك( لحــين االنتئــاء

  3/2016/2017رقر هـ ز / م م /
 موافقة بن س ال رو  واأل عار  لمدة ثالثة اشئر

2 12139  
30-06-2016  

 

 لب التمديد الثال  لعقد المناقية رقر هـ ز/م 
ايانة مجمع التجارب  الزراعية و  10/2011/2012م/

ال يوت ال ال تيكية بمنطقة الع دلي الزراعية الم رم مع / 
شركة النخيل لالنتار  الزراعي لمدة ثالثة  شئر اعت ارا من 

بم ل  اجمالي قدر   30/9/2016حتى  1/7/2016
( لحين تر ية المناقية رقر هـ ز / م د.ك 999/5,178)

  5/2015/2016م /
 قررت اللجنة عدم الموافقة

 وزارة الداخلية
1 16635  

11-07-2016  
 

-66/2012 لــــب التجديــــد األول لعقــــد المناقيــــة رقــــر 
إ تئجار  يارات متنوعة لـإلدارة  العامـة للمعلومـات  2013

وافدارة العامــــة للم احــــ  الجناةيــــة لــــإلدارة العامــــة لإلمــــداد 
والتموين )إدارة  اآلليات (بالوزارة الم رم مع/ال ـركة الكويتيـة 

 3/7/2016ال ـــتيراد الســـيارات لمـــدة شـــئرين إعت ـــارا مـــن 
 د.ك(     480/42,228بم ل  إجمالي قدر  )

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
2 17189  

24-07-2016  
 لــــــب التجديـــــــد الســــــابع لعقـــــــد تقــــــدير خـــــــدمات الـــــــدفع 
ــة )إدارة فيــرادات(  افلكترونــي لــإلدارة العامــة لل ــئون المالي
الم رم مع / شركة الخدمات الميرفية اآلليـة الم ـتركة لمـدة 

ــــــــــــــى  1/8/2016 شــــــــــــــئر  اعت ــــــــــــــارا مــــــــــــــن  ثالثــــــــــــــة حت
 د.ك( 30,000/-بم ل  إجمالي قدر  ) 31/10/2016

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
3 17189  

24-07-2016  
إاـدار  1/2012/2013 لب تمديد عقـد المناقيـة رقـر 

ـــــــإلدارة العامـــــــة  تـــــــواكر  ـــــــ ر الم عـــــــدين خـــــــارر الـــــــ الد  ل
للمؤ ســـات افاـــالحية ) إدارة افبعـــاد (الم ـــرم مـــع/ شـــركة 

 1/8/2016بـــودي للطيـــران لمـــدة ثالثـــة  شـــئر اعت ـــارا مـــن 
 دون  ع اء مالية  1/10/2016حتى 

 قررت اللجنة الموافقة
4 17193  

24-07-2016  
 لـــــب تمديـــــد عقـــــد شـــــراء تـــــواكر  ـــــ ر منتخـــــري افبعـــــاد  

 1/2012/2013لجنســـــيات الغيـــــر م ـــــمولة بالمناقيـــــة  
لإلدارة العامة للمؤ سات افاالحية ) إدارة افبعـاد (الم ـرم 
مــع/ شــركة  ريتــز للســياحة والســ ر لمــدة ثالثــة  شــئر اعت ــارا 

 دون   ع اء مالية 31/10/2016حتى  1/8/2016من 
 قررت اللجنة الموافقة

5 17193  
24-07-2016  

ـــــواكر  ـــــ ر منتخـــــري افبعـــــاد  ـــــد عقـــــد شـــــراء ت ـــــب تمدي  ل
ــــر الم ــــمولة بالمناقيــــة   1/2012/2013للجنســــيات غي

لإلدارة العامة للمؤ سات افاالحية ) إدارة افبعـاد (الم ـرم 
مــــع/ شــــركة بــــودي للطيــــران لمــــدة ثالثــــة  شــــئر اعت ــــارا مــــن 

 دون  ع اء  مالية  31/10/2016حتى  1/8/2016
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ةقررت اللجنة الموافق  

6 17191  
24-07-2016 

إاـدار  1/2012/2013 لب تمديد عقـد المناقيـة رقـر 
ـــــــإلدارة العامـــــــة  تـــــــواكر  ـــــــ ر الم عـــــــدين خـــــــارر الـــــــ الد  ل
للمؤ ســـات افاـــالحية ) إدارة افبعـــاد (الم ـــرم مـــع/ شـــركة 
ريتــــــز للســــــياحة والســــــ ر لمــــــدة ثالثــــــة  شــــــئر اعت ــــــارا مــــــن 

 دون  ع اء مالية  31/10/2016حتى  1/8/2016
 قررت اللجنة الموافقة

 هيئة ت جيع اال تثمار الم اشر
1 976  

26-06-2016  
 

 لب اادار األمر التغييري االول بزيـادة م لـ  اجمـالي قـدر   
%( علـــى قيمـــة 25د.ك( مـــا يعـــادل  نســـ ة ) 37,497/-)

توريــــــد وتركيــــــب  1/2014/2015عقــــــد المناقيــــــة رقــــــر 
وايانة اثا  الئيئة  الم رم مـع / شـركة ذاكونتراكتـور للتجـارة 

 العامة المقاوالت وذلك لتوريد مكاتب  وكرا ي واثا  
 اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقةقررت 

 وزارة الكئرباء و الماء
1 20254  

13-07-2016  
 

 لب إادار األمر التغييري األول بزيـادة م لـ  إجمـالي قـدر  
%( علــــى 10,93د.ك( مــــا يعــــادل نســــ ة ) 31,050/-)

تزويـد  61/2014/2015قيمة عقد لمناقيـة رقـر و ك م /
وتركيـــب  وت ـــغيل واـــيانة معـــدات انـــارة ال ـــوارع لمعســـكر 
ـــرم مـــع / شـــركة  والد  ـــوان الم  ـــو ني بمنطقـــة الجي الحـــرس ال

دالمحســن الراشــد وذلــك للتعــديالت المــوكورة ع ــدالعزيز ع 
 بكتاب الوزارة 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة التجارة واليناعة

1 12169  
11-07-2016  

 

 1/2012/2013 لب التمديد الرابع لعقد المناقيـة رقـر 
ـــرم مـــع/ شـــركة دلمـــا  تنخيـــف م ـــاني المراكـــز الخارجيـــة  الم 

ــة التجاريــة لمــدة شــئرين  اعت ــارا مــن   12/7/2016العالمي
-بم لـــــــــــــــ  اجمـــــــــــــــالي قـــــــــــــــدر  ) 11/9/2016حتـــــــــــــــى 

ـــــــــك ال ـــــــــتكمال اجـــــــــراءات تر ـــــــــية  22,605/ د.ك( وذل
ــــــــــــــي إق ا  2/2015/2016المناقيــــــــــــــة رقــــــــــــــر  لئــــــــــــــا ف

21/6/2016  
موافقة على  ن يكون التمديد األخير بن س ال رو  

 واأل عار
2 11451  

22-06-2016  
 

ـــــــد الحـــــــادي ع ـــــــر لعقـــــــد المناقيـــــــة رقـــــــر  ـــــــب التمدي  ل
حرا ـــة م ـــاني الـــوزارة  الخارجيـــة التابعـــة  20110/2011/

للــوزارة الم ــرم مــع / شــركة الراةــد للحرا ــة لمــدة ثالثــة  شــئر 
بم لــــــــ   30/9/2016حتــــــــى  1/7/2016اعت ــــــــارا مــــــــن 
د.ك( وذلـك لحـين موافقـة  إدارة  8,280/-اجمالي قـدر  )

 ال توى والت ريع على  رو المناقية الجديدة 
موافقة على  ن يكون التمديد األخير بن س ال رو  

 واأل عار
 الئيئة العامة لل  اب والرياضة

1 11509  
23-06-2016  

 

 14 لــــب التمديــــد األول لعقــــد المناقيــــة رقــــر هـــــ ش ر / 
تن يــــو اعمــــال ت ــــغيل  واــــيانة وااــــالو  2011/2012/

ـــي المقـــر الرةيســـي  ـــد والتكييـــف الميكانيكـــا ف خـــدمات الت ري
ــة الم ــرم مــع/ شــركة فــواز لت ريــد وتكييــف الئــواء لمــدة  للئيئ

 2/3/2017حتـــــى  3/9/2016 ــــتة اشــــئر اعت ـــــارا مــــن 
د.ك( بــــن س ال ــــرو   29,000/-) بم لــــ  إجمــــالي قــــدر 

واال ــعار وذلــك لحاجــة الئيئــة العمــال اليــيانة لحــين  ــرو 
 المناقية الجديدة 

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
 الرةا ة العامة للحرس الو نى

1 4824  
14-07-2016  

-5/2013 لـــــب التجديـــــد األول لعقـــــد الممار ـــــة رقـــــر 
اــــــيانة اجئــــــزة المــــــاكنتوش الم ــــــرم مــــــع / شــــــركة  2014

ــــــب المتكاملــــــة لمــــــدة ثالثــــــة  ــــــنوات اعت ــــــارا مــــــن  المكات
-بم لــ  إجمــالي قــدر  ) 31/7/2019حتــى 1/8/2016
 د.ك(  26,172/

 موافقة بن س ال رو  واأل عار
 وزارة التربية

1 515006  
11-07-2016  

 لب اادار االمر التغييري الثاني بزيـادة م لـ  اجمـالي قـدر  
%( علـى قيمـة 7.97د.ك( ما يعادل نسـ ة ) 24,000/-)

ـــو  عمـــال اـــيانة آالت تيـــوير مســـتندات مينولتـــا  عقـــد تن ي
لغر  الكنتـرول بالمنـا ق التعليميـة الم ـرم مـع/ شـركة   600

ــــــــه اعت ــــــــارا مــــــــن  حتــــــــى  1/7/2016بــــــــدر المــــــــال وإخوان
( آلــــــة تيــــــوير 15وذلــــــك فضــــــافة عــــــدد ) 30/6/2017

 مستندات 
 قررت اللجنة الموافقة

 ديوان  مو ولي العئد
1 593  

26-07-2016 
ـــــــ  قـــــــدر ) ـــــــادة م ل ـــــــري بزي ـــــــب إاـــــــدار األمـــــــر التغيي - ل

د.ك( علــى قيمــة عقــد تــوفير مرا ــلين  الم ــرم مــع/ 1.002/
مؤ ســـة افتقـــان للتجـــارة العامـــة والمقـــاوالت وذلـــك لزيـــادة 

ــــــاريخ 3عــــــدد ) ( مرا ــــــلين بــــــن س ال ــــــرو  واأل ــــــعارمن ت
  30/9/2016حتى نئاية العقد  1/8/2016

 قررت اللجنة الموافقة
 المركزية لإلحياءافدارة 

1 1310  
20-06-2016  

 

ــــــــــــر  ــــــــــــد األول لعقــــــــــــد الممار ــــــــــــة رق ــــــــــــب التمدي -2 ل
تـوفير خـدمات ا ت ــارية لـنخر  المعلومــات  2014/2015

الجغرافيــة الم ــرم مــع / شــركة الحلــول التكنولوجيــة المتعــددة 
 دون تكل ة مالية  7/6/2016لمدة ثالثة  شئر اعت ارا من 

 العقدقررت اللجنة تط يق شرو  
  وراق عامة وزارة المالية

1 6829  
22-06-2016 

شــــركة - لـــب تمديــــد عقـــود الطوابــــع الماليـــة الم رمــــة مـــع/ 
 اال تثمارات الو نية  

 شركة ال  كة اآللية للتجارة العامة -
شركة  وي تل انترناشيونال للتجارة العامة لمدة  ربعـة  شـئر -

ــــــن س  31/3/2017حتــــــى  4/12/2016اعت ــــــارا مــــــن  ب
 ال رو  واال عار 

قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار لحين ا تكمال 
 المستندات المطلوبة

  رو المناقيات - رو التأهيل  -الجئات الحكومية 
 الوزارات و االدارات الحكومية

 والعمل االجتماعيةوزارة ال ئون 
 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 19446 

27-06-2016 
 

ـــر و ش ر ع/  7/2016/2017 لـــب  ـــرو المناقيـــة رق
اليــيانة الســنوية لكافــة من ــست الــوزارة المحافخــة )العااــمة 

الجئــراء ( عــدا قطــاع الرعايــة االجتماعيــة بــين  -ال روانيــة  -
 ال ركات  المين ة بال ئة األولى لألعمال المدنية 

 جزةة تال تق ل ال-
 * المناقية ال تق ل عروأل بديلة 

 خ رة خمس  نوات * شر  ال
 %(  25النس ة المسموو بئا بالزيادة او التخ يم ) -

 قررت اللجنة الموافقة
2 19442 

27-06-2016 
 6/2016/2017 لـــب  ـــرو المناقيـــة رقـــر و ش ر ع 

 -اليــيانة الســنوية لكافــة من ــست الــوزارة  لمحافخــة )حــولي 
االحمـــدي( عـــدا قطـــاع الرعايـــة االجتماعيـــة  -م ـــارك الك يـــر 

 بين ال ركات  المين ة بال ئة األولى لألعمال المدنية 
 * المناقية ال تق ل التجزةة  

 * المناقية ال تق ل عروأل بديلة 
 * شر  الخ رة خمس  نوات 

 %(  25النس ة المسموو بئا بالزيادة او التخ يم ) -
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة الداخلية
1 16634 

11-07-2016 
 

ال ـــركات الم ـــاركة بالمناقيـــة رقـــر  ا ـــتدعاء لـــب الـــوزارة 
توريد وتركيـب اجئـز  حا ـب شخيـي  29/2015/2016

و ابعـــات وملحقاتئــــا وال ــــ كة الداخليـــة واح ــــار الطابعــــات 
وتجئيزات هند ية واالنخمـة المسـاندة لـزوم  UPSواجئز  

ـــــوزارة  لـــــإلدارةادارات مختل ـــــة  ـــــات ب ـــــنخر المعلوم ـــــة ل العام
اال ت ســــــار علــــــى الداخليــــــة وذلــــــك لــــــ عم المالحخــــــات و 

 العطاءات المقدمة دون  ا تكمال للنواقص 
 قررت اللجنة الموافقة  مع تجديد الك االت االولية
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 الئيئة العامة لليناعة

1 588/2016 
06-11-0023 

 

 2019-12/2014 لــب  ــرو المناقيــة رقــر هـــ ع ص /
ب ــان توريــد وتركيــب وت ــغيل  والتــدريب واــيانة الخادمــات 
الرةيســــية ومركــــز الحمايــــة مــــن الكــــوار  ومعــــدات الت ــــغيل 

 وتوريد  قطع الغيار الالزمة الدارة مركز المعلومات 
 * المناقية ال تق ل التجزةة  

 * المناقية ال تق ل عروأل بديلة 
 قررت اللجنة الموافقة  مع تعديل ال رو  التاليه:    

1- bidder experience should be at 
least 3 years  
2- a spare part of  Oracle E6900 

srver is not a must  at the time  of 
bidding  
2cancel  ( all listed staff under bidder 
direct employ 3-2ent for 2  years ) 
3-. h cancel  ( any other thatbidder  

may see fit ) 
Cancel (the part of partener in 
Kuwait for more than 3 years 4 

2 490 
03-05-2016 

 لــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــرو المناقيــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــ ع ص / 
اـــــــــــيانة وتطـــــــــــوير وت ـــــــــــغيل نخـــــــــــام  23/2015/2018

ــــــداول  ال يانــــــات والخــــــدمات االلكترونيــــــة ع ــــــر المســــــار  ت
 الموحد النخمة الئيئة والتدريب عليه 

 * المناقية ال تق ل التجزةة 
 * شر  الخ رة  ن ال تقل عن خمس  نوات 

 %(  25م )النس ة المسموو بئا بالزيادة او التخ ي -
 قررت اللجنة الموافقة  مع تعديل التالي:    
 شطب جدول التقيير  -
  نوات  3تعديل  نوات الخ رة لتي ح -

 الئيئة العامة ل ئون الزراعة والثرو  السمكية
1 10390  

29-05-2016  
 

 لــــــــــــــب إعــــــــــــــادة  ــــــــــــــرو المناقيــــــــــــــة رقــــــــــــــر هـــــــــــــــ ز م 
)ع( ت ــــغيل واــــيانة وااــــالو غــــر  7/2015/2016م/

الت ريــد والتجميــد وملحقاتئــا بمواقــع مت رقــة مــن الئيئــة لمــدة 
 ثال   نوات على ال ركات  

 والمؤ سات المين ة بال ئة الثانية العمال التكييف 
 * المناقية ال تق ل التجزةة  

 أل بديلة * المناقية ال تق ل عرو 
 (  نوات 10* شر  الخ رة )

 %(  25النس ة المسموو بئا بالزيادة او التخ يم ) -
 5قررت اللجنة الموافقة  مع تخ يم شر  الخ رة الى 

  نوات
 وزارة األشغال العامة

1 2053 
28-06-2016 

 لـــب تغييـــر الوكيـــل المحلـــي ل ـــركة ت ـــايناهاربور انجنيـــرنج  
ـــاني المؤهلـــة ضـــمن تأهيـــل  شـــركات مقـــاوالت عالميـــة  كوم 
لتن يـــو عـــدة م ـــاريع ك ـــرى ألعمـــال الطـــرق للـــوزارة لتيـــ ح 
)شــركة  االختيااـــيون لخـــدمات حقــول ال تـــرول( بـــدال مـــن 

 )شركة السواري القاب ة( 
 قررت اللجنة الموافقة

 معالوزارة اال
1 211 

23-03-2016 
 

)إعيد بح (  لب  رو تأهيل ال ركات المتخيية 
 لتطوير هوية تل زيون الكويت 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الكئرباء و الماء

1 20401 
14-07-2016 

 

ــــــــــــديل فئــــــــــــة  ــــــــــــرو المناقيــــــــــــة رقــــــــــــر و ك  ــــــــــــب تع  ل
اعمــــــال اليــــــيانة المدنيــــــة لمحطــــــات   6/2016/2017م/

تع ئــة الميــا  و اعمــال اليــيانة الخر ــانية ألرضــيات محطــات 
 تع ئة الميا  في منا ق مت رقة  

محطــــة لتيــــ ح علــــى ال ئــــة الثانيــــة  25بالكويــــت و عــــددها 
  عمال مدنية وإن اةية 

 قررت اللجنة الموافقة
 لديوان األميريا

1 2684 
23-05-2016 

 

 لــــــب  ــــــرو تأهيــــــل شــــــركات ألعمــــــال اــــــيانة الزراعــــــات 
التجميليـة والــري فــي حديقــة ال ـئيد بــين ال ــركات الميــن ة 
بال ئــــة األولــــى لــــدى الئيئــــة العامــــة ل ــــؤون الزراعــــة والثــــروة 

 السمكية على ان يتر االعالن بالجريدة الر مية 
 د.ك   2.000.000ب ر  ان ال يقل راس المال عن  - 
 ـنوت  5في اخر  المن وةتقل قيمة االعمال  يجب ان ال -

 د.ك  25.000.000عن 
تقــــل مســـاحته عــــن  يجـــب ان يمتلـــك المقــــاول م ـــتال ال -

  2م 250.000
قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار وتوجيه دعو  لح ور 

 ممثل عن  الديوان الجتماع قادم
 التعاقدات الم اشرة -الجئات الحكومية  رو وتر ية الممار ات 

 الوزارات واالدارات الحكومية
 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 الموضوع رقر الكتاب وتاريخه م
1 6125 

03-07-2016 
 

( م روع تو ـعة م ـاني قيـر 8 لب  رو الممار ة رقر )
الســيف العــامر بــين ال ــركات المــوكورة فــي كتــاب االمانــة 
علـــــى ان يـــــتر تقـــــدير اال ـــــعار بمقـــــر لجنـــــة المناقيـــــات 

 المركزية 
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة الكئرباء و الماء
1 20678 

19-07-2016 
 

-1/2016 لـــــــــب تر ـــــــــية الممار ـــــــــة رقـــــــــر و ك م / 
ع  عمـــــال الت ـــــغيل واليـــــيانة لمحطـــــات القـــــوى 2017

الكئرباةيـــة وتقطيـــر الميـــا  لقطـــاعي )الم ـــاريع و الت ـــغيل 
واليـــــيانه( على/شـــــركة الـــــداو الئند ـــــية للتجـــــارة العامـــــة 
 -والمقـــــاوالت ) قـــــل األ ـــــعار( بم لـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  )

الخطــــــأ  اباحتســــــد.ك( وذلــــــك بعــــــد  10,481,284/
 %( 0,009الحسابي بنس ة )

 قررت اللجنة الموافقة
2 19919 

11-07-2016 
 

ــــــــــــــود الممار ــــــــــــــة رقــــــــــــــر و ك م  ــــــــــــــب تر ــــــــــــــية  بن  ل
قطــع الغيــار المطلوبــة للمســاعدات  13/2015/3048/

العامـــة لم ـــخة ميـــا  التعـــويم مسخـــو الميـــا  على/شـــركة 
المحطــــة التجاريــــة ) قــــل األ ــــعار( بم لــــ  إجمــــالي قــــدر  

 د.ك(  940/74,540)
 قررت اللجنة الموافقة

3 19916 
11-07-2016 

 

 13/2015/1117 لــــب تر ــــية الممار ــــة رقــــر و ك م / 
ال خـــــار  للتربينـــــات ال خاريـــــة  انطـــــالققطـــــع غيـــــار لمروحـــــة 

على/شركة السيف المحليـة للتجـارة العامـة والمقـاوالت ) قـل 
 د.ك(  996/72,552األ عار(  بم ل  إجمالي قدر  )

 اللجنة الموافقةقررت 
4 19805 

10-07-2016 
 

قطـــع غيــــار  2015/1807 لـــب إلغــــاء الممار ـــة رقــــر 
لم ــخة حقــن الكلــورين فــي ميــا  ال حــر  لمحطــة ال ــويخ 

وذلـــك فعـــداد  لـــب جديـــد للحيـــول  MMDلقســـر 
 على   عار تنافسية 

 قررت اللجنة الموافقة
5 19632 

03-07-2016 
 

 لــــــــــــــــب تر ــــــــــــــــية بنــــــــــــــــود الممار ــــــــــــــــة رقــــــــــــــــر  و ك 
ش قطـــــــــــــع الغيـــــــــــــار المطلوبـــــــــــــة  13/2015/3327م/

ــــات ال خاريــــة  ــــزل الزيــــت  -للتربين لم ــــخة الطــــوارىء لع
الدارة محطـــة الـــزور الجنوبيـــة علـــى/ شـــركة ال حـــار العاليـــة 
ـــــ  إجمـــــالى قـــــدر   ـــــل اال ـــــعار( بم ل ـــــة )اق للتجـــــارة العام

 د.ك( 040/58,056)
 ماد الماليالموافقة مع تعزيز االعت

6 19619 
03-07-2016 

 

 لــــــــــــــــب تر ــــــــــــــــية بنــــــــــــــــود الممار ــــــــــــــــة رقــــــــــــــــر و ك 
ش قطـــــــــــــع الغيـــــــــــــار المطلويـــــــــــــة  13/2015/3053م/

م ـــخة  -للتربينــات الغازيــة الجديــدة )الــدورة الم ــتركة( 
تكثيــف الراجــع الدارة محطــة الــزور الجنوبيــة علــى/ شــركة 
 ال حــار العاليــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت )اقــل اال ــعار(

 د.ك(  795/56.782بم ل  إجمالى قدر   )
 قررت اللجنة الموافقة

7 19938 
11-07-2016 

 13/2015/1509 لـــب تر ـــية الممار ـــة رقـــر و ك م 
قطــع غيــار )لنــافخ الســنار( لقســر  الغاليــات علــى شــركة 



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   130                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 
المجموعــة الخليجيــة ) قــل األ ــعار( بم لــ  إجمــالي قــدر   

 د.ك(   42,728/-)
 الموافقةقررت اللجنة 

8 19611 
03-07-2016 

 

 لــــــــــــــــب تر ــــــــــــــــية بنــــــــــــــــود الممار ــــــــــــــــة رقــــــــــــــــر و ك 
ش قطــــــــــع غيــــــــــار لمســــــــــاعدات   13/2015/3345م/

الغاليات الدارة محطة الـزور الجنوبيـة علـى/ شـركة ال حـار 
العاليــة للتجــارة العامــة  والمقــاوالت )اقــل اال ــعار( بم لــ  

 د.ك( 850/26,563إجمالى قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

9 19630 
03-07-2016 

 13/2015/3052 لــب تر ــية الممار ــة رقــر و ك م /
ش شراء قطـع الغيـار المطلوبـة  للتربينـات الغازيـة الجديـدة 

م ــخة اعـادة التــدوير الدارة محطــة  -)الـدورة الم ــتركة( 
الـــــزور  الجنوبيـــــة علـــــى/ شـــــركة العـــــرفج الئند ـــــية )اقـــــل 

 د.ك( 22,270/-اال عار( بم ل  إجمالى قدر )
 قررت اللجنة الموافقة

10 19939 
11-07-2016 

قطـــع الغيـــار  2015/3042 لـــب إلغـــاء الممار ـــة رقـــر 
لوحــات تقطيــر المرحلــة -الم ــخة اــر  الميــا  المالحــة 

وذلـك ليــتر  EMDالثالثـة لمحطـة الـزور الجنوبيــة لقسـر 
 عمل  لب جديد  لحيول على   عار تنافسية 

 قررت اللجنة الموافقة
11 19638 

03-07-2016 
 لــــــــــــــــب تر ــــــــــــــــية بنــــــــــــــــود الممار ــــــــــــــــة رقــــــــــــــــر و ك 

ش توريــــد قطــــع غيــــار لم ــــخات   13/2016/2603م/
المطــالع فــي محطــة ضــخ الدوحــة لقســر ت ــغيل واــيانة 

ت ــغيل واـــيانة  الميــا  علـــى/ شـــركة  -المن ــست الماةيـــة 
الخـــدمات ال تروليـــة )ثالـــ  اقـــل اال ـــعار( بم لـــ  إجمـــالى 

 د.ك( 080/17,727قدر   )
 اللجنة الموافقة   قررت   

12 19634 
03-07-2016 

ـــــب تر ـــــية الممار ـــــة رقـــــر / ش  13/2015/3009 ل
 قــر  -قطــع الغيــار المطلوبــة للتربينــات الغازيــة  الجديــدة 

ـــــزور  ـــــتحكر الحـــــراري إدارة محطـــــة ال إاـــــالو ليـــــمام ال
ــة علــى/ شــركة  مجموعــة الــزاحر العالميــة للتجــارة  الجنوبي

 -بم لــ  إجمــالي قــدر  )والمقــاوات )ثــاني اقــل اال ــعار( 
 د.ك( 14,002/

 قررت اللجنة الموافقة
13 19971 

11-07-2016 
 

 لــــب ا ــــتدرار عــــروأل   ــــعار للقيــــام بأعمــــال اليــــيانة 
( فدارة Serversالســنوية ألجئــزة الحا ــوب الرةيســية )

التطـــــوير افداري والتــــــدريب لمــــــدة ثـــــال   ــــــنوات مــــــن 
ـــديار ال ـــركات التاليـــة: ال ـــركة العالميـــة الك ـــرى  شـــركة ال
 المتحدة شركة زاك  وليوشنز شركة إن ور

موافقــة شــريطة  ن تطــرو بممار ــة ويعلــن عنئــا بالجريــدة  
 الر مية جالكويت اليومج  

14 19945 
11-07-2016 

 

كاشــــ ات   2014/1608 لــــب إلغــــاء الممار ــــة رقــــر  
لمنطقـــة المولـــد لمحطـــة الدوحـــة  LEDإضــاء  مـــن نـــوع 

كانيكيـــة وذلـــك فعـــداد  لـــب الغربيـــة لقســـر اليـــيانة المي
 جديد بمواا ات  جديدة للحيول على   عار تنافسية 

 قررت اللجنة الموافقة
15 19668 

03-07-2016 
 

ش  13/2015/112 لب تر ية الممار ة رقر و ك م/
قطع غيار لمنطقة التربينات الغازية الدارة محطة الدوحة 
ال رقية على/ شركة وربة الو نية للمقاوالت )اقل 

 د.ك( 8,564/-اال عار( بم ل   إجمالى قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

16 19624 
03-07-2016 

 

 13/2014/644 لـــب تر ـــية  الممار ـــة رقـــر و ك م /
قطع الغيار لمحرك  ـوارئ الـديزل  على/شـركة اليـناعات 
ــــ   ــــد( بم ل ــــاء الســــ ن )عــــرأل وحي ــــة و بن الئند ــــية الثقيل

 د.ك(  8,540/-إجمالي قدر   )
 موافقة شريطة توافر االعتماد المالي

17 19915 
11-07-2016 

قطـــع غيــــار  1650/2015 لـــب إلغــــاء الممار ـــة رقــــر 
-لمحطة تخ يم ضغط ال خار ذات ال ـغط المـنخ م 

نخـــام الزيـــت الئيـــدروليكي لمحطـــة الدوحـــة الغربيـــة لقســـر 
اليـــــــيانه الميكانيكيـــــــة وذلـــــــك فعـــــــداد  لـــــــب جديـــــــد 

 بمواا ات جديدة للحيول على   عار تنافسية 
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة اليحة
1 13956 

29-06-2016 
 

( لتوريــــد لــــوازم 18 لــــب تر ــــية مناقيــــة الخلــــيج رقــــر )
ـــاب الـــوزارة  التأهيـــل الط ـــي علـــى ال ـــركات المـــوكورة بكت

$( مـــــــــا  72/3,606,577بم لـــــــــ  اجمـــــــــالي قـــــــــدر  )
 د.ك( 1,081,973/-يعادل)

 قررت اللجنة الموافقة
2 66 

21-03-2016 
( ادويـــــة 119)إعــــادة بحــــ (  لــــب شـــــراء ال نــــد رقــــر )

)ح ـــوب( لعـــالر ارت ـــاع ضـــغط الـــدم لكافـــة االقســـام فـــي 
المراكــــز اليــــحية و المست ــــ يات مــــن / شــــركة اــــ وان 
للتجــارة والمقــاوالت )ميــدر وحيــد( بم لــ  إجمــالي قــدر  

د.ك(  793,181/-$( مـــا يعـــادل ) 2,609,149/-)
 بعد  زيادة الكمية 

 موافقةقررت اللجنة ال
3 62 

21-03-2016 
( ادويـــــة 115)إعــــادة بحــــ (  لــــب شـــــراء ال نــــد رقــــر )

ـــــة لال  ـــــال لكافـــــة االقســـــام فـــــي  ـــــة تكميلي )مـــــواد( تغوي
ــــــة )ميــــــدر  المست ــــــ يات مــــــن/ شــــــركة المعجــــــل لالدوي

ــــــد( بم لــــــ  إجمــــــالي قــــــدر  ) $(  2,161,080/ -وحي
 د.ك(  656,968/-ما يعادل )

 قررت اللجنة الموافقة
4 61 

21-03-2016 
(ادويـة )حقـن( 114)إعيد بح (  لـب شـراء ال نـد رقـر )

لعـــالر امــــراأل الــــدم لمست ـــ ى بنــــك  الكويــــت الــــو ني 
ــــة )ميــــدر  ــــاكو الط ي التخييــــي لال  ــــال مــــن/ شــــركة ي

$( مـــا  1,888,125/-وحيـــد( بم لـــ  إجمـــالي  قـــدر  )
 د.ك(  573,990/-يعادل )

 قررت اللجنة الموافقة
5 232/2016 

15-06-2016 
ــة ل ــراء ال نــد رقــر ) ( 107 لــب تعــديل القيمــة االجمالي

محاليـــل و مســــتئلكات الجئــــزة ال حواــــات و الك ــــف 
لكافة المخت رات  TDMعن مستوى العقاقير العالجية 

)ادارة الئند ـــة الط يـــة( مـــن / شـــركة يـــاكو الط يـــة لتيـــ ح 
 455,377/ -د.ك( بــــــــدال مــــــــن ) 200/388,661)

المـــواد المطلوبـــة  د.ك( و ذلـــك بعـــد تخ ـــيم بعـــم بنـــود
 بناء على مالحخات ديوان المحا  ة 

 قررت اللجنة الموافقة
6 56 

21-03-2016 
 

( ادويـة )حقـن( 109)إعيد بح (  لب شراء ال ند رقـر )
لمرضــى الســر ان لمركــز حســين مكــي جمعــة للجراحــات 
التخييـية مـن/ شـركة علــي ع ـدالوهاب المطـوع التجاريــة 

 1,200,000/-)ميــدر وحيــد( بم لـــ  إجمــالي قـــدر  )
 د.ك(  363,600/-$( ما يعادل )

 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة
7 55 

21-03-2016 
 

( ادويـة ح ـوب 108)إعيد بح (  لب شراء ال نـد رقـر )
م ــــــاد حيــــــوي لكافــــــة االقســــــام فــــــي المراكــــــز اليــــــحية 
ـــد(  والمست ـــ يات مـــن/ شـــركة يـــاكو الط يـــة )ميـــدر وحي

-$( مـا يعـادل ) 1,176,000/-بم ل  إجمالي قـدر  )
 د.ك(  357,504/

 قررت اللجنة الموافقة
8 49 

21-03-2016 
 

( ادويـــــة 100)إعيـــــد بحـــــ (  لـــــب شـــــراء ال نـــــد رقـــــر )
ــازير لكافــة االقســام فــي  )ك ســوالت( لعــالر ان لــونزا الخن
المراكــــــز اليــــــحية و المست ــــــ يات مــــــن/ شــــــركة علــــــي 
ع ـــــدالوهاب المطـــــوع التجاريـــــة  )ميـــــدر وحيـــــد( بم لـــــ  

فرانك  ويسري( ما يعادل  985,320/-إجمالي قدر  )
 د.ك(  294,611/-)

 غل ية  ع اةئا  الموافقةقررت اللجنة بأ
9 47 

21-03-2016 
 

( ادويــة ح ــوب 98)إعيــد بحــ (  لــب شــراء ال نــد رقــر )
لعــالر مــرأل الســكر لكافــة االقســام فــي المراكــز اليــحية 
و المست ـــ يات مـــن/ شـــركة يـــاكو الط يـــة )ميـــدر وحيـــد( 

-يورو( مـا يعـادل ) 775,000/-بم ل  إجمالي قدر   )
 د.ك(  257,300/

 الموافقةقررت اللجنة 
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17-03-2016 
 

)إعيد بح (  لب شراء بنود اللـوازم و المـواد الط يـة مـن 
-ال ركات الموكورة بكتاب الوزارة بم ل  اجمـالي قـدر  )

 د.ك( بعد زيادة بعم الكميات  207,262/
 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم

11 42 
21-03-2016 

 

( ادويــة )حقــن( 91)إعيــد بحــ (  لــب شــراء ال نــد رقــر )
ـــــة  لعـــــالر مرضـــــى الســـــر ان لمركـــــز حســـــين مكـــــي جمع
للجراحـــات التخييـــية مـــن/ شـــركة اح ـــاد حمـــد اـــالح 
الحمي ـــي الدواةيـــة )ميـــدر وحيـــد( بم لـــ  إجمـــالي قـــدر  

 د.ك(  181,800/-$( ما يعادل ) 600,000/-)
 قررت اللجنة الموافقة

12 8 
21-03-2016 

ـــد بحـــ (  لـــب شـــراء بنـــود اللـــوازم والمـــواد الط يـــة )إع ي
مــــن ال ــــركات المــــوكورة بكتــــاب الــــوزارة بم لــــ  إجمــــالي 

د.ك( بعـــــــــــــد زيـــــــــــــادة بعـــــــــــــم  178,689/-قـــــــــــــدر  )
 الكميات وتقليل بعم المواد 

 قررت اللجنة الموافقة
13 13561 

26-06-2016 
 

( 2-48/1 لــب تعــديل القيمــة افجماليــة ل ــراء ال نــد )
 دويــــــــة )ح ــــــــوب( لعــــــــالر  مــــــــراأل األعيــــــــاب لكافــــــــة 
المست ـ يات المر ــاة علــى كــل مـن شــركة الم يــد لألدويــة  

 174,186/-شـــركة محمـــد نااـــر الئـــاجري  لتيـــ ح  )
د.ك( بنـــاء علـــى موافقـــة  204,753/-د.ك( بـــدال مـــن )
 ديوان المحا  ة 

 افقةقررت اللجنة المو 
14 31 

21-03-2016 
 

( ادويــة )مــرهر( 80)إعيـد بحــ (  لـب شــراء ال نــد رقـر )
لعـــالر الحـــروق لكافـــة االقســـام فـــي  المراكـــز اليـــحية و 

 المست  يات على النحو التالي : 
( مـــن / شـــركة اح ـــاد حمـــد اـــالح 80-1ال نـــد رقـــر ) -

الحمي ـــي الدواةيـــة )ثـــاني اقـــل اال ـــعار( بم لـــ  إجمـــالي 
 د.ك( بعد تخ يم الكمية   51.386قدر  )

( مــن / شــركة دار المعــالي لالدويــة 80-2ال نــد رقــر ) -
د.ك( بعـد  93.563)اقل اال عار( بم ل  إجمالي قـدر  )

 تخ يم الكمية 
 موافقةقررت اللجنة ال

15 122 
08-05-2016 

 

ـــة لحاجـــة 107 لـــب شـــراء ال نـــد رقـــر ) ( محاليـــل مخ ري
مركــــز الراشــــد للحسا ــــية مــــن / شــــركة ميد ــــول الط يــــة 

 124,908/-)ميـــــدر وحيـــــد( بم لـــــ  اجمـــــالي قـــــدر  )
 د.ك( 
 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة   

16 116 
08-05-2016 

 

ــــد رقــــر ) ــــد بحــــ (  لــــب شــــراء ال ن ( فحــــص 126)إعي
GLUCOSE  علــــى اجئــــزةCX/LX 20  لكافــــة

المخت رات من / شركة التقدم التكنولوجي )ميـدر وحيـد( 
-$( مـــا يعـــادل ) 304,790/ -بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  )

 د.ك(  92,351/
 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة

17 18 
17-03-2016 

 

ــــد رقــــر ) ــــد بحــــ (  لــــب شــــراء ال ن ( فحــــص 126)إعي
GLUCOSE  علــــى اجئــــزةCX/LX 20  لكافــــة

المخت رات من / شركة التقدم التكنولوجي )ميـدر وحيـد( 
-$( مـــا يعـــادل ) 304,790/ -بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  )

 د.ك(  92,351/
 قررت اللجنة الموافقة

18 114 
08-05-2016 

 

ومسـتئلكات لجئـاز ( محاليـل 99 لب شراء ال نـد رقـر )
(EPOC لقياس غازات الدم  لحاجة كافة المخت ـرات )

مــــن / شــــركة نجمـــــة برقــــان للتجـــــارة العامــــة والمقـــــاوالت 
 د.ك( 89,035/-)ميدر وحيد(  بم ل  اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة 
19 5 

21-03-2016 
 

 يـة مـن )إعيـد بحـ (  لـب شـراء بنـود اللـوازم والمـواد الط
-ال ركات الموكورة بكتاب الوزارة بم ل  إجمـالي قـدر  )

 د.ك( بعد تخ يم و زيادة بعم الكميات  87.240/
 قررت اللجنة الموافقة

20 113/2016 
08-05-2016 

( محاليــــل مخ ريــــة لجئــــاز 98 لــــب شــــراء ال نــــد رقــــر )
SYMPHONY  لحاجــة مركـــز الكويــت  لمكافحـــة

ــــاكو الط يــــة  -الســــر ان   وحــــدة االنســــجة مــــن / شــــركة ي
 د.ك(  82,720/-)ميدر وحيد( بم ل  اجمالي  قدر  )

 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا الموافقة
21 19 

21-03-2016 
 

( ادويــة )حقــن( 67)إعيــد بحــ (  لــب شــراء ال نــد رقــر )
لكافــة المست ــ يات  مخــدرة للعنايــة المركــزة و العمليــات 

 على النحو التالي : 
( من / شركة محمـد نااـر الئـاجري 67-1ال ند رقر ) -

-و اوالد  )ثـــاني اقـــل اال ـــعار( بم لـــ   إجمـــالي قـــدر  )
 د.ك( بعد تخ يم الكمية   27,865/
( مــــن / شــــركة يــــاكو الط يــــة )اقــــل 67-2ال نــــد رقــــر ) -

.ك( بعـــــــد 51,750اال ـــــــعار( بم لـــــــ  إجمـــــــالي قـــــــدر  )
 تخ يم الكمية 

 قررت اللجنة الموافقة
22 198/2016 

29-05-2016 
 

ــــــــــــر هـــــــــــــ    ــــــــــــديل تر ــــــــــــية الممار ــــــــــــة رق ــــــــــــب تع  ل
توريد  جئـزة وملحقاتئـا  لحاجـة  1223/2013/2014

ركة نجمـــة برقـــان مست ـــ ي األمـــراأل اليـــدرية علـــى / شـــ
للتجـــــارة العامــــــة والمقــــــاوالت  الوكيــــــل المحلــــــي ل ــــــركة 

ADVANTIC  لتيـــ ح علـــى / شـــركة نجمـــة برقـــان
للتجـــــارة العامــــــة  والمقــــــاوالت الوكيــــــل المحلــــــي ل ــــــركة 
MOBILE WORK STATION 

TEGUAR   . 
USA  بــــن س اال ــــعار وذلــــك حيــــ  ت ــــين  ن ال ــــركة

 المينعة األولى غير مطابقة 
 الموافقة قررت اللجنة

23 266 
03-05-2016 

 

-1038/2015 لــــــــــــب تر ــــــــــــية الممار ــــــــــــة رقــــــــــــر 
توريــــــــد جئــــــــاز و ملحقاتــــــــه القســــــــام اليــــــــدري   2016

لمست ـــــ ى االمـــــراأل اليـــــدرية علـــــى / شـــــركة  ن ـــــري 
ـــــــل  اال ـــــــعار(  ـــــــ   ق ـــــــة )ثال لالجئـــــــزة و االدوات العلمي

 د.ك(  66,500/-بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

24 261 
03-05-2016 

 

 لــب شــراء اجئــزة وملحقاتئــا لقســر القلــب لمركــز اــ او 
االحمـــــد للقلـــــب مـــــن / شـــــركة االمـــــارة للتجـــــارة العامــــــة 
ـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  ) -والمقـــــاوالت )عـــــرأل وحيـــــد( بم ل

 د.ك( 66,000/
 قررت اللجنة الموافقة

25 265 
03-05-2016 

 

توريـد  2016-721/2015 لب تر ية الممار ـة رقـر 
اجئــــزة و ملحقاتئــــا لمجلــــس اقســــام  الجراحــــة العامــــة و 
التخييــية لمركــز حامــد العيســى لزراعــة االع ــاء علــى / 
ـــع  قـــل اال ـــعار( بم لـــ  اجمـــالي  ـــاكو  الط يـــة )راب شـــركة ي

 د.ك(  62,850/-قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

26 312/2016 
07-06-2016 

 

توريــد  196/2015/2016 لــب تر ــية الممار ــة رقــر 
 جئــزة وملحقاتئــا لمجلــس  قســام  األ ــنان علــى / شــركة 
ــــ   ــــاني  قــــل األ ــــعار( بم ل  شــــر  وشــــركا  المحــــدودة )ث

 د.ك(  39,000/ -إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

27 249 
03-05-2016 

 

توريـد  2016-382/2015 لب تر ية الممار ـة رقـر 
و ملحقاتئــا لمجلــس اقســام  اليــدري لمست ــ ى اجئــزة 

االمــراأل اليــدرية علــى / شــركة التقــدم التكنولــوجي ) قــل 
 د.ك(  29,400/-اال عار( بم ل  اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة
28 264 

03-05-2016 
 

آالت  2016-727/2015 لب تر ية الممار ة رقـر 
جراحيــــة لمجلــــس اقســــام الجراحــــة العامــــة والتخييــــية 

جراحة مـخ واعيـاب علـى / شـركة  -لمست  ى ابن  ينا 
التقــدم التكنولــوجي )خــامس  قــل اال ــعار( بم لــ  اجمــالي 

 د.ك(  26,354/-قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

29 100 
29-03-2016 

 

 cochlear nucleusز و ملحقاته  لب شراء جئا
6 sound processor  لمجلـس  اقسـام االنـف و

االذن و الحنجــرة فــي مركــز  ــالر العلــي للســمع و النطــق 



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   132                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 
الم اشـــــر مـــــن /  شـــــركة التقـــــدم الط ـــــي االلمـــــاني  بـــــاألمر

 د.ك(  6.800/-)ميدر وحيد( بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة التربية
1 500501 

27-06-2016 
 

 لــب شــراء األثــا  المكت ــي فدارة التوريــدات والمخــازن  
( مـــن عـــن  ريـــق دليـــل ال ـــراء الجمـــاعي بم لـــ  1لعقـــد )

 د.ك(  74,500/-إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

2 500423 
27-06-2016 

 

 لــب شــراء األثــا  المكت ــي فدارة التوريــدات والمخــازن  
( عن  ريق دليل ال ـراء الجمـاعي بم لـ  إجمـالي 5لعقد )
 د.ك(  74,350/-قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة
3 500608 

27-06-2016 
 

األثـا  المكت ـي فدارة التوريـدات و المخـازن   لب شـراء
( عــــن  ريـــــق الــــدليل ال ـــــراء الجمــــاعي بم لـــــ  3لعقــــد )

 د.ك(  74,000/-إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

4 500376 
27-06-2016 

 

 لــب شــراء األثــا  المكت ــي فدارة التوريــدات والمخــازن  
إجمـالي  ( عن  ريق دليل ال ـراء الجمـاعي بم لـ 2لعقد )
 د.ك(  67,750/-قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة     
5 500618 

27-06-2016 
 

 لـب شــراء  األثـا  المكت ــي فدارة التوريـدات والمخــازن 
( عن  ريق دليل ال ـراء الجمـاعي بم لـ  إجمـالي 4لعقد )
 د.ك(  63,750/-قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة     
6 512502 

10-07-2016 
 

 2017-3/2016 لـــــب  ــــــرو الممار ـــــة رقــــــر م ت/
عنـوان( بـين المكت ـات  50توريد كتـب ومراجعـات عربيـة )

 ودور الن ر المحلية  
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 جالكويت اليومج
7 510290 

03-07-2016 
 

-2/2016 لــــــــــــب  ـــــــــــــرو الممار ــــــــــــة رقـــــــــــــر م ت/
عنـــــوان( بـــــين 45توريــــد كتـــــب ومراجـــــع عربيــــة  ) 2017

 المكت ات ودور الن ر المحلية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية  

 جالكويت اليومج  
8 17237 

12-07-2016 
 

 لـــب شـــراء آالت التيـــوير فدارة التوريـــدات والمخـــازن 
ـــــل ال ـــــراء 2017-7/2016لعقـــــد ) ـــــق  دلي ( عـــــن  ري

 د.ك(  44,145/-الجماعي بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

9 505893 
30-06-2016 

 لـــب شـــراء آالت التيـــوير فدارة التوريـــدات والمخـــازن 
ل ال ــــراء ( عــــن  ريــــق دليــــ2017-10/2016لعقــــد )

 د.ك(  41,100/-الجماعي بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

10 512497 
10-07-2016 

 

 2017-4/2016 لـــــب  ــــــرو الممار ـــــة رقــــــر م ت/
عنـوان( بـين المكت ـات 40توريد  ال ل وقيـص    ـال )

 ودور الن ر المحلية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية    

 جالكويت اليومج  
11 505902 

30-06-2016 
 

 لـــب شـــراء آالت التيـــوير فدارة التوريـــدات والمخـــازن 
ـــــل ال ـــــراء 2017-9/2016لعقـــــد ) ـــــق دلي (  عـــــن  ري

 د.ك(  37,650/-الجماعي بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

12 523116 
13-07-2016 

 

توريـد  2017-6/2016 لب تر ية الممار ة رقر م م/
وج ـــــات غواةيـــــة للطل ـــــة الم ـــــاركين بـــــالمخير الك ـــــ ي 

( لمنطقـــة حـــولي و العااـــمة التعليميتـــين 70الســـنوي ال)
ـــزات الغواةيـــة ) قـــل األ ـــعار(  على/شـــركة فينيســـيا للتجئي

 د.ك(  400/31,062بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

13 17238 
12-07-2016 

 

 لــب شــراء األثــا  المكت ــي فدارة التوريــدات والمخــازن 
ـــــل ال ـــــراء 2017-8/2016لعقـــــد ) ـــــق دلي (  عـــــن  ري

 د.ك(  17,960/-الجماعي بم ل  إجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة     

14 500441 
27-06-2016 

 

 لــب شــراء األثــا  المكت ــي فدارة التوريــدات والمخــازن 
( عن  ريق دليل ال ـراء الجمـاعي بم لـ  إجمـالي 6لعقد )
 د.ك(  8,400/-قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة     
 وزارة الدفاع

1 27241140449 
11-07-2016 

 

ـــر  تـــوفير  2414-8-2160 لـــب تر ـــية الممار ـــة رق
( عســكري 200هـــ لعــدد  )1437رحــالت حــج لمو ــر 

 2016للحمــالت الحااــلة علــى الدرجــة ال التينيــة للعــام 
لوحـدات الجــيش  علــى / حملــة م ــعل م ــحي الخالــدي 

 418,000/-) قـــــل األ ـــــعار( بم لـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  )
 د.ك( 

 الي  موافقة شريطة توافر االعتماد الم   
2 272762016334 

13-07-2016 
 

اعمـــال اـــيانة  1072915 لـــب تر ـــية الممار ـــة رقـــر 
ـــديل  ـــة ال  وتحـــدي  وااـــالو مركـــز عمليـــات القـــوة الجوي
بقاعد  ع داهلل الم ارك الجويـة علـى/ شـركة الدانـة العالميـة 
للتجــارة  العامــة والمقــاوالت )اقــل اال ــعار(بم ل  إجمــالى 

 د.ك( 600/111,452قدر  )
 وافقة شريطة توافر االعتماد الماليم

3 27241110165 
03-07-2016 

 

  24111991150 لـــــــــب تر ـــــــــية الممار ـــــــــة رقــــــــــر 
( رافعــات كئرباةيــة على/شــركة 4فاــالو و اــيانة عــدد )

معــدات الغــانر للتجــارة العامــة والمقــاوالت )عــرأل وحيــد( 
 د.ك(  17,070/-بم ل  إجمالي قدر   )

 موافقة شريطة توافر االعتماد المالي     
4 272762016262 

12-07-2016 
 

ـــر  ـــد  1102716 لـــب تر ـــية الممار ـــة رق اعمـــال توري
ا  لت لزوم ان اء مواقف ومط ـات لعـدة مواقـع عسـكرية 
علــــى / شــــركة  ــــارو  التجاريـــــة )عــــرأل وحيــــد( بم لـــــ  

 د.ك(  500/16,177إجمالي قدر   )
 قررت اللجنة الموافقة

 العربية االقتياديةاليندوق الكويتي للتنمية 
1 1158 

14-07-2016 
 

مـــــع/ شـــــركة  2016-29 لـــــب التعاقـــــد الم اشـــــر رقـــــر 
 دنـــــك العالميـــــة لمقـــــاوالت وتنخيـــــف الم ـــــاني لخـــــدمات 
ـــــال   ـــــنوات  ـــــاني اليـــــندوق لمـــــدة ث المســـــتخدمين لم 

د.ك( اعت ـــــــارا  468,000/ -بم لـــــــ  اجمـــــــالي قـــــــدر  )
ــــــاريخ  وذلــــــك  31/3/2020حتــــــى  1/4/2017مــــــن ت

 لأل  اب  الموضحة بكتاب اليندوق 
رو األعمال بممار ة ويعلن عنئا عدم الموافقة وتط

 بالجريدة الر مية ج الكويت اليوم
2 1135 

10-07-2016 
تجديــد وتركيــب  30/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 

تراخيص نخر ت غيل وبرامج بين ال ركات المسجلة لـدى 
الجئـــــــــــاز المركـــــــــــزي لتكنولوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات لعـــــــــــام 

والمتخيية في هوا المجـال عـن  ريـق  2016/2017
 االعالن بالجريدة الر مية 

 قررت اللجنة الموافقة
3 1140 

11-07-2016 
 

( 31/2016 لـــــــب ا ـــــــتدرار عـــــــروأل   ـــــــعار رقـــــــر )
ـــــق االعالمـــــي  باليـــــندوق  لتحـــــدي   جئـــــزة قســـــر التوثي

 من ال ركات المتخيية 
 قررت اللجنة الموافقة

 افدارة العامة للطيران المدني
1 9241 

10-07-2016 
 

تــــوفير  2017-4/2016 لــــب  ــــرو الممار ــــة رقــــر 
 مرا لين مع  ياراتئر للعمل بافدارة لمدة ثال   نوات 

 قررت اللجنة الموافقة
2 6511 

10-05-2016 
 

ـــــــــب الغـــــــــاء الممار ـــــــــة رقـــــــــر  -1) عيـــــــــد بحـــــــــ (  ل
ايانة اجئزة مواقف السيارات واالبـواب  2014/2015

االوتوماتيكيــة بـــاالدارة المر ــا  علـــى / شــركة يـــو تــي  ـــي 
 114,000/-) قـــــل األ ـــــعار( بم لـــــ  إجمـــــالي قـــــدر  )

 د.ك( وذلك بناء على مالحخات ديوان المحا  ة 
رة بااللتزام قررت اللجنة عدم الموافقة  وتخطر افدا
 بمالحخات ديوان المحا  ة

 وزارة افعالم
1 401 

10-07-2016 
 لب شراء حقوق نقل فعاليات وان طة القريـة الماةيـة مـن 
ــــات  ــــام بنقــــل ال عالي ــــدور العالميــــة للقي شــــركة / شــــركة كون



 م4/9/2016 -هـ  1437 ذو الحجة 3 األحد                   133                 والستون    الثانيةالسنة  1304الكويت اليوم العدد 
ـــت   واالن ـــطة المـــوكورة علـــى شاشـــة تل زيـــون دولـــة الكوي

 د.ك(  215,000/-بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة   

2 410 
12-07-2016 

 

 381/2014/2015 لب تر ية الممار ة رقر و /
افذاعية بوزارة   اال تديوهاتالقيام بأعمال ايانة 

االعالم على / شركة  لطان لالتياالت )ثاني  قل 
 د.ك(  112,600/-اال عار( بم ل  اجمالي  قدر   )

 قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار الجتماع قادم     
3 408 

11-07-2016 
 لـــــــب شـــــــراء حـــــــق عـــــــرأل ال ـــــــيلر الوثـــــــاةقي )ذاكـــــــرة 

ال نـــــــي  لإلنتـــــــارالــــــو ن( مـــــــن / شـــــــركة كومنـــــــت ميـــــــديا 
لعــــــرأل العمــــــل علــــــى شاشــــــة تل زيــــــون دولــــــة الكويــــــت 

 د.ك(  90,000/-بم ل  اجمالي قدر  )
 افقةقررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  المو 

4 376 
20-06-2016 

 

 لـب شــراء ال ــيلر الوثــاةقي )هنــا الكويــت( مــن / شــركة إم 
دي العالميــة للدعايــة واالعــالن للقيــام بعــرأل العمــل علــى 

 70,000/-شاشة تل زيون الكويت بم ل  اجمـالي قـدرة)
 د.ك( 

 قررت اللجنة بأغل ية  ع اةئا  الموافقة
 جامعة الكويت

1 7019 
12-07-2016 

 

تجديد  2017-366/2016 لب  رو الممار ة رقر 
ـــي لمركـــز التعلـــير عـــن بعـــد  رخـــص نخـــام التعلـــير االلكترون

 بالجامعة لمدة عام 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 جالكويت اليومج
2 6939 

11-07-2016 
 

تــوفير  2017-356/2016 لــب  ــرو الممار ــة رقــر 
ص مـــن المخل ـــات الخطـــرة خدمـــة تجميـــع ونقـــل والـــتخل

 لكلية العلوم بالجامعة لمدة عامين 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 جالكويت اليومج
3 7182 

14-07-2016 
 

مـــــع/  2017-4/2016 لـــــب التعاقـــــد الم اشـــــر رقـــــر 
مؤ سة افنتار ال رامجي الم ترك لمجلـس التعـاون لـدول 
الخلــيج العربــي لتيــمير وتن يــو احت اليــة جامعــة الكويـــت 
بيوبيلئا الوه ي فدارة العالقـات العامـة وافعـالم بالجامعـة 

بم لـ  اجمـالي قـدر   27/11/2016المزمع إنعقـاد  فـي 
 ك( د. 45,000/-)

 قررت اللجنة الموافقة
4 7013 

12-07-2016 
 

تجديد  2016/2017-367 لب  رو الممار ة رقر 
 رخص نخام التدريب االلكتروني 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 
 جالكويت اليومج

5 7097 
13-07-2016 

 

توريـــد  2017-98/2016 لــب تر ـــية الممار ــة رقـــر 
جئاز علمـي الدارة األبحـا  علـى/  شـركة اشـر  وشـركا  

/ -المحـدود  )ثالــ   قــل األ ــعار( بم لــ  اجمــالي قــدر  )
 د.ك(    23,458

 قررت اللجنة الموافقة
6 7022 

12-07-2016 
 

توريـــد  2017-17/2016 لــب تر ـــية الممار ــة رقـــر 
ادارة االبحــــــــا  على/شــــــــركة التقــــــــدم  -جئــــــــاز علمــــــــي 

ـــــ  اجمـــــالي قـــــدر  ) ـــــد( بم ل ـــــوجي )عـــــرأل وحي -التكنول
 د.ك(  22.500/

 موافقة شريطة توافر االعتماد المالي
7 6336 

21-06-2016 
 

 2017-84/2016 لـــب تر ـــية بنـــود الممار ـــة رقـــر 
توريـد مسـتئلكات مخت ـرات األ ـنان لكليـة  ـب األ ــنان 

 بالجامعة على ال ركات التالية: 
/ 750*شـــركة التقـــدم التكنولـــوجي بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  )

 د.ك(  8,198
*ال ـــركة المتحـــدة للتقنيـــات الط يـــة بم لـــ  اجمـــالي قـــدر  

 د.ك(  600/12,523)
د.ك(  700/475غــانر هلثكيــر للتجــارة العامــة )*شــركة ال

 وذلك بعد تخ يم وزيادة بعم ال نود 
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام -

( وذلك 63.62.61.56.52.49.42.39.35.2.1)
 لأل  اب الموكور   بكتاب الجامعة 

 قررت اللجنة الموافقة
8 6928 

11-07-2016 
 

توريـد  2017-250/2016 لب تر ية الممار ـة رقـر 
كليــــة   -و تركيــــب و ت ــــغيل جئــــاز تيــــحيح امتحانــــات 

جامعه الكويت على/شـركة آت ـاق ا ـيا للتجـارة  -اآلداب 
-العامه والمقاوالت ) قل األ عار( بم لـ  اجمـالي قـدر  )

 د.ك(  19,500/
 قررت اللجنة الموافقة

9 6624 
29-06-2016 

 

 2016-595/2015ي الممار ـة رقـر  لب تر ية بند
توريـد آي ــاد لكليـة التربيــة لقسـر  المنــاهج و ـرق التــدريس 
بالجامعــــة علــــى/ شــــركة النئــــار الدوليــــة لمكــــاةن التيــــوير 

/ -والط اعــــــة  ) قــــــل األ ــــــعار( بم لــــــ  اجمــــــالي قــــــدر  )
 د.ك(  10,199

 قررت اللجنة الموافقة
10 7020 

12-07-2016 
 

تطـوير  2016/2017-361 لب  رو الممار ـة رقـر 
 ادارة االبحا    -جئاز علمي 

 قررت اللجنة الموافقة
11 6929 

11-07-2016 
 

توريـد  2017-350/2016 لب تر ية الممار ـة رقـر 
كليـــة  ـــب األ ـــنان على/شـــركة   -مـــواد خااـــه باأل ـــنان

هل  كير داينـامكس للتجـارة العامـه )عـرأل وحيـد( بم لـ  
 د.ك(  8,791/-اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة
12 7021 

12-07-2016 
 

-30/2016 لــــــب  ــــــرو الممار ــــــة الخارجيــــــة رقــــــر 
لكليـــــة   PVT SIMتجديـــــد رخـــــص برنـــــامج  2017

 الئند ة وال ترول بالجامعة 
 قررت اللجنة الموافقة

 وزارة الداخلية
1 16473 

30-06-2016 
 

توريــد  2016/2017-53 لــب  ــرو الممار ــة رقــر  
( حمـام مـزدور  35( كابيـــنة متنقلــة مـع عـدد  )35عدد ) 

لــإلدارة العامــــــة لالن ــاءات واليــيانة لــزوم االدارة العامــــة 
بــــــوزارة الداخليــــــــــة بــــــين ال ــــــركات  -ألمــــــن  المن ــــــست 

 والمؤ سات المتخيية 
الجريدة الر مية قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا ب
 جالكويت اليومج

2 16642 
11-07-2016 

 

( توريــد 2017-56/2016 لـب  ـرو الممار ـة رقـر )
 جئـــزة كئرباةيـــة متنوعـــة فدارة العامـــة لإلمـــداد و التمـــوين 

 )إدارة المخازن( بالوزارة على ال ركات المتخيية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 اليومججالكويت 
3 16657 

11-07-2016 
 

ـــــــب  ـــــــرو الممار ـــــــة رقـــــــر ) ( 2017-55/2016 ل
( رافعــــة شــــوكية كئرباةيــــة لــــإلدارة العامــــة 1توريــــد عــــدد )

ـــــــــداد والتمـــــــــوين )إدارة المخـــــــــازن( بـــــــــالوزارة علـــــــــى  فم
 ال ركات المتخيية 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 
 جالكويت اليومج

4 16402 
29-06-2016 

 

تكليــف  2017-51/2016 لـب  ــرو الممار ــة رقــر 
خيـــا  مــــن الســــوق المحلــــي لت يــــيل  مالبــــس المــــدنيين 
بـافدارة العامـة ألمـن المنافــو ال ريـة لـإلدارة العامـة لإلمــداد 

 والتموين بين  ال ركات المتخيية 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 جالكويت اليومج
 الئيئة العامة للرياضة

1 10688 
12-06-2016 

 

 2016-37/2015 لب تر ية الممار ة رقر هـ ش ر 
مركز نخر  فدارةتن يو اعمال تقدير خدمات  ا ت ارية 

المعلومات على/ شركة مكتب المست ار الو ني 
لال ت ارات  االدارية )ثاني اقل اال عار( بم ل  اجمالي 

 د.ك(  70,860/-قدر  )
 اللجنة الموافقةقررت 
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2 12455 

17-07-2016 
 

 9/2016/2017 لب  رو الممار ة رقر هـ ع ر 
اعمال توفير احتياجات دوري الوزارات والمؤ سات 

)ميداليات  2016/2017الحكومية للمو ر الرياضي 
 - تيج  -زهور  - VIPبوفيئات   -وكؤوس ودروع 
المط وعات( بين ال ركات المتخيية  -كور وش ك 

 ريق االعالن بالجريدة الر مية )الكويت اليوم( عن  
 قررت اللجنة الموافقة

3 12274 
12-07-2016 

 

 2017-10/2016 لـب  ــرو الممار ــة رقــر هـــ ع ر/
 ــرو اعمــال اقامــة فعاليــة نحــو رياضــة نســاةية هادفــة بــين 
ال ــركات المتخييــة عــن  ريــق االعــالن عنئــا بالجريــدة 

 الر مية )الكويت اليوم( 
 اللجنة الموافقةقررت 

4 11903 
03-07-2016 

 

 لب شراء  جئزة مكت ية وآلة تيوير عن  ريق دليل 
 29،681/-ال راء الجماعي بم ل  اجمالي قدر   )

 د.ك( 
 قررت اللجنة الموافقة

5 11086 
19-06-2016 

 

 3/2016/2017 لب  رو الممار ة رقر هـ ع ش 
توريد وتركيب وت غيل نخام اشتراكات الع ويات في 
 مراكز ال  اب بين ال ركات والمؤ سات المتخيية 

 قررت اللجنة الموافقة
 وزارة الموااالت

1 2555  
11-07-2016 

توفير فنيين  1/2016/2017 لب  رو الممار ة رقر 
وتقنية المعلومات عن  ريق واختيااين في مجال نخر 
 االعالن بالجريدة الر مية.

 قررت اللجنة الموافقة  
2 2556 

11-07-2016 
تحويل  2/2016/2017 لب  رو الممار ة رقر 
الميكروفيلر الى الرقمي  بيانات نخام ال واتير من  جئزة

DIGITAL عن  ريق االعالن بالجريدة الر مية. 
 قررت اللجنة الموافقة  

 األشغال العامة وزارة
1 1387 

02-05-2016 
 

)اعيـــــــد بحـــــــ (  لـــــــب التعاقـــــــد الم اشـــــــر مـــــــع/ شـــــــركة 
مجموعــــــة العالميــــــة للتكنولوجيــــــا ليــــــيانة نخــــــام متابعــــــة 
ـــــ  اجمـــــالي قـــــدر   ـــــال   ـــــنوات بم ل الم ـــــاريع لمـــــدة ث

د.ك( وذلـــــــــــــــــك الن ال ــــــــــــــــــركه هــــــــــــــــــي  97.598/-)
 المن و  للنخام ولديئا كافة المعلومات 

 الموافقةقررت اللجنة 
 الئيئة العامة لالتياالت وتقنية المعلومات

1 789 
11-07-2016 

 

( ل ــــراء  جئــــزة 5 لــــب ا ــــتدرار عــــروأل   ــــعار رقــــر )
ــــــة لراــــــد وتعيــــــين اتجــــــا  التــــــرددات الال ــــــلكية  محمول

 بين ال ركات المتخيية 
موافقة شريطة  ن تطرو بممار ة ويعلن عنئا بالجريدة 

 الر مية جالكويت اليومج
2 791 

11-07-2016 
 

( ِب ـــأن خـــدمات افنترنـــت لــــربط 2 لـــب التعاقـــد رقـــر )
الم اني التابعة للئيئة العامة لإلتيـاالت وتقنيـة المعلومـات 

 على النحو التالي : 
مع/شـــ كة الخلـــيج لإلتيـــاالت  ) قـــل األ ـــعار( لتـــوفير -

-خـــدمات إنترنـــت بقيـــر الســـيف بم لـــ  إجمـــالي قـــدر  )
 د.ك(  7,940/
فا ــــت تيلكــــو )ثــــاني  قــــل األ ــــعار( لتــــوفير مع/شــــركة -

ـــداو بم لـــ  إج ـــدر   )مـــخـــدمات إنترنـــت ب ـــرر ال -الي  ق
 د.ك(    8,100/

بتـاريخ  782*كما ا لعت اللجنة على كتـاب الـوزارة رقـر 
 المت من ن س الطلب ق ل التعديل  11/7/2016

 قررت اللجنة الموافقة
 الئيئة العامة للتعلير التط يقي والتدريب

1 6804 
23-06-2016 

 

-24- لـــــــــب التعاقـــــــــد الم اشـــــــــر رقـــــــــر هــــــــــ ع/ش   م
مــــــع/ شــــــركة العيســــــى لألجئــــــزة الط يــــــة  2016/2017

ـــة )وكيـــل محلـــي( للقيـــام بأعمـــال اليـــيانة الدوريـــة  والعلمي
لمحاكي مئمة كاملة بالمعئد العالي لالتيـاالت والمالحـة 

 د.ك(  71,600/ -بم ل  اجمالي قدر  )
 قررت اللجنة الموافقة

 األمانة العامة لألوقا 
1 7157 

11-07-2016 
 

( توريــــد 9/2016/2017 لـــب  ــــرو الممار ـــة رقــــر )
 وملحقاتئا باألمانة  serversوتركيب خدمات مركزية 

قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 
 جالكويت اليومج

 معئد الكويت لألبحا  العلمية
1 1413 

30-06-2016 
 

 M-2016/2017-19الممار ة رقر  لب  رو 
نجوم  لمدة  نتين  بين  5 -توفير  كن ضيو  المعئد 

 ال نادق المسجلة لدى المعئد 
قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنئا بالجريدة الر مية 

 جالكويت اليومج  على ال ركات المتخيية
2 296 

15-02-2016 
 

 M-2015/2016-47 لـــب تر ـــية الممار ـــة رقــــر 
 توريد مواد قر ا ية على ال ركات التالية: 

ـــدر  ) - / 250شـــركة المئـــا للقر ا ـــية بم لـــ  اجمـــالي ق
 د.ك(  6,470

ـــــــ  اجمـــــــالي قـــــــدر   - شـــــــركة ال يحـــــــاء للقر ا ـــــــية بم ل
 د.ك(  500/4,470)

 وإلغاء ال نود الموكور  بكتاب المعئد 
( 435كما ا لعت اللجنـة علـى كتـابي المعئـد رقمـي )  - 

و  6/3/2016( المــــــــــؤرخين فــــــــــي  328)( و 586و )
  24/7/2016و  21/3/2016

قررت اللجنة تأجيل ال ت بالقرار لحين ا تكمال 
 المستندات المطلوبة

 بيت الزكاة
1 2968 

03-06-0206 
( 11/2016م  -ز  - لـــب الغـــاء الممار ـــة رقـــر ) ب 

ن ــر لوحــات اعالنيــة فــي مجمــع األفنيــوز و ــليل الجئــراء 
وذلــــــك  2016لل يــــــت خــــــالل شــــــئر رم ــــــان الم ــــــارك 

 لال  اب الموكورة بكتاب  ال يت 
 قررت اللجنة الموافقة

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
1 3671 

25-07-2016 
 

( الخااة 2016/2017-6 لب  رو الممار ة رقر )
)السرداب  B1بان اء وتن يو غرفة للمدخنين  الطابق 

 االول( في م نى االمانة على ال ركات المتخيية 
 قررت اللجنة الموافقة

 الديوان األميري
1 3859 

26-07-2016 
 

 لــــــب التعاقــــــد مــــــع الســــــادة/ شــــــركة الميمــــــون للتجــــــارة 
ــــــــــــــــر دا/اع/  116العامــــــــــــــــة والمقــــــــــــــــاوالت لعقــــــــــــــــد رق

الحتياجــــــات قاعــــــات الت ــــــري ات مــــــن الســــــجاد بم لــــــ  
 د.ك(  18.000/-اجمالي قدر  )

 قررت اللجنة الموافقة
2 3873 

27-07-2016 
 

 لــــب  التعاقــــد مــــع الســــادة/ شــــركة علــــي الغــــانر واوالد  
(  ــــــيارة نــــــوع  10ليــــــيانة عــــــدد ) 97لعقــــــد رقــــــر دا/م/

(BMW ميــــ حة لمـــــدة  ـــــنة بم لــــ  اجمـــــالي قـــــدرة )
 دك(  500/66.638)

 قررت اللجنة الموافقة
3 3872 

27-07-2016 
 

 لــــب التعاقــــد مــــع الســــادة/ شــــركة علــــي الغــــانر واوالد  
( ــــــيارة نــــــوع  ) 8ليــــــيانة عــــــدد ) 80لعقــــــد رقــــــر دا/م/

قــــدرة رانــــج روفــــر ( ميــــ حة لمــــدة  ــــنة بم لــــ  اجمــــالي 
 دك(  200/36.985)

 قررت اللجنة الموافقة
4 3860 

26-07-2016 
 

 لـــب التعاقـــد مـــع الســـادة/ شـــركة كويـــت برت ـــارد للقيـــام 
خــدمات الميــ غة لمــدة  ــنة بم لــ  اجمــالي قــدر   بأعمــال

 دك(  30.000/-)
 ةقررت اللجنة الموافق
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 اليندوق الكويتي للتنمية االقتيادية العربية
( تجديد 30/2016الممار ة رقر )إعالن عن 

 وتركيب تراخيص نخر ت غيل وبرامج
يعلــن اليــندوق الكــويتي للتنميــة االقتيــادية العربيــة عــن  ــرو الممار ــة 

 ( تجديد وتركيب تراخيص نخر ت غيل وبرامج.30/2016رقر )
فعلـــــى ال ـــــركات والمؤ ســـــات المســـــجلة لـــــدى الجئـــــاز المركـــــزي 

والمتخييــة فــي هــوا  2016/2017لتكنولوجيــا المعلومــات لعــام 
المجــال التــي ترغــب باالشــتراك  فــي هــو  الممار ــة التكــرم بمراجعــة 
اليندوق الكويتي للتنمية االقتيادية العربية، الكاةن بالمرقاب شارع 
ال ئداء خالل فتـرة الـدوام الر ـمي مـن السـاعة الثامنـة اـ احا حتـى 

ر ر مقـدار   الثانية قئرا للحيول على وثاةق الممار ة وذلك مقابل
د.ك( فقـــط خمســـة و ـــ عون دينـــارا كويتيـــا غيـــر قابـــل للـــرد،  75/-)

ويمكــــنكر مراجعــــة قســــر العطــــاءات والم ــــتريات واف ــــكان لئــــوا 
الغرأل، علما بأن آخر موعد لتقدير العطـاءات هـو  ربعـة   ـابيع مـن 

 تاريخ ن ر افعالن في الجريدة الر مية جالكويت اليومج.
طلوبــة لل ــدء بــنجراءات بيــع الممار ــة فــي علمــا بــأن المســتندات الم

 اليندوق الكويتي للتنمية االقتيادية العربية كالتالي:
.كتــاب موجــه لليــندوق الكــويتي للتنميــة مــن ال ــركة بطلــب شــراء 1

 مستندات الممار ة.
 .اعتماد توقيع للتأكد من ال خص الم وأل في الكتاب المطلوب  عال . 2
 يمثلئا ل راء المستندات..كتاب ت ويم من ال ركة لمن 3
.ال طاقة المدنية لممثل ال ركة )في حال كـان ممثـل ال ـركة  جن يـا 4

 يجب  ن تكون افقامة على ال ركة(.
 ناةب المدير العام      

 

 المؤ سة العامة للرعاية السكنية
 إعــــــــالن

يرجى من السيدة/ عالية يحيى ع داهلل ) غير كويتية (  رملة المرحوم/ 
ج ل  الر رك ان العازمي، مراجعة المؤ سة العامة للرعاية السكنية م

بمقرها الكاةن بجنوب السرة بالطابق األول إدارة التوزيع والتوثيق 
 ثناء الدوام الر مي خالل ) خمسة ع ر يومًا ( من تاريخ إذاعة 

 ون ر هوا افعالن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلـــن المؤ ســـة العامـــة للرعايـــة الســـكنية عـــن  ـــرو المناقيـــة رقــــر: 

( 6ا ـــــتئجار عـــــدد ) 2017/  2016 - 1075م.ع.ر.س / م / 
 لندر( موديل  نة التوريـد للمؤ سـة العامـة للرعايـة  6 يارة جيب )

الســـكنية يمكـــن الحيـــول علـــى وثـــاةق المناقيـــة مـــن إدارة الوثــــاةق 
 –ر المؤ ســة العامــة للرعايــة الســكنية الــدور الثالــ  بمقــ –والعقــود 

جنوب السرة ، بعد تقدير شئادة التسـجيل مـن غرفـة تجـارة واـناعة 
 الكويت وعقد تأ يس ال ركة.

 عر بيع  افق ال الطرو
 الك الة األولية المستندات

 د.ك 2,000/- د.ك 75/- 26/09/2016 28/08/2016
 (يوماً 90االحة لمدة )

  العطـــــاءات هـــــو الســـــاعة الواحـــــدة قئــــــراً آخـــــر موعـــــد لتقـــــدير
ــــة الســــكنية  ــــاةق والعقــــود  –بمقــــر المؤ ســــة العامــــة للرعاي إدارة الوث

 الدور الثال . –
  يتر دفع السعر النقدي ل يـع المسـتندات المـوكور  عـال  بوا ـطة

 شيك ميدق  و بطاقة كي نت.
  يجــب تقــدير شــئادة ا ــتي اء نســ ة العمالــة الو نيــة اليــادرة مــن

ال ــــئون االجتماعيــــة والعمــــل  ــــارية الم عــــول مــــع شــــراء  ق ــــل وزارة
 المناقية وتقدير العطاء. 

  هـــــو  المناقيـــــة م توحـــــة لجميـــــع ال ـــــركات المتخييـــــة فـــــي
 تأجير السيارات.

 المدير العـام
 

 مؤ سة ال ترول الكويتية
 إعالن

تعلن مؤ سة ال ترول الكويتية عن توافر فرص عمل للكويتيين 
)حديثي التخرر( لاللتحاق بالعمل في مؤ سة ال ترول الكويتية 
وشركاتئا التابعة من حملة ال ئادة الجامعية في التخييات 

 افدارية التالية : 
 تمويــل محا  ة حقوق / قانون

افدارة )بمختلف 
 تخيياتئا(

 تسويق
 تأميـــن 

 اقتيــاد
 ال رو  الواجب توافرها بالمتقدمين:

( نقا   و نس ة 4( من نخام )2.67. ال يقل معدل التخرر عن )1
% للنخام الرقمي، وفي جميع األحوال يجب  ال يقل التقدير 80

  الل خي عن )جيد جداً( من الجئة التي تخرر منئا.
نقا   و  4)الجامعات داخل  و خارر الكويت التي ال تط ق نخام  -

النخام الرقمي )النس ة المئوية( يتوجب توافر معادلة معدل التخرر 
من ن س الجامعة  و من وزارة التعلير العالي وبما ال يقل عما جاء 

  عال (
(  نوات في 3. ال يكون قد م ى على التخرر  كثر من )2

28/8/2016. 
 .28/8/2016في  (  نة28. ال يتجاوز عمر المتقدم )3
 حق للعاملين / الموق ين في القطاع الن طي التقدم لإلعالن. .ال ي4
.يخ ع المتقدمون المستوفون ل رو  افعالن لالخت ارات 5

نسب  ويجب عليئر اجتياز المطلوبة )اللغة االنجليزية /التخيص(
 ليتر إجراء المقابلة ال خيية. النجاو المطلوبة لكل اخت ار

شحين تكون معايير الم اضلة وفق .في حــــــــال تساوي نتاةج المر 6
 2001( لسنة 4ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية رقر )

 وهي: 
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 ( األك ر  ناً 2( التقدير العام األعلى للمؤهل            )1)
 ( األقدم في الحيول على المؤهل. 4يقدم المتزور على األعزب  )( 3)

 ل ـــاتئر عـــن  ريـــق علـــى المتقـــدمين المســـتوفين لل ـــرو  التقـــدم لتع ئـــة 
 افنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت )فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط( علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ـــــــي الخـــــــاص بمؤ ســـــــة ال تـــــــرول الكويتيـــــــة ـــــــع التوقيـــــــف االلكترون  موق
WWW.KPC.COM.KW  

وات ـع  (Recruitment) بعد الدخول على الموقع اضـغط علـى
 .الخطوات الموضحة في الموقع االلكتروني

 المستندات المطلوب إرفاقئا بالموقع االلكتروني:
  طاقة المدنية. .اورة ال1
 .اورة شخيية حديثة. 2
 .ال ئادة الدرا ية.3
.ك ف الدرجات لل يل الدرا ي األخير وفيه معدل التخرر 4

 النئاةي.
.معادلة ال ئادة من وزارة التعلير العالي للحاالين عليئا من غير 5

 جامعة الكويت.
 مالحخة: 

ورة  و  يتر ا ت عاد الطل ات غير المستوفية لل رو  الموك -
  عال ، ويعت ر ذلك اعتواراً للمتقدم.

 يتر إبالغ جميع المتقدمين في حال ق ول  ل اتئر من خالل  -
 الر اةل القييرة  و ال ريد االلكتروني الخاص بالمتقدم.

 ا تالم الطلب ال يعني ق وله. -
 غسطس  28يتر ا تالم الطل ات خالل فترة افعالن اعت ارا من 

 {2016ٍِ  تم ر  22وحتى  2016
 - 23813187لال ت سار يرجى االتيال على األرقام التالية: )

23813279) 
 

 شــركة إدارة المرافــق العموميــة
 )ش.م. ك(

 إعالن
تعلـــــن شـــــركة إدارة المرافـــــق العموميـــــة عـــــن  ـــــرو المناقيـــــة رقــــــــــــــر 

ــــــام بأعمــــــال اــــــيانة متنوعــــــة 9/2016/ .م.ع/7) ( بخيــــــوص القي
( حمامات 10بمجمــع  مغـــرة السكنـــي )  عمال ايانة جورية لعدد )

( بلوكات( وذلك   قا لل رو  10علوية وايانة عازل   طح لعدد )
امـــة الـــواردة فـــي وثـــاةق المناقيـــة ويمكـــن والموااـــ ات الخااـــة والع

الحيول على وثاةق المناقية من مقر ال ركة الكاةن في ) الم اركيـة 
الــــدور  –م نــــى  ــــوق الكويــــت المركــــزي للــــوهب والمجــــوهرات  –

د.ك ( )فقط خمسون دينــاراً كويتيـاً  50الثاني( ، مقابل ر ر قدر  ) 
ـــرد ، و ن آخـــر موعـــد لتقـــدير ـــر قابـــل لل ـــر( غي العطـــاءات يـــوم  ال غي

 . 29/9/2016الخميس الموافـق 
ــة  ــة األولي توضــع العطــاءات فــي اــندوق ال ــركة ، هــوا وت لــ  الك ال

 %( من قيمة العطاء .5)

وتقتير هو  المناقية على ال ركات والمؤ سات المتخيية لئو  
 األعمال المعتمدة لدى ال ركة ، يمكن لغير المعتمدين تقدير  وراق 

المؤ سة مت منة الخ رات السابقة عند تقدير العطاء ، مع ال ركة / 
 وجوب تقدير ما ي يد التزامئا بقانون دعر العمالة الو نيـة .

  ميـن الســر
 

KUWAIT OIL COMPANY 
(K. S. C.) 

 

ADVERTISEMENT 
 

PRE-QUALIFICATION (PQ 16/08) 
- FOR – 

CIVIL CONSTRUCTION CONTRACTORS 
 

Kuwait Oil Company (K.S.C.) the “Company” is 
State owned company engaged in exploration, 
development and production of crude oil and natural 
gas resources from Kuwait’s oilfields and export 
through its marine terminals. 
 

The Company invites specialized local contractors 
who are qualified under CTC-1 Civil Work to 

participate in a Pre-qualification exercise for CIVIL 

CONSTRUCTION CONTRACTORS. 
 
 

Interested contractors, who wish to be considered for 
inclusion in KOC’s approved list of contractors for 
the mentioned service, are requested to download the 
Pre-Qualification documents as of 4

th
 September 

2016 from the following KOC website: 
 

HTTP://WWW.KOCKW.COM; UNDER KOC E-
TENDERING; KOC TENDERS – TENDER NO.  

(PQ-16/08) 
 

Completed Pre-qualification documents and 
supporting information shall be submitted as one 
completed hard copy as well as one complete 
copy on a “CD”, not later than   16

th
 October 

2016, along with a non-refundable fee of One 
Hundred Kuwaiti Dinars (KD 100/-), or Three 
Hundred Fifty United States Dollars (US$ 350/-) 
deposited in the Company’s Account No. 
(1001058663) of the National Bank of Kuwait – 
Ahmadi Branch, a formal receipt to be 
enclosed/scanned with the submitted 
Application or a money transfer to the 
Company’s bank account (1001058663) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, 
Swift Code (NBOKKWKW) - IBAN NO. 
KW77NBOK 0000000000001001058663. 
 

 
The above submission shall be delivered by 
hand only to the following address:- 
 

Team Leader Supplier Relationship 
Management 

KOC Offices Complex - Building No. 1 - 
Industrial Area Kuwait Oil Company 

(K.S.C.) Ahmadi, Kuwait 

http://www.kockw.com/


137                           األحد 3 ذو الحجة 1437هـ  2016/9/4 مالكويت اليوم العدد  1304 السنة الثانية والستون



138                           األحد 3 ذو الحجة 1437هـ  2016/9/4 مالكويت اليوم العدد  1304 السنة الثانية والستون

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : اندرو ال ال سي 

العنوان : كومسكوب بليس اس اي هيكوري ان سي 28602  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة AGRIVITA باللغة االنجليزية وباللون االسود

رقم االيداع  : 145495
التاريخ : 2013/12/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 31

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : مجموعة أغذية ش م ع 

العنوان :  ص ب 37725 ، ابوظبي ، االمارات العربية المتحدة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة AGRIVITA باللغة االنجليزية وباللون االسود 

رقم االيداع  : 145496
التاريخ : 2013/11/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : مجموعة أغذية ش م ع 

العنوان : ص ب 37725 ، ابوظبي ، االمارات العربية المتحدة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة AGRIVITA باللغة االنجليزية وباللون االسود 

رقم االيداع  : 145497
التاريخ : 2013/12/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : مجموعة أغذية ش م ع 

العنوان :  ص ب 37725 ، ابوظبي ، االمارات العربية المتحدة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : TRAPANI بحروف التينية بخط مميز باللون االسود

رقم االيداع  : 167150
التاريخ : 2015/04/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة ملنزاني إلدارة المطاعم والتجهيزات الغذائية 
العنوان : المنقف قطعة4 مبنى 54 /23 محل 29 سرداب 1 

)ANN TAYLOR( كتبت  عن كلمة  عبارة  هي   : العالمة 
بحروف التينية باللون االسود كما بالشكل 

رقم االيداع  : 142293
التاريخ : 2013/08/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 14

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماه(
طالب التسجيل : انكو , انك 

المتحدة  الواليات   10036 نيويورك   , سكوير  تايمز   7  : العنوان 
االمريكية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باللغة   «   ANN TAYLOR  « عن كتابة  عبارة   : العالمة 

اإلنجليزية و باللون األسود 
رقم االيداع  : 142295
التاريخ : 2013/08/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع – التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : أنكو ، إنك 

العنوان : 7 تايمز سكوير - نيويورك - نيويورك 10036 - الواليات 
المتحدة االمريكية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ANN TAYLOR( كتبت  عن كلمة  عبارة  هي   : العالمة 

بحروف التينية باللون االسود كما بالشكل 
رقم االيداع  : 142296
التاريخ : 2013/08/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : انكو , انك 

المتحدة  الواليات   10036 نيويورك   , سكوير  تايمز   7  : العنوان 
االمريكية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : SITERISE بحروف التينية 

رقم االيداع  : 144574
التاريخ : 2013/10/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9
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العالمة : كلمة SEZO باللغة االنجليزية S E O باللون األسود 
Z باللون األبيض 

رقم االيداع  : 176824
التاريخ : 2016/01/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

العامة  للتجارة  البلجيكية  المجموعة  شركة   : التسجيل  طالب 
والمقاوالت

العنوان : خيطان القديمة - قطعة )45+46( - مبنى )1( - مكتب 
)1( - الدور األول, 83811, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة إعجاز باللغة العربية باللون االسود

رقم االيداع  : 178292
التاريخ : 2016/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة
العنوان : حولي / القطعه63 ب / المبنى 5 / مكتب 6 االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شعار للشركة مكتوب باللغة االنجليزية واللغة العربية بشكل 

مميز ماي دكان باللون االسود
رقم االيداع  : 178794
التاريخ : 2016/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الراز جلوبل للتجارة العامة 
 ,  2 دور كامل  مكتب   -  2 مبنى   -  1 قطعة   - شرق   : العنوان 

 ,40158/701
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة تفصيل مع رسم مقص بخلفية سوداء
رقم االيداع  : 179234
التاريخ : 2016/04/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 40

طالب التسجيل : شركة خياط تفصيل الكويت للرجال
العنوان : القبلة ق 9 ش عبداهلل المبارك مبنى 800427 محل 45 

الدور 1 

 Le Potenza General كتابة  عن  عبارة   : العالمة 
Trading Company  باللون األسود و بشكل مميز 

رقم االيداع  : 170119
التاريخ : 2015/07/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة لى بوتينزا للتجارة العامة 
العنوان : المرقاب - ق 3 - م 2 - مكتب B2 - الدور 16  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : دي بي إكس بأحرف التينية

رقم اإليداع : 170151
تاريخ اإليداع :2015/07/07

الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة 35
الركاب أو سيارات السباق وقطع  التجزئه من سيارات  بيع  خدمات 
خدمات  أعاله،   المذكورة  البضائع  لجميع  التجهيزات  و  الغيار 
التجزئه المرتبطة ببيع السلع الرياضية، األواني وأدوات المطبخ، وو 
البياضات المنزلية، النباتات و األشجار الصناعية، االأواني الزجاجية و 
البورسلين و الخزف، منتجات الورق المنزليه، مستحضرات الغسيل، 
العناية  ومنتجات  التجميل  ومستحضرات  التنظيف  ومواد  الصابون 
المكمالت  و  الفبتامينات  الصيدالنية،  المستحضرات  الشخصية، 
الغذائية، منتجات البستنة و المعدات و المواد الغذائية و الحيوانات 
و  الكهربائية  األدوات  األليفه،  الحيوانات  رعاية  منتجات  االليفه، 
اليدوية، و السلع والسيارات و البنزين و األدوات المنزلية و األثاث 
الكمبيوتر،  وأجهزه  المكتبية  المعدات  و  األثاث  الطلق،  الهواء  في 
و  الصغيرة  األجهزة  الكمبيوتر  وبرامج  بالكمبيوتر  الطرفيه  األجهزة 
اإلللكترونيات  الرقمية  الفيديو  وأقراص  المدمجة  األقراص  الكبيرة، 
اإلستهالكية، و البطاريات و األمتعه، والمجوهرات، و الساعات و 

المنتجات الجلدية و المالبس
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد
بي،  . دي   35 في  بانبوري  رود، جايدون، وارويك، سي  العنوان: 

المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن أحرف )A-M( اختصار لالسم التجاري
رقم االيداع  : 175502
التاريخ : 2015/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة أمواج المسيلة للتجارة العامة
العنوان : القبلة - قطعة )12( - شارع علي السالم - المبنى ) 000 

أ 10 ( -المحل: مكتب )8( الدور )1( سرداب 
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العالمة : كلمة talking tom باللغة االنجليزية 
رقم االيداع  : 146191
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة TALKING TOM باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 146193
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 28

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة TALKING TOM باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 146195
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  التميمي ومشاركوه AL TAMIMI & CO باللغة 

العربية واالنجليزية بشكل مميز 
رقم االيداع  : 146672
التاريخ : 2013/12/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 45

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : التميمي & كومباني منطقة حرة - ذ.م.م

العنوان : مكتب رقم 05 , الطابق االرضي , ص.ب. 500188 , 
دبي االمارات العربية المتحدة  

العالمة : شركة إيفكو لتوصيل الطلبات االستهالكية ذ.م.م باللغتين 
العربية واالنجليزية مع عالمة يد كيس يظهر بها يد تحمل هذا الكيس 

أو العالقة 
رقم االيداع  : 179558
التاريخ : 2016/04/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

طالب التسجيل : شركة إيفكو لتوصيل الطلبات االستهالكية 
 - )13( )20( - مكتب  مبنى   - )2( الشرق - قطعة   : العنوان 

سرداب, 72862, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : TALKING TOM باإلنجليزية 
رقم االيداع  : 146184
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة TALKING TOM باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 146185
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كتابة TALKING TOM باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 146188
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 24

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III ، برج الفا ، الدور الرابع ، ليماسول 
، قبرص. 
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باللون  و  مميز  بشكل  لوبستر   برغر &  عن كتابة  عبارة   : العالمة 
األسود 

رقم االيداع  : 174002
التاريخ : 2015/11/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

/ فرع من شركة جورمينيا  برجر و البستر  : مطعم  التسجيل  طالب 
الدولية للتجهيزات الغذائية 

 3MF العنوان : الرى الصناعية - قطعة 1 - مبنى 1873 - محل
- ميزانين  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن جملة فوشون باريس باللغة العربية 

رقم االيداع  : 174003
التاريخ : 2015/11/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

جورمينيا  شركة  من  فرع   / فوشون  ومقهى  مطعم   : التسجيل  طالب 
الدولية للتجهيزات الغذائية 

محل   -  ) الصالحية  )م  مبنى   -  )13( قطعة   - القبلة   : العنوان 
)GF_10( الدور األرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : دليكتس فيكس اند كلين للعناية بالماركات باللغتين العربية 

واالجنبية مع حرف d مع رسم تاج
رقم االيداع  : 174927
التاريخ : 2015/11/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 40

لمالبس  أند كلين  فكس  ديليكتس  أتيليه  شركة   : التسجيل  طالب 
السيدات

العنوان : السالمية - قطعة )5( - مبنى )16702( - محل )4+3( 
- الدور )1( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : ORYX باللغة اإلنجليزية .

رقم االيداع  : 174961
التاريخ : 2015/11/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الجزيرة للعطور 
العنوان : الشرق- ق -7 م -25 محل 35 ب - 123 ج االرضي  

باللغة   »LAUNDRY Y GARANTY«  : العالمة 
االنجليزية مع الرسم بشكل مميز 

رقم االيداع  : 156468
التاريخ : 2014/09/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

طالب التسجيل : مصبغة اليوسف جرنتي 
العنوان : ميدان حولي قطعة 36 مبنى 8 المحل الوحيد باألرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة هنتر باللغة العربية وحرف االم باللون االسود 

+ اسم هنتر باللغة االنجليزية داخل مستطيل 
رقم االيداع  : 164871
التاريخ : 2015/02/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الجمالي المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : حولي - قطعة 92 - مبنى 7 - مكتب 10 الدور ميزانين  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن شكل سهم مكون من ثالثة خطوط وفرغه و الخط 
الثالث  سميك اسفل الشكل كلمه ثلج الصحراء تحتها خط اسود 

عريض و اسفل الخط كلمه DESERT ICE بالالتينية 
رقم االيداع  : 170958
التاريخ : 2015/08/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : مصنع ثلج الصحراء 
العنوان : الدوحة عشيرج - قسيمه 41 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : االحرف MK  عبارة عن أحرف ابجدية باللغة االنجليزية 

MICHAEL KORS وهما اول حرف من كلمتي
رقم االيداع  : 173459
التاريخ : 2015/10/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 18

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع )مكتب محاماة(
طالب التسجيل : مايكل كورز )سويسرا ( انترناشيونال جي ام بي اتش 

العنوان : سترادا ريجينا 42 , بيوجيو 6934 سويسرا  
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الوطنية  مجموعة  شركة  العربية  باللغة  الشركة  اسم   : العالمة 
طبق  حاملة  يد  اسفلها كف  قوس  شكل  على  الغذائية  للتجهيزات 
شكل شبه هندسة واسفلها اسم الشركة باللغة االنجليزية ولونها اسود  

ALWATANIA
رقم االيداع  : 176843
التاريخ : 2016/01/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل : شركة المجموعة الوطنية للتجهيزات الغذائية

 /225 المبنى  ج/   - القطعه   / الثالثة  الصناعية  الشويخ   : العنوان 
المحل ارضي - ميزانين بالكامل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مس  مركز  واالنجليزية  العربية  باللغتين  الصالون  اسم   : العالمة 
 MISS RANEEM BEAUTY للتجميل  رنيم 

CENTER  مع رسم مميز لرأس باللون االسود
رقم االيداع  : 177340
التاريخ : 2016/02/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : شركة مركز صالون مس رنيم لتجميل السيدات
العنوان : الجابرية / القطعة أ / المبنى 25/ رقم 4+3 الدور 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة NOURISH باللغة اإلنجليزية والحرف الخامس 

عبارة عن ريشة وهي باللون األسود وتحتها كلمتين باألسود 
 salon & spa لتوضيح النشاط

رقم االيداع  : 177487
التاريخ : 2016/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : سميحه  سالم عثمان المضف 
العنوان : غرناطة ق1 ش 1 مبنى 50 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شعار عالمة زخرفية تحتوي على كلمة كبابك باللغة العربية 
وأيضا kababek باللغة االنجليزية وفي األعلى صورة طربوش وشنب

رقم االيداع  : 177654
التاريخ : 2016/02/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة فياند انترناشيونال للتجارة العامة
العنوان : الشرق - قطعة )6( - مبنى )39( - مكتب )4( - الدور )7( 

العالمة : هي اسم المصنع باللغة العربية وذلك بكتابة حرف الصاد 
والميم باستخدام خط الثلث العربي ويوجد حرف ميم صغير منفصل 

عن جسم الكلمة الرئيسية 
رقم االيداع  : 175986
التاريخ : 2015/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

طالب التسجيل : صالح عبدالحميد محمد القطان
العنوان : غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية - شارع )24( - قسيمة 

)190( - محل )3( - الدور )األول( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مستطيل على شكل شريطة مكتوب في أوسطه ثالث كلمات 
تطريز خياطة تصميم ويكون في نهايته من الجهة اليسرى رسم مقوس 

رقم االيداع  : 175987
التاريخ : 2015/12/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

طالب التسجيل : صالح عبدالحميد محمد القطان
العنوان : غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية - شارع )24( - قسيمة 

)190( - محل )3( - الدور )األول( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحروف كبيره   DEVO االنجليزيه  باللغه  ديفو  : كلمه  العالمة 
وباللون األسود كما بالشكل المرفق

رقم االيداع  : 176641
التاريخ : 2016/01/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 2

طالب التسجيل : شركه المواد المتخصصه_ذ.م.م
العنوان : الشويخ الصناعيه)2( -قطعه)و(-قسيمه)42(-محل)6(-

االحمدي, 61001, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم المؤسسة باللغة االنجليزية داخل شكل دائري 
يعلوه رسومات هندسية وجميعهم باللون الفضي سيلفر 

رقم االيداع  : 176760
التاريخ : 2016/01/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة الغزالي للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : الفروانية - قطعة )54( - مبنى )13( - مكتب )47( - 

ميزانين 
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العالمة : هي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانبي القارورة رسم لغزالتين 
 AL JAZEEARA PERFUMES بداخله   مكتوب 
 Aldar  , LUXURY COLLECTION وباألسفل

رقم االيداع  : 178432
التاريخ : 2016/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : الجزيرة للعطور
 35B   GL 123 العنوان : الكويت - الجزيرة للعطور محل رقم

الطابق األرضي - مركز الراية شرق , 13146/28573, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانبي القارورة رسم لغزالتين 
 AL JAZEEARA PERFUMES بداخله   مكتوب 
 AL - SULTAN  , LUXURY وباألسفل 

COLLECTION
رقم االيداع  : 178433
التاريخ : 2016/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : الجزيرة للعطور
 35B   GL 123 العنوان : الكويت - الجزيرة للعطور محل رقم

الطابق األرضي - مركز الراية شرق , 13146/28573, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغة  العامة  للتجارة  البيضاء  المخازن  الشركة شركة  اسم   : العالمة 
العربية واالنجليزية + حرف الدبليو باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 178484
التاريخ : 2016/03/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة المخازن البيضاء للتجارة العامة 
العنوان : الشويخ الصناعية - مبنى )91(, 13036, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : هي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانبي القارورة رسم لغزالتين 
 AL JAZEEARA PERFUMES بداخله   مكتوب 

 SIGNATURE  وباألسفل
رقم االيداع  : 180397
التاريخ : 2016/05/17

االنجليزية  باللغة  عليه  مكتوب  أسود  مربع  عن  عبارة   : العالمة 
 usa وتحتها anesthesia

رقم االيداع  : 177915
التاريخ : 2016/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مون روز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
 - )5( )46( - مكتب  مبنى   - )1( قطعة  السالمية -   : العنوان 

الدور األول , 22053, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار الشركة عبارة عن أشكال ألعواد سوشي متداخلة مع 
بعضها باإلضافة إلى أحرف األو مقطوع بشكل مائل باللغة االنجليزية 
وباألسفل كتابة كلمة باي أوشي باللغة االنجليزية مع االحتفاظ بالشكل

رقم االيداع  : 178022
التاريخ : 2016/03/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة أويشي للمطاعم والمأكوالت الخفيفة
العنوان : العارضية الحرفية - القطعة )1( - مبنى )104( - محل 

)1( - السرداب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن حرف O منفصل من الجهتين اليمنى واليسرى 
ومسجل بأسفلها كلمة كافيه باللغة االنجليزية 

رقم االيداع  : 178379
التاريخ : 2016/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل : شركة أويشي للمطاعم والمأكوالت الخفيفة 

العنوان : الشعب - قطعة )8( - مبنى )83( - محل )12( - الدور األرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانبي القارورة رسم لغزالين 
onyx وباألسفل al jazeeara perfumes مكتوب بداخله

رقم االيداع  : 178383
التاريخ : 2016/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : شركة الجزيرة للعطور 
)35ب -  )25( - محل  مبنى   - )7( الشرق - قطعة   : العنوان 

123ج( - الدور األرضي , 13146, 
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)للتصوير الفوتوغرافي( ، مشغالت الوسائط المحمولة، مواد مصادر 
الرئيسية الكهربائي )أسالك وكبالت( .

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : شنزهن في صن كوميونيكيشن تكنولوجي.كو.، ال 

تي دي.
 4060 رقم  بالزا،  اكسيانجنيان   ،  1903  /1901 روم   : العنوان 

قياوكسيانغ رود،  نانشان ديستريكت، شنزهن، الصين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن » ايزرا فيتش« باألحرف الالتينية  العادية. 
رقم االيداع :172404 

التـاريخ : 2015/09/20
بيانات األولوية: 2015/53441 ، 23 مارس 2015  -  سويسرا.

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من 
الخام  الحيوانات  جلود  اخرى،  فئات  في  الواردة  غير  المواد  هذه 
والشماسي  المظالت  السفرية،  والحقائب  الصناديق  المدبوغة،  أو 

والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتبت عبارة »ايتين ناينتي تو« باللغة اإلنجليزية.

رقم االيداع :172408 
التـاريخ : 2015/09/20

بيانات األولوية: 2015/53442 ، 22 مارس 2015 -  سويسرا.
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من 
الخام  الحيوانات  جلود  اخرى،  فئات  في  الواردة  غير  المواد  هذه 
والشماسي  المظالت  السفرية،  والحقائب  الصناديق  المدبوغة،  أو 

والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون العالمة من » ايه آند اف كو«  باألحرف الالتينية  

بشكل مميز . 
رقم االيداع :172410 

التـاريخ : 2015/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : شركة الجزيرة للعطور 
 35B   GL 123 العنوان : الكويت - الجزيرة للعطور محل رقم

الطابق األرضي - مركز الراية شرق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانبي القارورة رسم لغزالتين 
 AL JAZEEARA PERFUMES بداخله   مكتوب 

 AUTOGRAPH وباالسفل
رقم االيداع  : 180398
التاريخ : 2016/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : شركة الجزيرة للعطور 
 35B   GL 123 العنوان : الكويت - الجزيرة للعطور محل رقم

الطابق األرضي - مركز الراية شرق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون العالمة من كلمات » ابيركرومبي آند فيتش رقم. 
925 »  باألحرف الالتينية العادية . 

رقم االيداع :172216 
التـاريخ : 2015/09/13

بيانات األولوية: 2015/52997 ، 13 مارس  2015  -  سويسرا.
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من 
الخام  الحيوانات  جلود  اخرى،  فئات  في  الواردة  غير  المواد  هذه 
والشماسي  المظالت  السفرية،  والحقائب  الصناديق  المدبوغة،  أو 

والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون العالمة من  »  في  صن  »  باألحرف الالتينية  

بشكل مميز كما هو مرفق.
رقم االيداع :172242 

التـاريخ : 2015/09/30
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )9(

أغطية للتليفونات، الكمبيوتر اللوحي، الهواتف المحمولة، البطاريات 
الكاميرات  الرأس،  سماعات  البطاريات،  شحن  أجهزة  الكهربائية، 
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العالمة :  تتكون العالمة من خمسة  اشكال هندسية كما هو مرفق به.
رقم االيداع :175305 

التـاريخ : 2015/12/07
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )12(

السقف  فتحات  وزجاج  والنوافذ  األمامي  والزجاج  الريح  محاجب 
وزجاج المرايات وجميعها للمركبات.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : بيلرون َهنجاري كيه اف تي.- زوغ برانش

العنوان : غوتهاردشتراسيه 20، سي اتش6304- زوغ، سويسرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتكون العالمة من كلمة ›‹أبيكال‹‹ مكتوبة بحروف التينية 
مع شكل مميز لقطرة ماء فوق الحرف ›‹أي‹‹

رقم االيداع :175655 
التـاريخ : 2015/12/15

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )29(
زيوت مخلوطة معدة لألكل وزيوت ودهون معدة لألكل ودهون نباتية 
من  المصنوع  الكاكاو  زبدة  ومكافئ  مخلوطة  نباتية  وزيوت  مخلوطة 
زيوت النخيل وبدائل زبدة الكاكاو التي ليست من منتجات األلبان 
والدهون المعدة لألكل التي تستخدم في الخبز والدهون المعدة لألكل 
المعدة لألكل وكافة  التي تستخدم في الحلويات والزيوت والدهون 
مستحلباتها والزيوت والدهون المعدة لألكل ومنتجات المستحلبات 
المستحلبة  النباتية  والدهون  والمياه  النباتية  الزيوت  من  المصنوعة 
ومنتجات الطعام التي تحتوي )بشكل أساسي( على الدهون المعدة 
الزيوت  التي تحتوي )بشكل أساسي( على  الطعام  لألكل ومنتجات 
من  خليط  بوصفها  الخبز  على  تدهن  التي  واألطعمة  لألكل  المعدة 
الزيوت المعدة لألكل والدهون المعدة لألكل ودهون التحمير وزيوت 
الحمير وزيت جوز الهند المهدرج والدهون المهدرجة ودهون النخيل 
المهدرجة ودهون لب النخيل المهدرجة وزيت لب النخيل المهدرج 
للطعام وأولين لب النخيل المهدرج للطعام وشحم لب النخيل الشمعي 
النخيل  وأولين  للطعام  المهدرج  المخيل  وزيت  للطعام  المهدرج 
والدهون  للطعام  المهدرج  الشمعي  النخيل  وشحم  للطعام  المهدرج 
النباتية المهدرجة والزيوت النباتية المهدرجة والسمن النباتي وزيت لب 
النخيل للطعام وأولين لب النخيل للطعام وشحم لب النخيل الشمعي 
النخيل  وشحم  للطعام  النخيل  وأولين  للطعام  النخيل  وزيت  للطعام 

الشمعي للطعام والشورتنج والزيوت والدهون النباتية للطعام.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أبيكال جروب ليمتد
العنوان :بورتكوليس ترستِنت تشامبرز، ص.ب. 3444، رود تاون، 

تورتوال،الجزر العذراء البريطانية.

بيانات األولوية: 2015/53443 ، 23 مارس 2015  -  سويسرا.
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )18(

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من 
الخام  الحيوانات  جلود  اخرى،  فئات  في  الواردة  غير  المواد  هذه 
والشماسي  المظالت  السفرية،  والحقائب  الصناديق  المدبوغة،  أو 

والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون العالمة من العبارة  »أيه  دى »  مع » أالين ديلون » 
على شكل توقيع  باألحرف الالتينية كما هو مبين بالرسم مع » االين 

ديلون » باألحرف الالتينية . 
رقم االيداع :174013 
التـاريخ : 2015/11/3

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )18(
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من 
هذه المواد، صناديق ثياب وحقائب سفرية ، محافظ جيب، محفظة 
)وثائق(، محافظ للبطاقات، حقائب صغيرة للوثائق واألوراق، علب 
مفاتيح، جزادين ليست من معادن نفيسة،  حقائب ظهر، حقائب يد، 

حقائب سفرية، صناديق السفر،  حقائب وأدوات الزينة )فارغة(.  
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أديد أالين ديلون انترناشيونال ديستربيوشن اس ايه 
العنوان : تشيمين كرملى 5 ،س/ او بونانت  ورلوزل آند أسوسيس ، 

افوكاتس،  1206  جينيفا، سويسرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  كتبت الكلمة »كارجالس« باالحرف الالتينية.
رقم االيداع :175303 

التـاريخ : 2015/12/07
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )12(

السقف  فتحات  وزجاج  والنوافذ  األمامي  والزجاج  الريح  محاجب 
وزجاج المرايات وجميعها للمركبات.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : بيلرون َهنجاري كيه اف تي.- زوغ برانش

العنوان : غوتهاردشتراسيه 20، سي اتش6304- زوغ، سويسرا
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مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : اولي هنركسن اوف دنمارك، انك.
ايه 91406،  العنوان : 16665 أرمينتا ستريت، فان نويس، سي 

الواليات المتحدة األمريكية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون من  » بريتني سبيرز« مكتوبة باألحرف الالتينية.  

رقم االيداع :178390 
التـاريخ : 2016/03/16

الشـروط : -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )3 (

منتجات العطور ومنتجات مستحضرات التجميل ومنتجات األظافر 
ومنتجات المكياج ومنتجات العناية بالشعر ومنتجات العناية بالبشرة 
ومنتجات العناية بالجسم والجمال ومنتجات الوقاية من أشعة الشمس.

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : بريتني سبيرز

 1800 بي،  ال  ال  يونج،  آند  ليشتنستين  هيرتز  بواسطة   : العنوان 
ايه  سي  انجلوس،  لوس  العاشر،  الطابق  إيست،  بارك  سنشري 

90067، الواليات المتحدة األمريكية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتبت كلمة » قواترو » باألحرف الالتينية    كما  هو مرفق به

رقم االيداع :178569  
التـاريخ : 2016/03/22 

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )30(
والحلويات  الشوكوالتة   إلى  المستندة  والمنتجات  الشوكوالتة 

والبسكويت .
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : الشركة التونسية للشكوالتة و الحلويات.
العنوان : نعسان طريق الخليدية 1135 بن عروس تونس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون العالمة من كلمتي »جي اتش دي« مكتوبة باألحرف 

الالتينية وكلمة »فليت« مكتوبة باللغة االنجليزية .  
رقم االيداع :179331 

التـاريخ : 2016/03/13
بيانات األولوية: 3151123   ،    23 فبراير 2016  -  المملكة 

المتحدة 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )11(

كهربائية  أغطية  الشعر؛  لتسخين  أجهزة  الشعر؛  لتجفيف  أجهزة 
لتجفيف الشعر وألغراض العناية بالشعر؛ مجففات الشعر وعلب لها؛ 

العالمة :  كتبت كلمة »  أونور«  باألحرف العربية بشكل مميز     كما 
هو مرفق به. 

رقم االيداع :177651 
التـاريخ : 2016/02/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )14(
الساعات، كرونوغرافات  احزمة  اليد،  لساعات  أحزمة  يد،  ساعات 
سلسلية  قالئد  )مجوهرات(،  أساور  )ساعات(،   ) مسجلة  )مؤقتات 

)مجوهرات(، صناديق العرض للساعات، سالسل الساعات. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : هواوي تكنولوجيز كو.، ال تي دي .
العنوان : ادمنستريشن بيلدنج ،هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، 

لونج جانج ديستركت، شينزهن، جمهورية الصين الشعبية   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتكون من كلمة » سبيرا اليت » باألحرف الالتينية ، كلمة 
مبتكرة ليس لها معنى.  
رقم االيداع :178087

التـاريخ : 2016/03/08
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )19(

مواد بناء )غير معدنية(؛ أنابيب قاسية غير معدنية للمباني؛ أسفلت 
وزفت وقار؛ مباني غير معدنية قابلة للنقل؛ مجسمات غير معدنية؛ 
شبكة مسالك غير معدنية؛ شبكة مسالك مسبقة العزل غير معدنية؛ 
لتجهيزات  العزل  مسبقة  مسالك  معدنية وشبكة  غير  مسالك  شبكة 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ أسقف وشبك وفتحات تهوية لغرف 
العلية غير معدنية؛ أغطية فتحات التهوية لتجهيزات التدفئة والتهوية 
للتهوية؛  الهواء  لنقل  معدنية  غير  مواد  من  قنوات  الهواء؛  وتكييف 
مواسير بالستيك للري؛ مواسير غير معدنية لتوزيع المياه؛ قطع غيار 

وملحقات للمنتجات المذكورة أعاله.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : سبيرااليت هولدينجز ليمتد
العنوان : يونت رقم 10 يوروكورت، اوليفر كلوز، ,ويست ثوروك،  ار 

ام20 3ئي ئي، المملكة المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كلمة »اولي« كلمة مبتكرة ليس لها معنى؛ كلمة »جلو« 
تعني: يتوهج ، مكتوبة باألحرف الالتينية. 

رقم االيداع :178389 
التـاريخ : 2016/03/16

بيانات األولوية   :  86891115 ، التاريخ : 29 يناير  2016 
-  الواليات المتحدة األمريكية .

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )3(
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العالمة :  تتكون من » ابيركرومبي آند فيتش  فيست إنستينكت« 
مكتوبة باألحرف الالتينية. 
رقم االيداع :179891 

التـاريخ : 2016/5/1
بيانات األولوية: 2015/63766  3نوفمبر2015  -  سويسرا.

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )3 (

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ 

مستحضرات تجميل؛ غسول )لوشن( للشعر؛ منظفات اسنان.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال .
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت  التينية  بأحرف  مكتوبة  »بيبا«  الكلمة  من  تتكون    : العالمة 

تصميم ابتكاري متشابك مميز يجّسد خيوط مجدولة ووردتين .
رقم االيداع :181126 

التـاريخ : 2016/06/14
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

خدمات محل تجزئة ومتعدد األقسام متعلقة ببيع منتجات التجميل، 
مستحضرات التجميل، منتجات العناية بالبشرة، مواد تواليت، بخور، 
أضواء  شموع،  معطرة،  مواد  معطرة،  أكياس  عطور،  عطرية،  زيوت 
ليلية، مواد إضاءة، بضائع جلود مدبوغة وبضائع مصنوعة من جلود 
تقليد، صناديق وحقائب سفرية، حقائب، مظالت، جزادين، محافظ، 
سالسل صغيرة للمفاتيح، أثاث، مرايا، اطارات الصور، لوازم الحمام 
تخزين،  ورفوف، صناديق  قواعد  الحمام،  أثاث، خزانات  في شكل 
للزراعة  أوعية  والبستنة،  الزراعة  لوازم  ستائر،  وحواجز،  حاجبات 
خزفيات،  منزلية،  وأوعية  أواني  صغيرة،  تماثيل  منحوتات،  والزهور، 
صناديق  سالل،  بخور،  حامالت  شموع،  حامالت  زجاجية،  أواني 
للتخزين، مزهريات، زبديات، منسوجات، مواد النسيج، فراش النوم، 
أغطية الفراش، مالزم الفراش، مطرزات، مطرزات تعلق على الجدران، 
أغطية وشراشف، مناشف واطقم التنشيف، حاجبات، ستائر وأغطية، 
أغطية الموائد، وبياضات الموائد، مفروشات ناعمة، مالبس، أحزمة، 

لباس القدم، أغطية الرأس، نظارات شمسية، مجوهرات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

قطع غيار ولوازم وإكسسوارات للمنتجات المذكورة أعاله.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : جميال جروب ليمتد                                                  
زد،  5بي   11 اس  ال  ليدز  لين،  وتر  بليس،  بريدجووتر   : العنوان 

المملكة المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : التجارية أعاله ال تتضمن أي كلمات أو حروف أبجدية وهي 
عبارة عن رسم تشبيهي للقيثارة الموسيقية .

رقم االيداع :179510 
التـاريخ : 2016/04/19

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(
إعالن، اإلعالن على شبكة اإلنترنت، إعالنات الصحف ، اإلعالنات 
التلفزيونية ،اإلعالن افتة ، كتيب الدعاية ، االعالن في الهواء الطلق ، 
إدارة األعمال  ، إدارة أعمال ، الوظائف المكتبية ،  خدمات التجزئة 
أو الجملة خدمات التداول ، أو موزع الخدمات ، جميع الخدمات 

بما في ذلك في الفئة 35
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أوزو كومباني ليميتد
العنوان : ص.ب.  ١٢٧٥٣١ ، دبي  ،  اإلمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من الكلمة » طرقو  »  مكتوبة بأحرف التينية عادية 
يعلوها رسم لشكل رباعي بداخله المستطيل و »رقم :1«  مكتوبة 

بحروف التينية عادية  مبتكرة ال معنى لها وهي اسم  بشكل مميز .
رقم االيداع :179751 

التـاريخ : 2016/04/27
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )32(

البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية،  غير 

أشربة ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : كونيا سيكير سانايي في تيكاريت انونيم سيركيتي
العنوان : بيسيهير يولو اوزري مركز كونيا / تركيا.
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في غسل وكي  تستعمل  اخرى  ومواد  االقمشة  تبييض  مستحضرات 
المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات 

أسنان.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال .
العنوان : فيا موري،6850مندريسيو، سويسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  تتكون من » دبليو إي واي » مكتوبة باألحرف الالتينية 

بشكل مميز  بدون أي معنى خاص معا كما هو مرفق به. 
رقم االيداع :181252 

التـاريخ : 2016/06/21
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

وكاالت االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات توفير 
أو تأمين لآلخرين ) شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى(، التسويق، 
دعاية واعالن، عرض البضائع على وسائل االتصال ، ألغراض البيع 
السلع  من  والبائعين   للمشترين   االنترنت  سوق  توفير  بالتجزئة، 

والخدمات، تقديم استشارات عن إدارة وتنظيم األعمال. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : جريت وول موتور كومباني ليمتد
هيبي  باوودينج،  ستريت،  ساوت  تشاوويانج    2266  : العنوان 

071000 ، الصين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من  شكل غطاء قلم مكتوبة عليه » بوتينغ«  باألحرف 
الالتينية بشكل مميز  بدون أي معنى  خاص  كما هو مرفق به. 

رقم االيداع :181254 
التـاريخ : 2016/06/21

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

وكاالت االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات توفير 
أو تأمين لآلخرين ) شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى(، التسويق، 
دعاية واعالن، عرض البضائع على وسائل االتصال ، ألغراض البيع 
السلع  من  والبائعين   للمشترين   االنترنت  سوق  توفير  بالتجزئة، 

والخدمات، تقديم استشارات عن إدارة وتنظيم األعمال. 

طالب التسجيل : هاوس ُأف فريزر )ستورز( ليمتد
العنوان : جرانيت هاوس، 31 ستوكويل ستريت، غالسكو، جي1 4أر 

ِزد، المملكة المتحدة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن  كلمة »بيبا« كلمة مبتكرة باألحرف الالتينية  ليس 
لها معنى خاص. 

رقم االيداع :181127 
التـاريخ : 2016/06/14

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(
 خدمات محل تجزئة ومتعدد األقسام متعلقة ببيع منتجات التجميل، 
مستحضرات التجميل، منتجات العناية بالبشرة، مواد تواليت، بخور، 
أضواء  شموع،  معطرة،  مواد  معطرة،  أكياس  عطور،  عطرية،  زيوت 
ليلية، مواد إضاءة، بضائع جلود مدبوغة وبضائع مصنوعة من جلود 
تقليد، صناديق وحقائب سفرية، حقائب، مظالت، جزادين، محافظ، 
سالسل صغيرة للمفاتيح، أثاث، مرايا، اطارات الصور، لوازم الحمام 
تخزين،  ورفوف، صناديق  قواعد  الحمام،  أثاث، خزانات  في شكل 
للزراعة  أوعية  والبستنة،  الزراعة  لوازم  ستائر،  وحواجز،  حاجبات 
خزفيات،  منزلية،  وأوعية  أواني  صغيرة،  تماثيل  منحوتات،  والزهور، 
صناديق  سالل،  بخور،  حامالت  شموع،  حامالت  زجاجية،  أواني 
للتخزين، مزهريات، زبديات، منسوجات، مواد النسيج، فراش النوم، 
أغطية الفراش، مالزم الفراش، مطرزات، مطرزات تعلق على الجدران، 
أغطية وشراشف، مناشف واطقم التنشيف، حاجبات، ستائر وأغطية، 
أغطية الموائد، وبياضات الموائد، مفروشات ناعمة، مالبس، أحزمة، 

لباس القدم، أغطية الرأس، نظارات شمسية، مجوهرات.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : هاوس ُأف فريزر )ستورز( ليمتد
العنوان : جرانيت هاوس، 31 ستوكويل ستريت، غالسكو، جي1 4أر 

ِزد، المملكة المتحدة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتكون من » ابيركرومبي آند فيتش نيويورك فاكلي » باألحرف 
الالتينية. 

رقم االيداع :181205 
التـاريخ : 2016/06/21

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )3 (
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طالب التسجيل : سولفي أس إيه . 
 ، بروكسيل   1120  ،  310 رانزبيك  دي  رو  ـ  بلجيكية  العنوان: 

بلجيكا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  »هولند أند باريت » ) عالمة كلمة بحروف التينية ( 
رقم اإليداع :  147758

تـــاريـــخ اإليداع: 2014/1/30
الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
الدقيق ، الخبز ، مزيج الخبز ، وجبة الخبز مع الحبوب ، وجميعها 
طعامًا لالستهالك البشري ، منتجات النخالة           ) للطعام ( ، 
األرز ، السكر ، محليات طبيعية ، عسل ، بسكويت، كعك ، فطائر 
محالة ، شاي ، قهوة ، مستخلصات القهوة ، مستخرجات القهوة 
وجميعها   ، وخليطها  البرية  الهندية   ، البرية  والهندية  القهوة  مزيج   ،
 ، الفلفل   ، الملح   ، الخل   ، الخميرة   ، للقهوة  لالستخدام كبدائل 
التوابل ، الخردل ، البهارات ، التوابل ، أعشاب للطهي ، حلويات 
 ، البوظة  ومنشور  حلويات   ، الخفيفة  الوجبات  أغذية   ، طبية  غير 

مثلجات صالحة لألكل.
وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية

 www.agip.com   ــ 
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

طالب التسجيل : هولند أند باريت ريتيل ليميتد
العنوان: بريطانية – صامويل رايدر هاوس بارلينغ وي، اليون بارك ، 

وارويكشاير ، سي في 10 7 آر أتش المملكة المتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : » بريسيجن إنجينيرد« ) عالمة كلمة بحروف التينية ( 
رقم اإليداع :  147764

تـــاريـــخ اإليداع: 2014/1/30
الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(
الدقيق ، الخبز ، مزيج الخبز ، وجبة الخبز مع الحبوب ، وجميعها 
طعامًا لالستهالك البشري ، منتجات النخالة           ) للطعام ( ، 
األرز ، السكر ، محليات طبيعية ، عسل ، بسكويت، كعك ، فطائر 
محالة ، شاي ، قهوة ، مستخلصات القهوة ، مستخرجات القهوة 
وجميعها   ، وخليطها  البرية  الهندية   ، البرية  والهندية  القهوة  مزيج   ،

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : جريت وول موتور كومباني ليمتد

هيبي  باوودينج،  ستريت،  ساوت  تشاوويانج    2266  : العنوان 
071000 ، الصين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : » ويمبي مع الشعار باألسود واألبيض » .

رقم اإليداع :  137700
تـــاريـــخ اإليداع: 2013/2/27

الشروط :- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(

 ، المواد  هذه  من  المعدة  واألغذية  والدواجن  األسماك   ، اللحوم 
خضروات وفواكه محفوظة ، مجففة ومطهية ، سلطات ، جوز معد 
، جيلي ، مربى ، كومبوت ، مخلالت ، بيض ، حليب ، ومنتجات 
الحليب ، حلويات ، زيوت ودهون صالحة لألكل ، وجبات جاهزة 

ووجبات جاهزة للتناول .
وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية

 www.agip.com   ــ 
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

كومباني  بروبرتي  إنتيليكتشوال  فودز  بليجر   : التسجيل  طالب 
)بروبرتياري ( ليمتد ـ شركة من جنوب إفريقيا .

العنوان: جنوب إفريقيا ـ 478 جيمس كرسنت ، ميدراند ، جوتينغ ، 
جمهورية جنوب إفريقيا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : » سولفي » ) كلمة بالالتينية ليس لها معنى بالعربية ( .

رقم اإليداع :  138143
تـــاريـــخ اإليداع: 2013/3/13

الشروط : -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )40(

تدوير ومعالجة المواد ، معالجة المياه ، التربة ، الغاز والهواء ، معالجة 
السطح ، معالجة النفايات ،  وتتعّلق جميع الخدمات المذكورة بمنع 
التّلوث البيئي ، معالجة الطاقة ، إنتاج الطاقة ، تقديم المشورة بكل 

الخدمات المذكورة .
وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية

 www.agip.com   ــ 
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

SOLVAY

HOLLAND & BARRETT

Precision Engineered
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الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(

والتجفيف  والتبريد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلضاء  أجهزة 
الغازات  لنقل  وتمديدات  مداخن  والصحية،  المياه  وإمداد  والتهوية 
من العادم، أجهزة االسمرار بفعل أشعة الشمس، تمديدات صحية، 
معدات إمداد المياه، وصحية، حارقات وشخانات، عاكسات إضاءة، 
معدات طهي الطعام والمشروبات، التدفئة، التبريد، والمعالجة، مواقد، 
فالتر لالستخدام الصناعي والمنزلي، تمديدات للمعالجة الصناعية، 
)ليست  وأفران  صناعية  أفران  الغاز،  ومصفيات  منظفات  وتشمل 
تمديدات  الكيماوية،  المعالجة  معدات   ،) المشروبات  أو  لألغذية 
صناعية لسوائل التنقية، تمديدات لتجميع الغازات، تمديدات لتجميع 
السوائل، أجهزة مصبغة لجمع الشوائب من صهر المعادن، مفاعالت 
بيولوجية لتنقية المخلفات الصناعية، أجهزة لنزع المياعه من نفايات 
األغذية، تمديدات التجفيف، معدات التبريد والتجميد، لوازم، تنظيم، 
تدفئة،  معدات  نووية،  منشآت  والغازية،  المائة،  التمديدات  سالمة 
اإلنارة  وتمديدات  أجهزة   ،) )المحيط  وتنقية  هوائي  وتكييف  تهوية 
إضاءة  تمديدات  للسيارات،  الصمام  ثنائية  إضاءة  أجهزة  لمبات، 
إضاءة  أجهزة  الهوائية،  للمركبات  إضاءة  أجهزة  الهوائية،  للمركبات 
للمركبات، بصيالت إضاءة إلشارة االتجاه للمركبات، أجهزة إضائية 
ثنائية الصمام للسيارات، أجهزة ضد التوهج للسيارات )لوازم لمبات 
(، أجهزة ضد االنبهار للسيارات، مصابيح لإلضاءة، لبمات مقنطرة، 
الشخصي،  لالستعمال  مراوح كهربائية  الكهربائية،  للقهوة  ماكنات 
أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة، أضواء دراجة هوائية، اضواء للمركبات 
للسيارات  أمامية  أضواء  وقطعها،  للسيارات  عاكسات  وقطعها، 
االشتعال،  لغاز  احتكاك  أضواء  لالضواء كهربائية،  مقابس  وقطعها، 
والعات، بصيالت إضاءة، بصيالت إضاءة كهربائية، حراقات متهجة، 
تدفئة  أجهزة  المناجم،  عمال  لمبات  الكهربائية،  للمبات  شعيرات 
للوقود الصلب، السائل، أو الغاز، أجهزة تدفئة كهربائية، تمديدات 
تدفئة، سخانات للمركبات، تمديدات تكييف هوائية، أجهزة تكييف 
للسيارات،/  مكيفات  ثالجات،  تبريد،  ومكائن  تمديدات  هوائي، 
لمبات كهربائية، مولدات اسيتيل، لبمات غاز، زجاج لمبات، إطارات 
حامالت  لمبات،  مظلالت  لمبات،  مداخن  لمبات،  أغلفة  لمبات، 
لإلضاءة،  تفريغ كهربائية  أنابيب  إضاءة،  نيونات  اللمبات،  مظلالت 
فلترة  للتكييف، تحديدات  للضوء، سخانات هوائية، فالتر  ناشرات 
إزالة  أجهزة   ،) صناعية  أو  منزلية  تمديدات  قطع   ( فالتر  هوائية، 
االنجماد  مذبذبات  الشخصي،  لالستعمال  ليست  الكريهة  الروائح 
التجمد  إلزالة  تدفئة  أجهزة  السيارات،  تهوية  تمديدات  للسيارات، 
من نوافذ السيارات، أجهزة تبريد هوائية، أجهزة ومكائن تنقية الهواء، 
لبمات مبيدة للحشرات لتنقية الهواء، حمامات منتجعات، معقمات 
الهواء، مجففات الهواء، تمديدات وأجهزة تهوية، عاكسات لمبات، 
جيب كهربائية،  مصابيح  شمسية،  خاليا  جامعات  للسالمة،  لمبات 
لمبات أشعة فوق بنفسجية، ليست لغايات طبية، تمديدات توصيل 

 ، الفلفل   ، الملح   ، الخل   ، الخميرة   ، للقهوة  لالستخدام كبدائل 
التوابل ، الخردل ، البهارات ، التوابل ، أعشاب للطهي ، حلويات 
 ، البوظة  ومنشور  حلويات   ، الخفيفة  الوجبات  أغذية   ، طبية  غير 

مثلجات صالحة لألكل.
وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية

 www.agip.com   ــ 
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

طالب التسجيل : هولند أند باريت ريتيل ليميتد
العنوان: بريطانية – صامويل رايدر هاوس بارلينغ وي، اليون بارك ، 

وارويكشاير ، سي في 10 7 آر أتش المملكة المتحدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : » لقمة بالعربية مع الرسم وباألسود واألبيض »
رقم اإليداع :  153932

تـــاريـــخ اإليداع: 2014/7/14
الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(
 خدمات التزويد بالطعام والشراب، ترتيب اإلقامة المؤقتة.
وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية

 www.agip.com   ــ 
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

علي  مهمت  والسيد  توكباس  سينك  أردا  السيد   : التسجيل  طالب 
بردور أوغلو.

العربية  اإلمارات   ، دبي   ،  72280 ب   . ص  ـ  إماراتية   العنوان: 
المتحدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  » سامبلر بالتر كومبو )عالمة عبارة بحروف التينية(«

رقم اإليداع :  158762
تـــاريـــخ اإليداع: 2014/11/4

الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(

والمعجنات  الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
والحلويات.

وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية
 www.agip.com   ــ 

هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111
طالب التسجيل : شركة الصفاة للضيافة )مساهمة مقفلة(

العنوان: كويتية – حولي ، شارع بيروت ، برج الصفاة ، الدور 13 ، 
ص.ب. 27660 – الصفاة 13137 ، دولة الكويت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  » في دبليو » ) داخل دائرة بشكل مميز ( 

رقم اإليداع :  174102
تـــاريـــخ اإليداع: 2015/11/5
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وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد

بي،  دي   .  35 في  سي  وارويك،  جايدون،  رود،  العنوان:بانبوري  
المملكة المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تايمليس بأحرف التينية

رقم اإليداع : 170024
تاريخ اإليداع : 2015/07/02

الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة 36
الخدمات المالية؛ الخدمات المالية المتعلقة ببيع وشراء السيارات، 
خدمات  المستعملة،  السيارات  الجديدة،  السيارات  المركبات، 
بالمركبات  المتعلقة  المالية  المعلومات  خدمات  المالية.  المعلومات 
والسيارات، والسيارات الجديدة، والسيارات المستعملة؛ الخدمات 
المالية والتحقق من االئتمان، وتقديم المشورة وعروض التاريخ المتعلقة 
بالمركبات والسيارات، والسيارات الجديدة، والسيارات المستعملة؛ 
خدمات الضمان. خدمات الضمان المتعلقة بالمركبات والسيارات، 
والسيارات الجديدة، والسيارات المستعملة؛ خدمات التأمين المتعلقة 
بالمركبات والسيارات، والسيارات الجديدة، والسيارات المستعملة؛ 
المتعلقة  التأمين  معلومات  خدمات  التأمين؛  معلومات  خدمات 
بالمركبات والسيارات، والسيارات الجديدة، والسيارات المستعملة؛ 
المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالممتلكات؛ والمعلومات 
وتاريخ خدمات المعامالت المالية؛ تقييم المنقوالت. تقييم التأمين؛ 
تقييم األصول المالية؛ خدمات التقييم؛ فحص الخلفية التاريخية فيما 
يتعلق باألمور سالفة الذكر؛ توفير خدمات المعلومات واالستشارات 

والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات المذكورة
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد
بي،  . دي   35 في  بانبوري  رود، جايدون، وارويك، سي  العنوان: 

المملكة المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تايمليس بأحرف التينية
رقم اإليداع : 170025

تاريخ اإليداع : 2015/07/02
الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة 37

والتعديل  التجديد  والصيانة،  والترميم  واإلصالح  الفحص،  اعمال 
والتشخيص، والتنظيف، والطالء والتلميع. لجميع ما يتعلق بالمركبات 
معلومات  الذكر؛  سلف  لما  الخاصة  والتجهيزات  أجزاءها  أو  البرية 
إصالح السيارات. معلومات البناء الخاصة للسيارات. صيانة وإصالح 
السيارات والمركبات ؛ تنظيف السيارات. تشحيم السيارات. تلميع 
السيارات  خدمات  محطات  ؛  للصدأ  المضاد  العالج  السيارات. 
القطع  استخراج  اإلطارات.  تجديد  والصيانة(؛  بالوقود  )للتزود 

المياة، محابس التحكم بالمستوى في الصهاريج، راديترات كهربائية، 
تمديدات بلمرة، قطع ولوازم جميع ما تقدم من بضائع في هذه الفئة.

وكيل التسجيل : أبو غزاله لالستشارات والملكية الفكرية
 www.agip.com   ــ 

هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111
طالب التسجيل : تي سي أل كوربوريشن .

تيكنولوجي،  هاي  زهونجكاي  زون،   19 رقم  ـ  صينية  العنوان: 
تيكنولوجي ديفولوبمنت زون، هيوزهو، جوانج دونغ، الصين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : دي بي 12  بأحرف التينية

رقم اإليداع :  169990
تـــاريـــخ اإليداع: 2015/06/30

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 12
سيارات الركاب و سيارات السباق وقطع الغيار ومستلزماتها

وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد

بي،  . دي   35 في  بانبوري  رود، جايدون، وارويك، سي  العنوان: 
المملكة المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تايمليس بأحرف التينية

رقم اإليداع :170023
تـــاريـــخ اإليداع: 2015/07/02

الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة 35
على  التجزئه  خدمات  الترويجية،  الخدمات  و  التسويق  و  اإلعالن 
بيبع  يتعلق  فيما  إلكترونيا  المقدمة  التجزئة  خدمات  اإلنترنت، 
السيارات، المركبات اآللية، السيارات الجديدة، السيارات المستعملة 
واألجهزة المستخدمة للتنقل برا و جوا وبحرا، المحركات و القوارب 
و اليخوت و السيارات، و المركبات األرضية، بيع السيارات تقديم 
المشورة و الخدمات اإلستشارية للمستهلكين، المشورة و الخدمات 
السيارات،و  و  المركبات  بخصوص  للمستهلكين  اإلستشارية 
فيما  المستهلك  إلختيار  إستشارية  خدمات  المستعملة،  السيارات 
يتعلق بالمركبات و السيارات، السيارات المستعملة، خدمات البحث 
و المراجع المتعلقة بتتجارة التجزئة وبيع السيارات، و المركبات، و 
السيارات المستعملة، خدمات تحقيق األعمال، فيما في ذلك بالنسبة 
للمركبات و السيارات، و السيارات المستعملة، خدمات المعلومات 
خدمات  التقارير،  و  السوق  أبحاث  اإلستهالكية،  السوق  في 
تقييمات في  التاريخية  الخلفية  التجارية و  المعامالت  المعلومات و 
باألمور  يتعلق  فيما  التدقيق  و  الفحص  عمليات  التجارية،  المسائل 
السالفة الذكر، توفير خدمات المعلومات و اإلستشارات و الخدمات 

اإلستشارية فيما يتعلق بالخدمات المذكورة
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طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  بارك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور بارل، مومباي 400013 ماهاراشترا، الهند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تيوفا بأحرف التينية
رقم اإليداع : 170730

تاريخ اإليداع : 2015/07/27
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 5

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: سيبال ليمتد
مارج،  جانباترو كادام  بارك،  بزنس  بينينسوال  هوس،  سيبال  العنوان: 

لوور بارل، مومباي 400013 ماهاراشترا، الهند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : » فيش ناغيتس )عالمة كلمتين بحروف التينية( مع رسم 
شرمبي«

رقم اإليداع :  158768
تـــاريـــخ اإليداع: 2014/11/4

الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(

الورق والورق المقوى )الكرتون( واألصناف المصنوعة من هذه المواد 
وقوائم  والبروشورات  المطبوعات  أخرى،  فئات  في  المصنفة  غير 

الطعام المطبوعة )المنيو(، الصور الفوتوغرافية.
www.   وكيل التسجيل : أبو غزالة لالستشارات والملكية الفكريةـ ـ

 agip.com
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

طالب التسجيل : شركة الصفاة للضيافة )مساهمة مقفلة(
 ،13 الدور  الصفاة،  برج  بيروت،  شارع  حولي،   – العنوان: كويتية 

ص.ب. 27660 – الصفاة 13137، دولة الكويت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  » مونتير » ) عالمة كلمة (
رقم اإليداع :  172909

تـــاريـــخ اإليداع: 2014/11/4
الشروط : - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(
الورق والورق المقوى )الكرتون( واألصناف المصنوعة من هذه المواد 
غير المصنفة في فئات أخرى، المطبوعات والبروشورات وقوائم الطعام 

المطبوعة )المنيو(، الصور الفوتوغرافية.
www.   وكيل التسجيل : أبو غزالة لالستشارات والملكية الفكريةـ ـ

 agip.com
هاتف :  22433004 ـ فاكس : 22440111

طالب التسجيل : جيفارما جي أم بي أتش.
العنوان: ستينلستراس 6، 60596 فرانكفورت إيه أم مين ، ألمانيا 

المعدنية؛ الورنيش. تركيب معدات التدفئة وإصالحها؛ تركيب األجهزة 
السفن.  بناء  وإصالحها؛  الطائرات  صيانة  وإصالحها؛  الكهربائية 
آمنة  الساعات؛ صيانة  الفوتوغرافي. إصالح  التصوير  إصالح جهاز 
واعمال اإلصالح في حاالت التأكل. صناعة األثاث )مع اإلصالح(؛ 
السيارات.  صيانة  أو  إصالح  السيارات.  إصالح  السيارات؛  خدمة 
إصالح  المركبات.  تبطين  المركبات.  طالء  ]المركبات[.  تنظيف 
اإلطارات  تلف  اإلطارات.  إصالح  المركبات؛  تطهير  المركبات. 
تحويالت  اإلطارات.  استبدال  اإلطارات،  اصالح  )التجديد(؛ 
المحركات.  ضبط  بالمحرك[.  الخاصة   [ الميكانيكية  المركبات 
تجديد المحركات ؛ تحويل المحرك من البنزين إلى الديزل. إصالح 
لنقل  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  صيانة  المركبات؛  محرك 
الركاب. فحص وتكييف المركبات، توفير تقييم قبل الشراء من قبل 
طرف ثالث؛ تقييم حالة السيارات المستعملة للمشترين قبل الشراء 
المستعملة مجددة وفي حالة عمل جيدة.  السيارات  للتأكد من أن 

الخدمات االستشارية والمعلومات المتعلقة بجميع ما سبق ذكره.
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد
بي،  . دي   35 في  بانبوري  رود، جايدون، وارويك، سي  العنوان: 

المملكة المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : دي بي إكس بأحرف التينية
رقم اإليداع : 170150

تاريخ اإليداع : 2015/07/07
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 12

سيارات الركاب وسيارات السباق وقطع غيار ولوازمها 
مالحظة : يرجى المطالبة بحق األولويه الصادرة من بلد ) الواليات 

المتحدة االمريكية ( رقم 164346  بتاريخ 11/فبراير 2015
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

طالب التسجيل: أستون مارتين الجوندا ليميتد
بي،  . دي   35 في  بانبوري  رود، جايدون، وارويك، سي  العنوان: 

المملكة المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اإليداع : 170722
العالمة: ليفولين بأحرف التينية

تاريخ اإليداع : 2015/07/27
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 5

منتجات طبية وصيدالنية
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net

MONTYR
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العـنوان :  17 بوليفارد هاوسمان، 75009 باريس، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقطوع كما  مربع  ورسم  التينية  بحروف  »كيند«  : كلمة  العالمة 
بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  141789
تاريخ اإليداع:  2013/07/15 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 )11( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
أجهزة وأدوات لمراوح تحريك الهواء والتهوية وتكييف الهواء، أجهزة 
والتهوية،  والتجفيف  والتبريد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة 
العادم،  استخراج  ألجهزة  مراوح  للتهوية،  مراوح  كهربائية،  مراوح 
أجهزة لتكييف الهواء، أجهزة ومكنات لتنقية الهواء، أجهزة التسخين 
أجهزة  للبخار،  األرز  لتعريض  أدوات  األرز،  أجهزة طهي  الكهربائية، 
الطهي بالغاز، المواقد، أغطية مواقد الطهي، ألواح التسخين، مقالي 
المراوح  المراوح،  ضغط،  طناجر  الشعر،  مجففات  عميقة كهربائية، 
أغطية  الميكروويف،  أفران  الكهربائية،  األفران  للغازات،  الطاردة 
الثالجات،  المجمدات،  الكهربائية،  الغاليات  للمطابخ،  شفط، 
بصيالت  الكهربائية،  المصابيح  الخبز،  محمصات  الماء،  سخانات 
المصابيح الكهربائية، مشاعل لإلنارة، أجهزة وآالت ومنشآت لتوريد 
وتنقية وتعقيم ومعدنة وإزالة عسر المياه، أجهزة وآالت ومنشآت لتنقية 
وتنظيف وتأيين الهواء، أجهزة ومنشآت لإلنارة، أجهزة إنارة للمركبات، 

مصابيح توفير الطاقة الكهربائية، وجميعها واردة بالفئة 11«.
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كيند – ميسترال اندستريز إس دي إن. بي إتش دي.
العـنوان :  رقم 2، جاالن، استاكا يو 82/8، سيكسين يو 8، بوكيت 

جيلوتونغ، 40150 شاه علم، 
سيالنجور دار اإلحسان، ماليزيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة ”يونيونباى“ بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع:148670 
تاريخ اإليداع: 2014/2/23

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(:
» مجوهرات وساعات«.

خاص كما  بشكل  التينية  بحروف  فيلم«  »فوجي  عبارة   : العالمة 
بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 127937
تاريخ اإليداع: 2012/03/04م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )10(:
»أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون 
وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح، أجهزة 
الطبي  للتشخيص  بها وخاصًة أجهزة  الخاصة  وأدوات طبية واللوازم 
مواد  تستخدم  طابعات  المحوسب،  الشعاعي  التصوير  باستخدام 
تسجيل حساسة للحرارة كما وتستخـدم باالقتران مع أجهزة التصوير 
الشعاعي  والتصوير  الشعاعي  للتصوير  وأدوات  أجهزة  التشخيصـية، 
أو  الكيميائـي  الدم  لتحليل  وأدوات  أجـهزة  طبية،  لغايات  الذاتـي 
الفيزيائي الكيميائي أو البصري لغايات طبية، أجهزة وأدوات للتحليل 

بواسطة الرحالن الكهربائي لغايات طبية«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فوجي فيلم كوربوريشن.
العنوان: 26-30، نيشيازابو -2 تشوم، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )دانيت( بحروف التينية بشكل خاص  كما بالشكل الموضح.   
رقـم اإليـداع :  137651

تاريخ اإليداع:  2015/02/21  
 :)30( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
الشوكوالتة، حلويـات على شكل موس  بسكويت، كسترد، موس   «
]حلويـات[، حلويات،  سكاكر، شوكوالتة، عصيدة بالحليب، فطائر، 
الحبوب، حلوى  من  السميد، حلويات مصنوعة  األرز، كعك  كعك 
األرز بالحليب، مشـروبـات أساسـها الكاكـاو أو القهـوة أو الشوكوالتة 
أو الشـاي، مثلجـات صالحـة لألكـل، مثلجـات صالحـة لألكل مصنوعـة 
أساسـًا من اللبن الرائـب، بوظة )آيسكريـم(، مثلجـات مائيـة )مثلجات 
صالحة لألكل(، لبن رائب مجمد )مثلجات صالحة لألكل(، حلوى 

هة ». جليدية منكَّ
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كومباني جيرفيس دانون.
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العالمة : كلمة )كـــاث كيدستـون( بحروف عربية كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 153687 

تاريخ اإليداع: 2014/07/07م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(:
أسنان،  منظقات  تجميل،  زيوت عطرية، مستحضرات   ،  »  عطور 
مستحضرات  بالشعر،  العناية  مستحضرات  صابون،  تواليت،  مواد 

استحمام، كريمات، ملمع للشفاه، هالم )جل( لحمام الدوش ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 

تي إتش، المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )كـــاث كيدستـون( بحروف عربية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 153688 
تاريخ اإليداع: 2014/07/07م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(:

بيانات  حامالت  الصوت،  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة   «
نظام  مسجلة،  وسائط  النقالة،  هواتف  تسجيل،  أقراص  مغناطيسية، 
تشغيل وتركيب وصيانة و إصالح أجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، 
برمجيات قابلة للتنزيل من اإلنترنت، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ، 
السلكية  االتصاالت  أجهزة  الرقمية،  الموسيقى  مدمجة،  أقراص 
والالسلكية، معدات ألعاب الكمبيوتر معدة لالستخدام لعرض خارجي 
للشاشة، مفرش موضعي للفأرة، اكسسوارات للهواتف النقالة، علب 
للهواتف النقالة، علب صغيرة، علب لأللواح، علب ألجهزة الكمبيوتر 
الشخصية، بطاريات، علب الطاقة المحمولة، أجهزة شحن الهواتف، 
سماعات الرأس، علب سماعات الرأس، مكبرات الصوت المحمولة، 
عدسات الصقة، نظارات ونظارات شمسية، علب النظارات، مالبس 
للوقاية من الجروح، الحوادث، اإلشعاع، والحرق، أثاث لالستخدام 
قياس،  شريط  توقيت،  ساعات  قياس،  موازين، كوب  المخبري،  

مساطر قياس، خوذات، حبال، مغناطيسيات ».   
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: سياتل باسيفيك إندستريز، إنك.

 ،98109 أفينو إن.، سياتل، واشنطن  1633 ويستليك  العنوان:  
الواليات المتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كلمة »PARADOX« بحروف التينية.

رقم اإليداع: 151566 
تاريخ اإليداع: 2014/05/18م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:
» خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي ».

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: مايسيز ميرشانديزينغ جروب، إنك..

العنوان: 11 بين بالزا، نيويورك، والية نيويورك 10001، الواليات 
المتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحروف   )  BLOOMINGDALE’S( عبارة   : العالمة 

التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  151588

تاريخ اإليداع:  2014/05/18م 
 :)21( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
»أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط وإسفنج، 

فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد صنع 
الفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج شبه 
مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، أواني زجاجية  وأواني 

خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: مايسيز ويست ستورز، إنك.
العـنوان :  50 أوفاريل ستريت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94108 

، الواليات المتحدة األمريكية.
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» خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط 
المكتبي ».

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.

العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 
تي إتش، المملكة المتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )CATH KIDSTON( بحروف التينية كما 

بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 153692 

تاريخ اإليداع: 2014/07/07م
الشروط: 

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 153689 

و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(:

ظهر،  حقائب  علب،  ومحافظ،  جزادين  حقائب،  سفر،  حقائب   «
حامالت، حقائب سفر قماشية، حقائب يد، حقائب، حقائب سروج، 
حقائب، حقائب للخصر، أكياس تسويق، حقائب ألغراض األطفال، 
حقائب سفر، علب للسفر، حقائب لمواد التواليت، حقائب وعلب 
مفاتيح،  علب  للمكياج،  وعلب  حقائب  التجميل،  لمستحضرات 
حامالت للمستندات، محافظ لجواز السفر، حامالت بطاقات العمل، 
شماسي،  مظالت،  جرابات،  منظمة،  حقائب  الحقائب،  بطاقات 
أدوات مصنوعة من الجلود المدبوغة أو الجلود المدبوغة المقلدة، 
الحيوانات،  بطانيات  الحيوانات،  أطواق  للحيوانات،  جلدي  مقود 

سيور جلدية ».   
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 

تي إتش، المملكة المتحدة.

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.

العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 
تي إتش، المملكة المتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة )كـــاث كيدستـون( بحروف عربية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 153689 
تاريخ اإليداع: 2014/07/07م

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 153692 
و ذلك لالرتباط.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(:
ظهر،  حقائب  علب،  ومحافظ،  جزادين  حقائب،  سفر،  حقائب   «
حامالت، حقائب سفر قماشية، حقائب يد، حقائب، حقائب سروج، 
حقائب، حقائب للخصر، أكياس تسويق، حقائب ألغراض األطفال، 
حقائب سفر، علب للسفر، حقائب لمواد التواليت، حقائب وعلب 
مفاتيح،  علب  للمكياج،  وعلب  حقائب  التجميل،  لمستحضرات 
حامالت للمستندات، محافظ لجواز السفر، حامالت بطاقات العمل، 
شماسي،  مظالت،  جرابات،  منظمة،  حقائب  الحقائب،  بطاقات 
أدوات مصنوعة من الجلود المدبوغة أو الجلود المدبوغة المقلدة، 
الحيوانات،  بطانيات  الحيوانات،  أطواق  للحيوانات،  جلدي  مقود 

سيور جلدية ».   
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العنوان: فريستونيا، 125-135 فريستون رود، لندن، دبليو10 6 

تي إتش، المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  كما  عربية  بحروف  كيدستـون(  )كـــاث  كلمة   : العالمة 
الموضح.

رقم اإليداع: 153691 
تاريخ اإليداع: 2014/07/07م

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:
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الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 154375 
و ذلك لالرتباط.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(:
»سندويشات همبرغر، سندويشات برجر بالجبن، سندويشات دجاج، 

منتجات مخابز، خبز، كعك، قهوة ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: وايت كاسل مانيجمنت كو.
العنوان: 555 ويست جودالي ستريت، كولومبوس, أوهايو 43215، 

الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة » تشارلز & كيت » بحروف عربية بشكل خاص كما 
بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 156436 
تاريخ اإليداع: 2014/09/04م

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:

» خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين 
بالتجزئة  البيع  متاجر  في  بسهولة  وشرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة 
ومتاجر البيع بالجملة أو من كتالوجات السلع العامة من خالل الطلب 
شبكات  على  للسلع  العامة  اإللكترونية  المواقع  من  أو  البريد  عبر 
البريدية؛  القوائم  تجميع  خدمات  المحلية؛  أو  العالمية  االتصاالت 
االتصال  وسائل  من  وغيرها  والهاتف  البريد  عبر  الطلب  خدمات 
المباشر،  البريد  عبر  اإلعالن  خدمات  األخرى،  ُبعد  عن  واالتصال 
خدمات النصح في مجال األعمال وخدمات إدارة األعمال، خدمات 
اإلعالنية،  الخدمات  السلع،  عرض  خدمات  واإلعالن،  الدعاية 
خدمات  واألبحاث،  التحليل  خدمات  والترويج،  التسويق  خدمات 
عن  بالنيابة  السلع  وشراء  المشتريات  خدمات  االستيراد/التصدير، 
المحال  واجهات  على  البضائع  عرض  خدمات  التجارية،  الشركات 
التشجيعية  الحوافز  برامج  على  واإلشراف  تنظيم  خدمات  التجارية؛ 
الراديو،  عبر  اإلعالن  خدمات  المكافآت؛  وبرامج  الوالء  وبرامج 
خدمات اإلعالن عبر التلفاز؛ خدمات تنظيم عروض األزياء لغايات 
ترويجية؛ خدمات األعمال في مجال منح االمتياز؛ خدمات المساعدة 

العالمة : كلمة »YORK« بحروف التينية كما بالشكل الوضح.
رقم اإليداع: 153811 

تاريخ اإليداع: 2014/07/13م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )27(:

 »السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش األرضيات 
ومواد أخرى لتغطية األرضيات القائمة ومطرزات تعلق على الجدران 

)من مواد غير نسيجية(، و  ورق جدران ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: يورك والكفرنجز، انك.
الواليات   ،17405 بنسلفانيا  يورك،  أفنيو،  ليندين   750 العنوان: 

المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة » WHITE CASTLE« بحروف التينية مع 
رسمة كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 154375 
تاريخ اإليداع: 2014/08/03م

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 154377 
و ذلك لالرتباط.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(:
»سندويشات همبرغر، سندويشات برجر بالجبن، سندويشات دجاج، 

منتجات مخابز، خبز، كعك، قهوة ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: وايت كاسل مانيجمنت كو.
العنوان: 555 ويست جودالي ستريت، كولومبوس, أوهايو 43215، 

الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة » WHITE CASTLE« بحروف التينية كما 
بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 154377 
تاريخ اإليداع: 2014/08/03م
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وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزبدة، 
والدهون  الزيوت  األجبان،  ومنتجات  والجبنة  )زبادي(  الرائب  اللبن 
الصالحة لألكل، لب الفواكه، هريس فواكه، مركزات الفواكه، فواكه 
فواكه،  سلطة  فواكه،  )جلي(  هالم  فواكه،  مستحضرات  محفوظة، 
هريس تفاح، معجون طماطم، الحليب ومنتجات الحليب بالقهوة أو 

بنكهة القهوة ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: راوتش فروتشتسافتي جي إم بي إتش.
العنوان: النجاسي 1، 6830 رانكويل، النمسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )YIPPY( بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 159284 
تاريخ اإليداع: 2014/11/12م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(:
أساسها  مشروبات  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  »القهوة 
مشروبات  الكاكو،  أساسها  مشروبات  الشوكوالتة،  شراب  القهوة، 
بالحليب، كابتشينو،  القهوة  أساسها  مشروبات  الحليب،  مع  قهوة 
تابيوكا  أرز،  بالحليب( ماكياتو، قهوة مثلجة،  )القهوة  ماكياتو، التيه 
أطعمة  الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  وساغو، 
نشوية، الخبز والفطائر والحلويات، حلوى، حلوى اللوز والحلويات، 
شوكوالتة ومنتجات شوكوالتة، حلويات مثلجة، الثلج واآليس كريم، 
الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل  النحل  عسل  السكر، 
للتخليل،  مالح  ماء  )التوابل(،  والصلصات  الخل  الخردل،  الملح، 
ثلج، مشروبات شاي،  بهارات،  الطماطم،  فواكه، صلصة  صلصات 
مشروبات شاي مثلج، مشروبات أساسها الشاي، مشروبات أساسها 
غير كحولية  مشروبات  الفواكه،  منكهات  أو  الفواكه  بنكهة  الشاي 
بنكهة الشاي أو منكهات الشاي، شاي فواكه، شاي فواكه يحتوي 
على ليمون و/ أو بنكهة الخمان )نبات(، شاي فواكه يحتوي على 
الخوخ و/أو العسل، مشروبات غازية بنكهة القهوة أو منكهات القهوة 
)منكهات(، مشروبات غير كحولية تحتوي على الشاي أو خالصات 
خالصات  أو  القهوة  على  تحتوي  غير كحولية  مشروبات  الشاي، 
القهوة،  بنكهة  أو  القهوة  بمكونات  غير كحولية  مشروبات  القهوة، 
مشروبات الطاقة الغير كحولية مع مكونات القهوة أو بنكهة القهوة 
القهوة،  بنكهة  أو  القهوة  بمكونات  غير كحولية  طاقة  ومشروبات 

في مجال األعمال وخدمات دعم األعمال في مجال تشغيل وتأسيس 
والتي  ]لآلخرين[  األعمال  مشاريع  إدارة  خدمات  االمتياز؛  عقود 
تتعلق باالمتياز؛ خدمات التسويق وتطوير األعمال في مجال االمتياز؛ 
خدمات تقديم معلومات عن األعمال تتعلق باالمتياز؛ وجميعها واردة 

في الصنف 35«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: تشارليز آند كيث إنترناشونال بتي ليمتد.
العنوان: 6 تاي سنغ لينك، المقر الرئيسي لشركة تشارليز آند كيث 

جروب، سنغافورة 534101.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )VENUM( بحروف التينية وأعالها رسمة كما 
بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 158145 
تاريخ اإليداع: 2014/10/20م

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(:

للرياضة  الرأس، مالبس ولباس قدم  القدم وأغطية  »المالبس ولباس 
والرياضة القتالية ورياضة الفنون القتالية، مالبس رياضة الفنون القتالية،  
)تي- قصيرة  قمصان  )كيمون(،  فضفاضة  يابانية  أثواب  سراويل، 

المنتجات  وجميع  بلوزات،  )برمودا(،  قصيرة  بنطلونات  شيرتات(، 
المذكورة ال تتضمن تضمن منتجات لكرة القدم«.

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: في تي ايه سي ليمتد.

العنوان: أوفيس بي، 21 اف هافين كوميرشال بيلدينج، 6-8 تسينج 
فانج ستريت، تين هاو، هونغ كونغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )YIPPY( بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 159283 
تاريخ اإليداع: 2014/11/12م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(:
» اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه 
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات 
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لليدين، كريمات  )لوشن(  غسول  للوجه،  للعين، كريمات  »كريم 
مرطبة، كريمات للبشرة ». 

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: ديرما فيث، إل إل سي.

العـنوان :  سي/أو 10866 ويلشاير بوليفارد، سويت 1650، لوس 
أنجلوس، كاليفورنيا 90024، الواليات المتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )level KIDS(  كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  163495
تاريخ اإليداع:  2015/02/04 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
.163498،163501

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 
المالبس، لباس القدم ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )ليفيل لألطفال(  كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  163498

تاريخ اإليداع:  2015/02/04 
الشروط: 

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -

.163495،163501
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 

المالبس، لباس القدم ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي، مشروبات غازية بنكهة القهوة، 
مشروبات أساسها الشاي المنكهه، مشروبات أساسها الشاي ».

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: راوتش فروتشتسافتي جي إم بي إتش.

العنوان: النجاسي 1، 6830 رانكويل، النمسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )YIPPY( بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 159285 
تاريخ اإليداع: 2014/11/12م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:
غير  مشروبات  والغازية،  المعدنية  والمياه  الشعير(  )شراب  البيرة   «
كحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، رحائق، 
شراب فواكه، مشروبات رحيق الفواكه، مشروبات وعصائر خضروات، 
الطاقة،  مشروبات  المشروبات،  لعمل  أخرى  ومستحضرات  شراب 
وعصائر  الفواكه  بنكهات  وخاصًة  غير كحولية  مشروبات  ليمونادة، 
الشاي،  أساسها  و/أو  المياه  أساسها  مشروبات  )سموثي(،  الفواكه 
عصير جوز الهند، ماء جوز الهند، عصير الطماطم، مشروبات غير 
كحولية مصنوعة من الفواكه، خالصات فواكه غير كحولية، مركزات 
التوتر،  متساوية  مشروبات  غير كحولية،  الفواكه، كوكتيالت  عصير 
مشروبات فاتحة غير كحولية للشهية، مشروبات غير كحولية مكونة 
من عصير جوز الهند أو بنكهة عصير جوز الهند أو بمنكهات جوز 
الهند، مشروبات مصل اللبن، مشروبات غير كحولية بنكهة الفواكه، 

مشروبات غير كحولية تحتوي على فواكه أو خالصات الفواكه ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: راوتش فروتشتسافتي جي إم بي إتش.
العنوان: النجاسي 1، 6830 رانكويل، النمسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )ديرما فيث( بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  162505
تاريخ اإليداع:  2015/01/26 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
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خالصات  للعطور،  األساسية  العناصر  الكولونيا،  ماء  التواليت،  ماء 
زهور، زيوت عطرية، منتجات تلطيف الجو، مزيجات من أوراق الورد 
التجملية  العناية  منتجات  بخور،  طيبة[،  ]روائح  المعطرة  المجففة 
للشفاه والجلد، مستحضرات تجميلية للتنحيف، غسوالت )لوشن( 
لالستخدام التجميلي، أقنعة تجميلية، منتجات تجميلية لليدين، الوجه 
والجسم، منتجات العناية بالشعر، مكيفات، غسوالت )لوشن( للشعر، 
الشعر، رذاذ  لتصميم  أو جل  للشعر، كريمات  الشعر، أصباغ  ألوان 
منتجات  الشعر،  إزالة  الشعر، شمع  إزالة  للشعر، كريمات  )سبراي( 
الحالقة،  بعد  الحالقة، كريمات  رغوات  الحالقة،  صابون  الحالقة، 
مستحضرات  التجميل،  إلستخدام  الشمس  من  الوقاية  منتجات 
المستحضرات  التجميل،  لغرض  للشمس  بالتعرض  البشرة  السمرار 
منظفات  تواليت،  مواد  التجميل،  لغرض  البشرة  الشخصية السمرار 
)جل(  الدوش، هالم  لحمامات  )جل(  شامبو هالم  أسنان، صابون، 
رغوة  منتجات  استحمام،  أمالح  استحمام،  زيوت  االستحمام، 
االستحمام، لؤلؤ االستحمام، مسحوق التالك للزينة، حليب منظف 
طالء  مكياج،   منتجات  الكريهة،  الروائح  مزيالت  الزينة،  ألغراض 

الشفاه، مسكرة للرموش، 
أحمر شفاه، مساحيق مكياج، ظالل العيون، أقالم مكياج، منتجات 
مؤقت  وشم  التجميل،  ألغراض  للشف  زينة  رسوم  المكياج،  إزالة 
للجسم واألظافر، منتجات تحسين مظهر األظافر و العناية باألظافر، 
طالء  إزالة  منتجات  أظافر،  طالء  األظافر،  واقيات  أظافر،  ملمع 
تجميلية،  مستعارة  أظافر  واألقدام،  لليدين  مستعارة  أظافر  األظافر، 

مواد لصق األظافر المستعارة ». 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: جولي نغوين فان ثان.
العـنوان :  43 ريو سانت سافيور، 75002 باريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )CHAPS( كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  163582
تاريخ اإليداع:  2015/02/05 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 
مالبس للرجال والنساء واألطفال، لباس القدم وأغطية الرأس ». 

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )ليفيل كيدز(  كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  163501

تاريخ اإليداع:  2015/02/04 
الشروط: 

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
العالمات  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -

.163495،163498
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 

المالبس، لباس القدم ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  ( كما   MATIERE NOIRE( عبارة   : العالمة 
الموضح.

رقـم اإليـداع :  163509
تاريخ اإليداع:  2015/02/05 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
غسل  في  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  »مستحضرات 
الدهون،  إزالة  و  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس،  وكي 
للجلد  حافظة  مواد  التنظيف،  ألغراض  الزيوت  التنظيف،  منتجات 
المدبوغ ]مُّلمعات[، منتجات قصر الجلد المدبوغ، كريمات صقل، 
كريمات للجلد المدبوغ، صقل لباس القدم، ملمعات لألحذية، شمع 
الحذائين، شمع لصانعي االحذية، منتجات عطرية، عطور، كولونيا، 
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الحمام، قبعات استحمام، عباءات، مالبس داخلية، المالبس النسائية 
الداخلية، مالبس داخلية للرجال، أحزمة مصنوعة من الجلد، ربطات 
الرأس،  أغطية  قبعات صوفية،  قبعات،  وخاصة،  الرأس  أغطية  عنق، 
أطراف أمامية للقبعات، أربطة للرأس، أغطية لتدفئة اليدين، لفاعات، 
شاالت، أساور قمصان، مراييل لألطفال  من القماش، لباس القدم، 
جوارب  قصيرة،  جوارب  رياضي،  حذاء  الرياضي،  للنادي  األحذية 
الشاطئ،  أحذية  )بوت(،  أحذية  أحذية،  محبوكة،  مالبس  طويلة، 
صنادل،  شباشب، قفازات، حماالت للبنطلونات، مالبس للمواليد، 

نطاقات  ». 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: زيا ماريا هولدينغ بي اف.
العـنوان : رهونيويج 30، 1043 آيه اتش، أمستردام، هولندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )تيمو( بحروف عربية والتينية على شريط متموج يعلوه 

رسم قوس كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  164723

تاريخ اإليداع:  2015/02/22 
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )5(: 
البيطري، لصقات ومواد ضماد،  أو  الطبي  » مواد معدة لالستعمال 
مطهرات، قطن ماص، حشوة ماصة، لصقات، معقمات، قطن معّقم، 
سراويل حفاضات لألطفال ]سراويل حفاضات[، ضمادات، ضمادات 
للفوط  أحزمة  لغايات طبية،  أربطة الصقة  صحية، ضمادات حيض، 
سراويل  الوكعة، ضمادات،  الصحية[، ضمامات  ]المناديل  الصحية 
نسائية  حفاضات  أطفال[،  ]فوط  حفاضات  لألطفال،  حفاضات 
لالستخدام الطبي، ضمادات طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابين 
بالسلس، فوط ماصة للمصابين بالسلس، سراويل للحيض، سراويل 
سراويل  للحيض،  ضمادات  طبية،  لغايات  ضمادات كتانية  صحية، 
للحيض، سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط 
الوكعة،  ضمامات  بالسلس،  للمصابين  فوط  ]حفاضات[،  أطفال 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابين بالسلس، كمادات، سراويل 
صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، سدادات قطنية 
)لوشن(  بغسوالت  مشربة  ورقية  مناديل  صحية،  ضمادات  صحية، 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ضمادات اسفنجية«

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: ذي بولو/لورين كمبني ال.بي.

العـنوان :  650 ماديسون أفنيو، نيويورك، والية نيويورك 10022، 
الواليات المتحدة األمريكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )NESTI  DANTE(  كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  163673
تاريخ اإليداع:  2015/02/08 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
»صابون، لوشن )غسوالت( تجميلية للجسم، مستحضرات تجميلية 

للحمام واالستحمام، شامبو و لوشن )غسوالت(
تجميلية للشعر، عطور، ماء التواليت، ماء الكولونيا ». 

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: نيستي دانتي اس آر ال.

 50013 دونينو،  سان  فرازوني   ،39 مولينا،  ديلي  فيا    : العـنوان 
كامبي بيسينزيو )فيرينزي(، إيطاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة  أسفلها  و  دائرة  داخل  بي(  )ام  الالتينيين  الحرفين   : العالمة 

)MY BRAND( كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  163676

تاريخ اإليداع:  2015/02/08 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 
مالبس للرجال والنساء واألطفال والرضع، خاصة قمصان، قمصان 
محبوكة،  قمصان  بولو،  قمصان  نصف كم،  قمصان  الغولف،  لعبة 
بلورز  صوفية،  قمصان  بلوزات،  سترات،  كنزة،  منسوجة،  أغطية 
عنق، شورتات، سراويل، بذالت حرارية، السترات، معاطف رياضية، 
بناطيل، جينزات، تنانير، فساتين، فساتين زفاف، بذالت، أفرهوالت، 
ْنش  البـُ مقلنسة،   جاكيتات  للمطر،  معاطف  صدارات،  جرزايات، 
أثواب سباحة، سراويل سباحة، معاطف  )عباءات(، مالبس سباحة، 
للرقص  مالبس  للرياح،  مقاومة  جاكيتات  للمطر،  مالبس  خارجية، 
خاصة، أثواب الرقص، بذالت الباليه، مالبس النوم، بيجامات، أرواب 
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العالمة : كلمة )غوالي( و أسفلها كلمة )GHAWALI(  كما 
بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  165027
تاريخ اإليداع:  2015/03/01 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
.165029،165031

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(: 
» عطور و مستحضرات التجميل )كوزمتيك( ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : دائرة داخلها رسمة كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  165029

تاريخ اإليداع:  2015/03/01 
الشروط: 

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -

.165027،165031
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(: 

» عطور و مستحضرات التجميل )كوزمتيك( ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة  التسجيل:  طالب 

المحدودة.
العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 ص.ب  العـنوان: 

السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيضاوي  شبه  داخل شكل  التينية  بحروف  )إنشور(  : كلمة  العالمة 
اسفلها كلمة »إنشور« بحروف عربية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  164724
تاريخ اإليداع:  2015/02/22 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)05( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
ضماد،  ومواد  لصقات  البيطري،  أو  الطبي  لالستعمال  معدة  »مواد 
مطهرات، قطن ماص، حشوة ماصة، لصقات، معقمات، قطن معّقم، 
سراويل حفاضات لألطفال ]سراويل حفاضات[، ضمادات، ضمادات 
للفوط  أحزمة  لغايات طبية،  أربطة الصقة  صحية، ضمادات حيض، 
سراويل  الوكعة، ضمادات،  الصحية[، ضمامات  ]المناديل  الصحية 
نسائية  حفاضات  أطفال[،  ]فوط  حفاضات  لألطفال،  حفاضات 
لالستخدام الطبي، ضمادات طبية، ضمادات صحية، فوط للمصابين 
بالسلس، فوط ماصة للمصابين بالسلس، سراويل للحيض، سراويل 
سراويل  للحيض،  ضمادات  طبية،  لغايات  ضمادات كتانية  صحية، 
للحيض، سدادات قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط 
الوكعة،  ضمامات  بالسلس،  للمصابين  فوط  ]حفاضات[،  أطفال 
سراويل صحية، سراويل ماصة للمصابين بالسلس، كمادات، سراويل 
صحية، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، سدادات قطنية 
)لوشن(  بغسوالت  مشربة  ورقية  مناديل  صحية،  ضمادات  صحية، 

صيدالنية، مناديل جراحية، فُّوط صحية، ضمادات اسفنجية«. 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة  التسجيل:  طالب 
المحدودة.

العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 ص.ب   : العـنوان 
السعودية.
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للشعر،  مثبِّت  رذاذ  الشعر،  لتثبيت  وجل  للشعر، كريمات  أصباغ 
كريمات إزالة الشعر، شمع إزالة الشعر، مستحضرات ِحالقة، صابون 
ِحالقة، رغوة ِحالقة، منتجات ما بعد الِحالقة، مستحضرات الوقاية 
من الشمس ألغراض التجميل، مستحضرات تسمير البشرة بالتعرض 
البشرة دون  تسمير  تجميل[، مستحضرات  للشمس ]مستحضرات 
التعرض ألشعة الشمس )تسمير ذاتي( ]مستحضرات تجميل[، مواد 
تواليت، منظفات أسنان، صابون، شامبو، جل استحمام، جل للحمام، 
زيوت استحمام ]ألغراض التجميل[، أمالح استحمام تجميلية، رغوة 
استحمام، كرات لؤلؤ لالستحمام ]ألغراض التجميل[، مسحوق تالك 
للزينة، حليب منظف ألغراض الزينة، مزيالت روائح كريهة لالستخدام 
مساحيق  مسكرة،  الشفاه،  طالء  مكياج،  مستحضرات  البشري، 
مكياج، ظالل عيون، أقالم مكياج، مستحضرات إزالة المكياج، رسوم 

زينة للشف ألغراض التجميل، وشم مؤقت للجسم واألظافر، 
أطقم تجميل وأطقم مكياج، منتجات للعناية باألظافر وتزيينها، طالء 
أظافر ألغراض التجميل، واقيات لألظافر، ملمع أظافر، مزيالت ملمع 
األظافر، أظافر مستعارة، أطقم أظافر مستعارة، لواصق لتثبيت األظافر 

المستعارة ». 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اآلنسة / جانين ري.
تولوز،   31200 بي،  بات  مينيميه،  ديه  بوليفارد   ،23   : العـنوان 

فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )أندريه بوتمان( بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  166282
تاريخ اإليداع:  2015/03/26 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
»مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 
المالبس وخاصًة قاصر للغسيل والكي، مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

العالمة : كلمة )غوالي( و بجانبها كلمة )GHAWALI( وبينهم 
رسمة  كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  165031
تاريخ اإليداع:  2015/03/01 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

العالمتين  عن  منفردة  العالمة  ملكية  نقل  بعدم  التعهد   -
.165027،165029

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:
 » عطور و مستحضرات التجميل )كوزمتيك( ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )CONTRE MOI( كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  165036
تاريخ اإليداع:  2015/03/01 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:

 » مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 
المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي، مستحضرات تنظيف، 
]مُّلّمعات[،  المدبوغ  للجلد  حافظة  مواد  التنظيف،  ألغراض  زيوت 
للجلد  المدبوغ، كريمات صقل، كريمات  الجلد  مستحضرات قصر 
شمع  ملمعات،  لألحذية،  ملمعات  لألحذية،  كريمات  المدبوغ، 
الحذائين، منتجات عطرية، عطور، كولونيا، ماء العطر، ماء الكولونيا، 
عطرية،  زيوت  ]عطور[،  زهور  خالصات  للعطور،  أساسية  عناصر 
المعطر  المجفف  الورد  أوراق  من  مزيج  الجو،  تعطير  مستحضرات 
]روائح طيبة[، بخور، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة والشفاه، 
مستحضرات تجميل لغايات التنحيف، غسول )لوشن( تجميلية، أقنعة 
تجميلية، منتجات تجميلية لليدين والوجه والجسم، منتجات تجميلية 
للعناية بالشعر، منتجات فك تشابك الشعر، غسول )لوشن( للشعر، 
مستحضرات تفتيح ]مزيالت ألوان[ للشعر )مستحضرات تجميل(، 
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المؤقتة،  المساكن  توفير   ، والسكن  المنتجعات  خدمات  توفير   «
توفير اإلقامة في الفنادق، الخدمات الفندقية ، خدمات المنتجعات 
المطاعم  المنتجعات، خدمات  الفندقية ، ترتيب وتنظيم اإلقامة في 
والصاالت  المطاعم  الطعام، خدمات  لتقديم  المخصصة  والصاالت 
المخصصة لتقديم المشروبات، تقديم التسهيالت للمؤتمرات، وتوفير 
السفر  واالجتماعات، خدمات وكاالت  للوظائف  )السكن(  المرافق 
وبالتحديد الحجوزات بيع/حجز التذاكر للسكن المؤقت، الحجوزات 

بيع / حجز التذاكر لألكل والطعام«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العنوان: اتالنتس بارادايس ايالند، كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس، 

ص.ب. ان 4777، ناساو، الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )ONE & ONLY( كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 167239 

تاريخ اإليداع: 2015/04/16م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )44(:
» خدمات المنتجعات الصحية وصالونات التجميل وعمل الحجوزات 
المنتجعات  في  العالجات  ألغراض  لآلخرين  التذاكر  وبيع/حجز 

الصحية وصالونات التجميل ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العنوان: اتالنتس بارادايس ايالند، كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس، 

ص.ب. ان 4777، ناساو، الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : صورة حلقتان متداخلتان كما بالشكل الموضح .
رقم اإليداع: 167240 

تاريخ اإليداع: 2015/04/16م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(:

 »تأجير العقارات لمجمعات تحتوي على مراكز التسوق والمطاعم 
المصرفية  الخدمات  باستثناء  بالتجزئة  البيع  ومحالت  والمسارح 

طالب التسجيل: اليسانس أيه. بوتمان.
العـنوان :  22 رو شاوشات، 75009 باريس، فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالشكل  كما   )COQUELUSEDAL( كلمة   : العالمة 

الموضح.
رقـم اإليـداع :  166324

تاريخ اإليداع:  2015/03/29  
 :)05( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

»مستحضرات صيدالنية«.
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: البوراتوريز ديس ريااليزيشنز ثيرابيوتيكس إيليرتي.
العـنوان :  ١٨٣/١٨١ رو أندري كارمان - ٩٣٣٠٠ اوبيرفيللييرز 

– فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة  )CRAMPEZE( كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  167145

تاريخ اإليداع:  2015/04/14  
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(:

المثلية،  المعالجة  مستحضرات  صيدالنية،  مستحضرات   «  
مستحضرات عشبية، مكمالت للحمية الغذائية، مكمالت 

غذائية، فيتامينات، معادن ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

تي واي  بيه  بيه.  أي.  براندز وورلدوايد هولدينجز  التسجيل:  طالب 
ليمتد.

بوندي  ستريت،  جرافتون   101  ،14 ليفل   ،2 تاور    : العـنوان 
جنكشن، نيو ساوث ويلز، 2022، أستراليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )ONE & ONLY( كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 167238 
تاريخ اإليداع: 2015/04/16م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(:



164                األحد 3 ذو الحجة 1437 هـ  - 9/4/ 2016مالكويت اليوم العدد 1304  السنة الثانية والستون               

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:
 » مستحضرات تجميل وعطور ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )         (بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  167416
تاريخ اإليداع:  2015/04/20 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:

 » مستحضرات تجميل وعطور ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )          (بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  167418
تاريخ اإليداع:  2015/04/20 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:

 » مستحضرات تجميل وعطور ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 

والدفع وخدمات الصراف اآللي » .
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العنوان: اتالنتس بارادايس ايالند، كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس، 

ص.ب. ان 4777، ناساو، الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )HÄFELE( بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 167255 

تاريخ اإليداع: 2015/04/16
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(:

» أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تنظيم أو التحكم في 
الطاقة الكهربائية، كوابح إضاءة، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 
الصوت أو الصور، أجهزة الصوت ومستقبالت الراديو، أجهزة سمعية 
عالية الدقة، مضخمات صوت كهربائية وإلكترونية، مكبرات صوت 
وأنظمة مكبرات الصوت، خاصة المستخدمة  للتركيب في األثاث، 
محوالت الطاقة الصوتية، أجهزة كمبيوتر، معّدات معالجة البيانات، 
أجهزة الذاكرة لبرامج الكمبيوتر، برامج مسجلة على وسائط البيانات 
السالمة،  وأدوات  أجهزة  الكمبيوتر(،  )برامج  البيانات  لمعالجة 
واألمن، والحماية، واإلشارة، أجهزة الدخول والتحكم في الدخول، 
واألقفال  القارئة،  والوحدات  اإللكترونية  التحكم  وحدات  وبخاصة 
البيولوجية  السمات  على  التعرف  وأجهزة  واإللكترونية،  الكهربائية 
باإلضافة إلى المفاتيح الكهربائية واإللكترونية والمغناطيسية، مفاتيح 
أقطار  قياس  اآللية، محددات  لألقفال  وإلكترونية، ضوابط  كهربائية 

الثقب والسد ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: هافيل جي إم بي إتش آند كو كيه جي.
العنوان: أدولف- هافيل- ستريت 1، 72202 ناجولد، ألمانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )        (بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  167415
تاريخ اإليداع:  2015/04/20 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(:
التابيوكا  األرز,  االصطناعية,  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   «
الخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو, 
والعسل  النحل  عسل  المثلجة,  الحلويات  والحلويات,  والفطائر 
الخل  الخردل,  الملح,  الخبيز,  ومسحوق  الخميرة  األسود, 
القهوة,  أساسها  الثلج, مشروبات  البهارات,  )التوابل(,  والصلصات 
منكهات  حليب,  مع   قهوة  مشروبات  للقهوة[,  ]بدائل  برية  هندبا 
تستخدم كبدائل  نباتية  مستحضرات  محمصة,  غير  قهوة  للقهوة, 

للقهوة ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الزوراء لتجارة التبغ والدخان.
األردنية  المملكة   ،11194 عمان   ،941936 ص.ب  العنوان: 

الهاشمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )مزايا MAZAYA( بحروف عربية والتينية مع 
شكل كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 167486 
تاريخ اإليداع: 2015/04/21م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )43(:

المؤقت،  االيواء  خدمات  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات   «
الخفيفة  الوجبات  ومطاعم  والكافتيريا  والمقاهي  المطاعم  خدمات 
وحانات القهوة والمقاهي بأنواعها وخدمات مطاعم الوجبات الخارجية 
ومطاعم الطلبات الخارجية, خدمات تقديم الطعام والشراب, خدمات 
, خدمات  الطعام  تقديم  متعهدي  بالقهوة, خدمات  المكاتب  تزويد 
تحضير الطعام, خدمات تحضير الطعام, خدمات تحضير وبيع أطعمة 

ومشروبات الطلبات الخارجية ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الزوراء لتجارة التبغ والدخان.
األردنية  المملكة   ،11194 عمان   ،941936 ص.ب  العنوان: 

الهاشمية .

مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 
الجزر العذراء البريطانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )         (بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  167419
تاريخ اإليداع:  2015/04/20 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:

 » مستحضرات تجميل وعطور ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )          (بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 167421 
تاريخ اإليداع: 2015/04/20م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(:

» مستحضرات تجميل وعطور » .
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد .
العنوان: أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )مزايا MAZAYA( بحروف عربية والتينية مع 
شكل كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 167485 
تاريخ اإليداع: 2015/04/21م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 
171 مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 

1110 ، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )TRYANO ( باألحرف الالتينية كما بالشكل 
الموضح . 

رقـم اإليـداع :  167559
تاريخ اإليداع:  2015/04/22 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(: 
» خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 
الزبائن من معاينة وشرائها بسهولة، )وال ينطوي ذلك على نقلها(، وقد 
تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع 
بالجملة، كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة االوساط 
اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو برامج التسوق التلفزيونية ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد .

العـنوان : أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )            ( باألحرف العربية كما بالشكل الموضح .

رقـم اإليـداع :  167560
تاريخ اإليداع:  2015/04/22 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(: 
)لوشن(  غسوالت  مستحضرات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون،   «

للشعر، مستحضرات تجميلية للوجه والجسم وللعناية بالجمال ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العالمة : كلمة )TRYANO ( كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  167556

تاريخ اإليداع:  2015/04/22 
 :)03( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
»صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل غسوالت )لوشن( 

للشعر، مستحضرات تجميلية للوجه والجسم وللعناية بالجمال«.
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد .  
العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )TRYANO ( باألحرف الالتينية كما بالشكل 
الموضح .

رقـم اإليـداع :  167557
تاريخ اإليداع:  2015/04/22 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(: 
» الجلود والجلد المدبوغة والمنتجات المصنوعة منها » . 

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد . 

العـنوان : أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )TRYANO ( باألحرف الالتينية كما بالشكل 
الموضح .

رقـم اإليـداع :  167558
تاريخ اإليداع:  2015/04/22 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: 
)مالبس(،  أحزمة  الرأس،  أغطية  القدم،  لباس  المالبس،   «
وربطات  للبناطيل  حماالت  شاالت،  وشاحات،  قفازات)مالبس(، 

العنق«.
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العالمة : كلمة )Synatura( كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  167972

تاريخ اإليداع:  2015/05/04 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(: 

» أدوية أعضاء الحس، أدوية للسعال، مستحضرات صيدالنية  لعالج 
مرض السكري، عوامل تؤثر على الجهاز العصبي 

مستحضرات  المعالـَجة،  غير  األدوية  الفيتامينات،  بدائل  المحيطي، 
مضادة لاللتهاب والحمى، عوامل تؤثر على الجهاز الهضمي، أدوية 
الجهاز الدوراني، عوامل خاصة بطب العيون، عوامل تؤثر على الجهاز 

العصبي المركزي، مضادات  حيوية، عوامل ألعضاء التنفس 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: أهن- جوك فارم. كو. ليمتد.
سيئول،  جو،  يونجديونجبو-  دايرو،  سيهيونج-   ،613   : العـنوان 

جمهورية كوريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة »MASTI« كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 168498 

تاريخ اإليداع: 2015/05/21م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(:

»سجائر، سيجار، سيجاريلو )سيجار رفيع(، سجائر »البيدي« الهندية 
المصنوعة يدويًا من التبغ الملفوف، سجائر هندية يدوية الصنع، تبغ، 
تبغ  تبغ،  أوراق  للمضغ،  تبغ  للتدخين، مسحوق  ُمعّد  تبغ  تبغ خام، 
المضغ، تبغ مصنّـع، تبغ معسل، بدائل تبغ، وبخاصة معسل بنكهات، 
معسل أعشاب، معسل معد للتدخين في األرجيلة، تبغ األرجيلة، تبغ 
على شكل عجينة، تبغ سعوط )كيني(، مباصق لمدخني التبغ، أكياس 
تبغ، مباسم السيجار، قطاعات سيجار، فالتر للسيجار، ورق سجائر، 
والعات سجائر، غاليين للتدخين، أدوات المدخنين، أدوات تدخين 

وبخاصة، األرجيلة، أعواد ثقاب آمنة، تبغ سعوط )الشّمـة(«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: سوباريواال إكسبورتس.
العنوان: نيرمال، توينتي فرست فلور، ناريمان بوينت، مومباي 021 

400، الهند.

العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة ) ترايانو ( باألحرف العربية كما بالشكل الموضح .

رقم اإليداع: 167561 
تاريخ اإليداع: 2015/04/22م

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )18(:
» الجلود والجلد المقلدة والمنتجات المصنوعة منها » .

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.

العنوان: أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )             ( باألحرف العربية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  167563
تاريخ اإليداع:  2015/04/22  

 :)35( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
لتمكين  وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  »خدمات 

عامة الزبائن من معاينة وشرائها بسهولة، )وال ينطوي ذلك 
البيع  على نقلها(،  وقد تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر 
بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر 
برامج  أو  اإللكترونية  المواقع  مثل  اإللكترونية،  االوساط  بواسطة  أو 

التسوق التلفزيونية ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد .
العـنوان :  أنتر تراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 

171 مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 
1110 ، الجزر العذراء البريطانية.
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شعار كما  وأعالها  والتينية  عربية  بحروف  )الصناع(  : كلمة  العالمة 
بالشكل الموضح .

رقم اإليداع: 169629 
تاريخ اإليداع: 2015/06/21م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(:

» اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
الحليب، زيوت ودهون  بالسكر، بيض والحليب ومنتجات  مطبوخة 

معدة لألكل ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الصناع لتجارة المواد الغذائية.
العنوان: ص.ب. 33146، الشارقة، االمارات العربية المتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعالها شعار كما  والتينية  عربية  بحروف  )الرياض(  : كلمة  العالمة 

بالشكل الموضح .
رقم اإليداع: 169630 

تاريخ اإليداع: 2015/06/17م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(:
» اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
الحليب، زيوت ودهون  بالسكر، بيض والحليب ومنتجات  مطبوخة 

معدة لألكل ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الصناع لتجارة المواد الغذائية.
العنوان: ص.ب. 33146، الشارقة، االمارات العربية المتحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالشكل  كما   )FORD PROTECT( عبارة   : العالمة 

الموضح 
رقم اإليداع: 169830 

تاريخ اإليداع: 2015/06/25م

العالمة : عبارة )Ritterwand( كما بالشكل الموضح .
رقم اإليداع: 169282 

تاريخ اإليداع: 2015/06/09م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )19(:

»مواد بناء )غير معدنية( ، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، مباني 
تذكارية )مجسمات( غير معدنية، قواطع  متنقلة غير معدنية، ُتصب 
)غير معدنية(، مكونات للنوافذ )غير معدنية(، ألواح )غير معدنية(، 
زجاج مرمر، زجاج للمباني، زجاج أمان، زجاج لوحي ]نوافذ[ للمباني، 
زجاج عازل للمباني، زجاج نوافذ، فيما عدا نوافذ المرْكبات، زجاج 
نوافذ للمباني، نوافذ وأبواب غير معدنية، قواطع مع إطارات لقطاعات 
جانبية غير معدنية وألواح غير معدنية ذات خصائص تمتص الصوت 

للمكاتب المفتوحة ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ريترفاند جي إم بي إتش آند كو. كيه جي ميتال- 
سستيمباو.

العنوان: روِسه فيغ 5-7، 71154 نوفرينفن، ألمانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعار كما  وأعالها  والتينية  عربية  بحروف  )العلياء(  : كلمة  العالمة 
بالشكل الموضح .

رقم اإليداع: 169628 
تاريخ اإليداع: 2015/06/21م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )29(:

» اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه 
وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
الحليب، زيوت ودهون  بالسكر، بيض والحليب ومنتجات  مطبوخة 

معدة لألكل ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الصناع لتجارة المواد الغذائية.
العنوان: ص.ب. 33146، الشارقة، االمارات العربية المتحدة
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لألبواب،  سدادات  للركبة،  واقية  لبادات  للمقاعد،  وسائد  وسائد، 
حصائر  األطفال،  حفاضات  لتغيير  حـُصـُر  عاّلقات،  للرقبة،  وسائد 

للنوم، سالل للنزهات ]غير مجهزة[ ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العنوان: فريستونيا ،125-135 فريستون رود، لندن، دبليو 10 6 

تي إتش، المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )CATH KIDS( كما بالشكل الموضح .
رقم اإليداع: 170373 

تاريخ اإليداع: 2015/07/13م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )16(:
المواد،  هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   «
المطبوعات، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، فراشي الدهان، مواد 
منشورات  )الراسمات(،  الكليشيهات  الطباعة،  حروف  تغليف، 
ثقاالت  لصاقات،  ألوان،  علب  الشيكات،  لدفاتر  أغطية  مطبوعة، 
الكتابة،  أدوات  ممحايات،  يوميات،  دفاتر  دفاتر،  كتب،  ورق، 
ورق  حافظات  تمارين،  دفاتر  للمستندات،  ومحافظ  علب  مساطر، 
بحلقات، مغلفات، بطاقات هدايا، شريط الصق، لفافات، ورق لف، 
مالحظات،  بطاقات  الرصاص،  ألقالم  علب  ملفات،  شفاف،  ورق 
إطارات صور، تقاويم، دفاتر مالحظات الصقة، مبراة أقالم الرصاص، 
ورقية،  مناديل  تهنئة،  بطاقات  بريدية،  بطاقات  صناديق،  بطاقات، 

بطانات للسراويل، صناديق هدايا ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كاث كيدستون ليمتد.
العنوان: فريستونيا ،125-135 فريستون رود، لندن، دبليو 10 6 

تي إتش، المملكة المتحدة.

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )36(:

مجال  في  الضمان  عقود  وإدارة  التأمين  سندات  إبرام  »خدمات 
المركبات  لتصليح  المالي  التأمين  تقديم  خدمات  اآللية،  المركبات 

اآللية«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فورد موتور كمبني.
الواليات   ،48126 ميتشجن  ديربورن،  رود،  أميريكان  ون  العنوان: 

المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ALEXANDRA CLANCY( كما  عبارة   : العالمة 
بالشكل الموضح .

رقم اإليداع: 170103 
تاريخ اإليداع: 2015/07/06م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )14(:

» مجوهرات ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: اليكساندرا كالنسي، إل إل سي.
العنوان: 140 ويست 57 ستريت، سويت 2 آيه، نيويورك، ان واي 

10019، الواليات المتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشكل  كما   )CATH KIDSTON( عبارة   : العالمة 
الموضح.

رقم اإليداع: 170368 
تاريخ اإليداع: 2015/07/13م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )20(:

» أكياس نوم، أثاث للتخييم، أثاث للحدائق، أثاث، مرايا، إطارات 
صور، بضائع )غير الواردة في فئات أخرى( مصنوعة من البالستيك 
مساند،  أو  ظهر  بدون  األليفة، كراسي  للحيوانات  أسرة  والخشب، 
مخدات،  األليفة،  للحيوانات  وسائد   صوفات،  طاوالت،  كراسي، 
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وساعات  المغناطيسية  أو  الكهربائية  القياس  ساعات  الكهربائية، 
اختبارها، األسالك والكابالت الكهربائية، أجهزة االتصاالت السلكية 
والالسلكية، اآلالت اإللكترونية، وأجهزتها وأجزائها، آالت كهربائية 
الغاز،  تسرب  المزيفة، كاشفات  المعدنية  العمالت  عن  للكشف 
أجهزة اإلنذار ضد السرقة، أجهزة موحدة لقياس اآلالت و األجهزة 
، مؤشرات درجات الحرارة، ساعات مقاييس الغاز، موازين الحرارة، 
عدادات المياه، ساعات قياس التوازن ، أجهزة قياس المسطحات، 
 ( ضغط  قياس  أجهزة  مشتقة،  قياس  وحدات  أجهزة  و  اآلالت 
المانومترات(، مؤشرات مستوى نسبة الكحول بالدم ، ساعات قياس 
ساعات  التسارع،  قياس  ساعات   ، السرعة  قياس  ساعات  الصوت، 
قياس مدى االنكسار، ساعات قياس تدفق الضوء و مستوى اإلضاءة، 
الجوية،  الرطوبة  قياس  االرتفاع،  قياس  أجهزة  الضوء،  قياس  اجهزة 
ساعات قياس مدى اإلضاءة، ساعات قياس شدة االهتزاز، ساعات 
السرعة،  مؤشرات  قياس(،  )أجهزة  السجالت  الصوت،  شدة  قياس 
 ، اللزوجة  درجة  قياس  ساعات  حرارية،  السعرات  قياس  ساعات 
الجاذبية األرضية،  قياس شدة  التركيز، ساعات  قياس مدى  ساعات 
قياس  جهاز  المولدات،  قوة  قياس  أجهزة   ، الكثافة  قياس  ساعات 
التدفق، آالت وأدوات اختبار التسطيح ، آالت وأدوات التحكم على 
الضغط أوتوماتيكيا، آالت وأدوات التحكم بتدفق السائل  أوتوماتيكيا 
، آالت وأدوات التحكم بتكوين السوائل أوتوماتيكيا، آالت وادوات 
التحكم  وأدوات  آالت  اوتوماتيكيا،  السوائل   بمستوى  التحكم 
أجهزة  أو  المسافات  قياس  وأدوات  آالت  أوتوماتيكيا،  باالحتراق 
لقياس المدى، أدوات الستخدامها في قياس / رصد  ومراقبة تلوث 
الغالف الجوي والمياه، أجهزة تحليل الغاز، أجهزة قياس اإلشعاع ، 
أجهزة مراقبة ورصد اإلشعاع، أجهزة  توقيت ألغراض صناعية، أجهزة 
قياس عالية التردد، صناديق فروع التمديدات  )الكهربائية(، القواطع 
الكهربائية، المكثفات الكهربائية، لوحات التوزيع )الكهرباء(، مفاتيح 
التيار  ُمعِدالت  الكهربائية،  الموصالت  الكهربائية،  الدوائر  اغالق  
الكهربائي، المفاعالت الكهربائية، المحطات الكهربائية، المقاومات 
الكهرباء،  مفاتيح  الكهربائية،  السالمة  صمامات  الكهربائية، 
الكهربائية،  العاكسات  الفولتات،  ُمنظمات   ، الكهربائية  المحوالت 
المبرمجة،  التحكم  اجهزة  الداخلية،  المفاتيح  الصواعق،  مانعات 
أجهزة كهربائية إلمدادات الطاقة، ساعات الكهرباء، أجهزة االتصال 

كما   )DETTOL SENSITELLE( عبارة   : العالمة 
بالشكل الموضح .

رقم اإليداع: 170633 
تاريخ اإليداع: 2015/07/23م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(:

الصحة  ألغراض  غسل  مستحضرات  صابون،  الجسم،  »غسوالت 
الشخصية أو إزالة العرق ]مواد تواليت[«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ريكيت بنكيرز ارابيا )م.م.ح(.
اإلمارات  الحرة،  المنطقة  علي،  جبل   ،61344 ص.ب.  العنوان: 

العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجانبها  و  التينية  بحروف   »Fuji Electric« عبارة   : العالمة 
حرفي » إف إيه« بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  170986
تاريخ اإليداع:  2015/08/04 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 «  :)9( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
النقد،  تسجيل  أجهزة  بالكهرباء،  تحليل  أجهزة  األوزون،  مولدات 
آالت عد او فرز  النقود المعدنية ، اللوحات الكهربائية لعرض األرقام 
المستهدفة الخاصة بالنواتج الحالية أو ما شابه ذلك، آالت النسخ، 
الحواسيب،  أجهزة  مع  المعدة الستخدامها  الرسم  أجهزة  و  أدوات 
آالت ختم الوقت و التاريخ، ساعات الوقت )أجهزة تسجيل الوقت(، 
اآلالت المكتبية للبطاقات المخرمة، آالت التصويت، اجهزة فحص 
الطوابع البريدية، أجهزة قياس البنزين، مفاتيح بوابات مواقف السيارات 
الغاز،  إنذارات  الحريق،  إنذارات  المعدنية،  النقود  بقطع  تعمل  التي 
الفوتوغرافي،  التصوير  وأجهزة  أدوات  السرقة،  ضد  اإلنذار  أجهزة 
أجهزة  بصرية،  وأدوات  أجهزة   السينمائي،  التصوير  وأجهزة  أدوات 
وأدوات القياس أو االختبار، آالت و أجهزة توزيع الطاقة أو ضبطها، 
المحوالت الدوارة، ُمعِدالت المراحل الكهربائية، البطاريات والخاليا 
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قطع أشباه الموصالت و بالتحديد مقاومات الحرارة والترانزستورات 
ذات  الموصالت  أشباه  المؤكسدة،  المعادن  ترانزستورات  الثنائية، 
البوابة، حامالت  معزول  القطبين  الترانزستورات ذات  التأثير،  مجال 
األقراص  وبالتحديد  التسجيل  اقراص  الفارغة،  المغناطيسية  البيانات 
البصرية   المغناطيسية  واألقراص  الرقمية  الفيديو  وأقراص  المدمجة 
المغناطيسية، كاشفات  األقراص  وقاية  وصناديق  الصلبة،  واألقراص 
فوق  بالموجات  االستشعار  أجهزة  الصوتية،  فوق  بالموجات  الخلل 
الكمبيوتر  أجهزة  في  المثبتة  للبرامج  المستخدم  برمجيات  الصوتية، 
ألغراض  تستخدم  التي  والروبوتات  واآلالت  المعدات  في  للتحكم 
أشعة   أنابيب  النصوص،  معالجة  أجهزة  تفريغ،  أنابيب  صناعية، 
برمجة  لوحات  الصوت،  ومكبرات  الطبي(،  لالستخدام  ليس   (X
اأُلوم  قياس  ساعات  شاشات  كهربائية،  مع  باللمس  تعمل  عملية 
مؤشرات  التغير،  قياس  ساعات  )الذبذبات(،  الذبذبات  راسمات   ،
المرحلة الكهربائية، أجهزة اختبار الدوائر، أجهزة التشخيص، أجهزة 
قياس قوة التردد ، أجهزة فحص أنابيب التفريغ، أجهزة قياس كمية 
الفولتات  قياس  أجهزة  المقاومة،  قياس  أدوات   ساعة،    / الواط 
)الفولتميترات(، أجهزة مؤشرات كمية فقدان الكهرباء، أجهزة قياس 
الموجات، أجهزة قياس االمبيرات، أجهزة قياس الواط ، أجهزة قياس 
القدرات  قياس  أجهزة  الذبذبات،  مولدات  أجهزة  الموجات،  أطوال 
)الكهربائية أو المغناطيسية واالختبارات(، صناديق التراكم ، بطاريات 
الضوئية،  الخاليا  الجافة،  الخاليا  البطاريات،  صناديق  جلفانية، 
بطاريات   ، التراكم  ِجرار  الرطبة،  الخاليا  العالي،  الجهد  بطاريات 
اإلضاءة، ِجرار البطاريات، البطاريات األنودية، العدادات، بوصالت 
المراقبة،  أدوات   ، الحرارة  أوتوماتيكية لدرجة  مثبتات  جيروسكوبية، 
)الكهربائية(،  والمؤشرات  الكهربائية،  القياس  أجهزة  القياس،  أجهزة 
أجهزة شحن البطاريات العادية، أجهزة الشحن للبطاريات الكهربائية، 
اإلشعاعية،  الجرعات  قياس  أجهزة  التركيز،  شدة  قياس  أجهزة 
أجهزة  الشمسية،  الخاليا  الشمسية،  البطاريات   ، مؤشرات  أضواء  
الكشف عن اإلشعاع، وأجهزة قياس اإلشعاع، أجهزة قياس الجرعات 
اإلشعاعية الشخصية اإللكترونية، مثبتات الجهد لطاقة الرياح وتوليد 
أشباه  بالطاقة،  التحكم  و  الرقابة  أنظمة  الضوئية،  الكهربائية  الطاقة 
الموصالت، الترانزستورات ذات القطبين معزول البوابة ، ترانزستورات 
أجهزة  التأثير،  مجال  ذات  الموصالت  أشباه  المؤكسدة  المعادن 

والبطاريات  الشمسية  والخاليا  الكهربائية  البطاريات  الكهربائية، 
 ، للطيران  الالسلكية  االتصاالت  وأجهزة  آالت  الوقود،  وبطاريات 
طريق  عن  اإلرسال  وأجهزة  آالت   ، أليا  االتصاالت  تبديل  أجهزة 
الكوابل، أجهزة لوران للمالحة ، أجهزة التبديل اليدوي لالتصاالت 
السلكية والالسلكية، آالت وأجهزة االتصاالت الالسلكية البحرية، 
آالت  وأجهزة اتصاالت السلكية متعددة القنوات يدوية للمحطات 
المركبة(،  على  مثبته  )بحواسيب  للمركبات  المالحة  أجهزة  الثابتة، 
الهاتف  أجهزة   ، المحمولة  الالسلكية  االتصاالت  وأجهزة  آالت 
السلكية،  تحذير  وأجهزة  آالت  الرادار،  وأجهزة  آالت  المحمولة، 
الراديو،  موجات  استقبال  أجهزة  االتجاهات السلكيا،  معرفة  أجهزة 
أجهزة إرسال موجات الراديو، آالت و أدوات قياس األبعاد بالتحكم 
بقناة واحدة للمحطات  ُبعد، آالت وأدوات اتصاالت السلكية  عن 
الثابتة، أجهزة الهاتف، وحدات الهواتف ألجهزة االتصال الداخلي، 
ليست لألغراض الطبية، مقاييس التغير في المجال الهوائي، أجهزة 
أجهزة كشف  واختباريه(،  مغناطيسية    أو   )كهربائية  كشف   
 ( ارضية   أجهزة كشف  )الجلفانومترات(،  الكهربائي  التيار  عن 
المجال  شدة  أجهزة كشف  الكهرباء(،  تسرب  عن  للكشف  أجهزة 
المغناطيسيي، اجهزة االستقبال التلفزيوني، أجهزة اإلرسال التلفزيوني، 
آالت وأجهزة االتصاالت الالسلكية للمركبات، الكاميرات الرقمية، 
كاميرات الفيديو، أنابيب أشعة  كاثودية، الحواسيب، ملحقات أجهزة 
أجزاء  ُمسرعات  الكمبيوتر،  وبرامج  الطرفية(،  )األجهزة  الكمبيوتر 
معالجة  و كمبيوترات  معدات  الطبية(،  لألغراض  ليست   ( المادة  
البيانات  و اإلرسال، أجهزة نقل الصدى، أنابيب التفريغ الكهربائي 
الحاسبة  اآلالت  اإللكترونية،  المجاهر  اإلضاءة،  أغراض  لغير 
آالت   ، اإللكترونية  األبواب  إغالق  أنظمة  اإللكترونية،  المكتبية 
االت  التردد،  عالية  لحام  أجهزة  الكهربائية، عدادات جيج،  النسخ 
وأجهزة المسماع المائي، الصناعية )ليست لالستخدام الطبي(، أجهزة 
البيتارون الصناعية، أجهزة وأدوات األشعة السينية الصناعية   )ليست 
لالستخدام الطبي(، الدوائر المتكاملة، الدوائر الكهربائية المتكاملة 
التنقيب  آالت  المغناطيسي،  المجال  عن  للكشف  النطاق  واسعة 
النسخ  آالت  من  أجزاء  الحساس،  التصوير  أنابيب  المغناطيسي، 
وبالتحديد أدوات حساسة للتصوير الفوتوغرافي الكهربائي  الستخدامها 
في آالت النسخ، أنابيب التعديل، آالت واجهزة اكتشاف الزالزل، 
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 ، المياه  تنقية  أجهزة  الشمسية،  بالطاقة  المياه  سخانات  الصناعية، 
الصناعية(،  )لألغراض  المياه   سخانات  ملقمات  التجفيف،  أجهزة 
أجهزة التدفئة الجوية بالهواء الساخن  )لألغراض الصناعية(، مكيفات 
بالمياه  التدفئة  أجهزة  الصناعية(،  )لألغراض  التدفئة  أفران  الهواء، 
الساخنة )لألغراض الصناعية(، أجهزة الرطوبة الصناعية ، أجهزة تنقية 
الهواء الصناعية ، أجهزة مزيالت الرطوبة الصناعية، أجهزة تدفئة البخار 
)لألغراض الصناعية(، مكيفات الهواء المحلية )لألغراض الصناعية( 
، منشآت التكييف المركزي )لألغراض الصناعية(، ُمشّعات )ألغراض 
النافذة   على  تركب  التي  الهواء  مكيفات  الصناعية(،  الهواء  تكييف 
)لألغراض الصناعية(، أجهزة  تدفئة الرصيف، الثالجات التي تعمل 
بالغاز، آالت صنع الثلج، آالت التبريد، أجهزة التبخير المبردة، قباب 
التجميد،   / التبريد  منتجات  عرض  رفوف   ، المجمدات  التبريد، 
المقالي الصناعية العميقة ، طباخات األرز الصناعية ، مواقد الحث 
الكهربائية  الطبخ  أواني  الصناعية،  لألغراض  الكهرومغناطيسي 
أفران  الصناعية،  لألغراض  التحميص  أجهزة  الصناعية،  لألغراض 
أجهزة  الصناعي،  لالستخدام  األطباق  مجففات  الصناعية،  الطبخ 
المياه الصناعية،  تنقية  تطهير األطباق  لألغراض الصناعية ، أجهزة 
أجهزة خبز  الخبز،  أجهزة صنع/تحضير  الجاري،  الماء  تنقية  أجهزة 

الخبز، أجهزة فصل كروماتوغرافي  لألغراض الصناعية ».
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فوجي اليكتريك كو.، ال تي دي.  
العنوان: 1-1، تانابيشيندين ، كاواساكاي- كو ، كاواساكاي- شي، 

كانغاوا 9530-210 ، اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )العز( بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 171216 
تاريخ اإليداع: 2015/08/12م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(:

»عطور ومستحضرات تجميل«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

بالعرض  المتعلقة  المعلومات  المستخدمة إلدارة  قياس واط/ ساعة  
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  شبكة  عبر  الكهرباء  على  والطلب 
 ، عالية  بقدرة  ذات صفات   مقومات كهربائية  الذكية(،  )العدادات 
أجهزة إمدادات الطاقة المتواصلة، المحوالت للمركبات البرية، آالت 
فتح وإقفال كهربائية ألبواب عربات السكك الحديدية، الموصالت 
المغناطيسية والموصالت ذات الحالة الصلبة، آالت وأدوات لتعديل 
بالحرارة،  للتحكم  أتوماتيكية  والتنظيم االتوماتيكي ، آالت وأدوات 
آالت وأدوات التحكم للتفريغ األوتوماتيكي، آالت وأدوات التحكم 
بالبرامج،  التحكم  وأدوات  آالت  اوتوماتيكيا،  الحرارية  بالسعرات 
األسالك  مفتوحة  ارسال  وأدوات  آالت   ، الكهربائية  المحوالت 
)اسالك علوية ليست مغطاة(، آالت وأدوات نقل المجرى الكهربائي، 

أجهزة وآالت تردد الفيديو ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فوجي اليكتريك كو.، ال تي دي.
، كاواساكاي-  ، كاواساكاي- كو  تانابيشيندين   ،1-1   : العـنوان 

شي، كانغاوا 9530-210 ، اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجانبها  و  التينية  بحروف   »Fuji Electric« عبارة   : العالمة 
حرفي » إف إيه« بحروف التينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 170987 
تاريخ اإليداع: 2015/08/04م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )11(:

)للمعالجة  ترجيع   أجهزة  الكيميائية(،  )للمعالجة  تجفيف  أجهزة   «
تبخير  أجهزة   ،) الكيميائية  )للمعالجة  بخار   أجهزة   ،) الكيميائية 
مبادالت  أجهزة    ،  ) الكيميائية  )للمعالجة  تقطير  أجهزة  مبخرات، 
الحرارة )للمعالجة الكيميائية(، األفران الصناعية، المفاعالت النووية 
الصناعية  المراجل  األعالف،  تجفيف  أجهزة  الذرية(،  للكتل   (
آالت  الصناعية(،  )لألغراض  الهواء  تكييف  أجهزة  )السخانات(، 
وأجهزة التجميد، معدات الطبخ لألغراض الصناعية، أجهزة ومنشآت 
تجفيف أطباق تستعمل لألغراض الصناعية ، محارق القمامة لألغراض 
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أيه، بي.دي. ساوانت مارج، تشاكاال
مومباي،  ]ايست[،  أندهيري  هايواي،  إكسبرس  ويسترن  أوف 

400099، الهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )Color Carousel( كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  172159
تاريخ اإليداع:  2015/09/09 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 «  :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
منتجات  تواليت،  مواد  عطور،  )كوزمتيك(،  تجميل  مستحضرات 

العناية بالبشرة، مستحضرات مكياج ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة )Signature Liner( كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  172160
تاريخ اإليداع:  2015/09/09 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )3(:     » 
منتجات  تواليت،  مواد  عطور،  )كوزمتيك(،  تجميل  مستحضرات 

العناية بالبشرة، مستحضرات مكياج ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العنوان: أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )األثال( بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 171217 
تاريخ اإليداع: 2015/08/12م

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )03(:

»عطور ومستحضرات تجميل«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العنوان: أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص. ب. 4041 ، رود تاون، تورتوال، في جي 1110 

، الجزر العذراء البريطانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )Rosuwin( كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  171540
تاريخ اإليداع:  2015/08/23  

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )05(: » 
طبية،  ألغراض  مستحضرات صحية  وطبية،  صيدالنية  مستحضرات 

مواد حمية معدة لالستخدام الطبي«.
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: جلينمارك فارماسوتيكالز ليمتد.
العـنوان :  جلينمارك هاوس، إتش دي أوه-كوربوريت بلدنج، وينج-
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القمح  الوفل، هالم ملكي، جنين  أرز، كعك  أقراص  سكرية، كعك، 
ثلج  ]الجليد[،  صقيع  )تابل(، كعكة  زنجبيل  البشري،  لالستهالك 
للمرطبات المنعشة، ثلج طبيعي أو صناعي، مثلجات صالحة لألكل 
،جلوكوز ألغراض الطهي، غلوتين محضر كمواد غذائية ، علكة، بزور 
البشري،  للطعام  برغل  الشوفان،  دقيق  البشري،  لالستهالك  الكتان 
غير  منقوعات  ]توابل[،  محفوظة  بساتين  أعشاب  طحينية،  حالوة 
الحامض،  العجين  الطماطم،  صلصه  اللحم،  مرق  صلصلة  طبية، 
مواد  لألكل[،  صالحة  ]مثلجات  البوظة  تماسك  عوامل  خميرة، 
تماسك السجق، معكرونة، معكرون )معجنات(، ذرة محمصة، فشار 
) حب ذرة(، ذرة مطحونة، شعير منبت )ملت( لالستهالك البشري، 
للطعام،  المخلالت، مرزبانية، مايونيز، دبس  الملت(،  مالتوز )سكر 
نعناع للحلويات، أغذية نشوية، عسل نحل، موس شوكوال، خردل، 
موسلي )حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة(، 
)معكرونة رقيقة(، شعير مطحون، شعير مقشر،  نودلز  الطيب،  جوز 
)حلويات(،  محالة  أقراص  زنجبيل،  خبز  خميرة،  بدون  خبز  خبز، 
عجينة كعك،  )متبالت(،  الصويا  فول  معجون  لوز،  عجينة  عجين، 
فطائر لحم، معاجين أغذية نشوية، هالميات )جلي( فواكه )حلويات( 
فطائر، البيستو ]صلصة[، بسكويت بالزبدة، بتي فور )كعك(، بابس، 
فلفل )توابل(، بيتزا، فلفل، مهلبية، مسحوق خبازة، مسحوق كعك، 
مساحيق للبوظة، برالين )حلوى اللوز أو الجوز(، مستحضرات منكهة 
للطعام، مستحضرات الحبوب، مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل 
للغايات  لحوم  مطريات  فطائر،  الدقيق،  طحن  منتجات  للقهوة، 
المنزلية، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة، شمع نحل، فلفل 
رافيولي،  المقبالت،  أو  الفاكهة  أو  بالمربى  محشوة  تورتات  حلو، 
سوس )حلويات(، توابل، معكرونة قائمة على الوجبات الجاهزة، أرز، 
صويا،  صلصة  سندويشات،  ساغو،  )توابل(،  زعفران  صينية،  فطائر 
صلصلة طماطم، توابل سلطة، صلصات، صلصات للمعكرونة، نكهة 
دبس  فريك،  سميد،  الغذائية،  المواد  لحفظ  ملح  ملح،  الكرفس، 
اصطناعي،  بن  رفيعة(،  )معكرونة  سباغيتي  )مثلج(،  شربات  السكر، 
عيد  أشجار  لتزيين  النخيل، سكاكر، حلويات  سكر، سكاكر، سكر 
الميالد، سوشي، تبولة، تاكو، تابيوكا، تورتات )كيك بالفواكه(، شاي، 
شاي مثلج، كعك ذرة، فطائر، فانيال )منكهة(، فانيلين )بديل للفانيال(، 

شعيرية )نودلز(، خل البيرة، خل، لبن مجمد )حلويات مثلجة( ».

العالمة : كلمة )SEQUENCIA( كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  172207

تاريخ اإليداع:  2015/09/10  
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )30(: » 
البن والشاي والكاكاو والبن االصطناعي، األرز، والتابيوكا والساغو 
والفطائر  والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
والعسل  النحل  عسل  سكر،  المثلجة،  والحلويات  والحلويات 
الصلصات  والخردل،  الملح  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود، 
ألغراض  الغلوتين  إضافات  مثلجة،  مرطبات  البهارات،  )التوابل(، 
نشا  الشوفان،  أساسه  طعام  ]متبالت[،  البحرية  األعشاب  الطهي، 
للطعام، يانسون نجمي، يانسون، منكهات بخالف الزيوت العطرية، 
العطرية،  الزيوت  بخالف  للمشروبات  منكهات  للقهوة،  منكهات 
منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، توابل، مسحوق الشوفان، 
شوفان مقشر، أشرطة الحبوب، أشرطة الحبوب عالية البروتين، أصابع 
بسكويت،  )بقسماط(،  قرشلة  للخبيز،  صودا  )حلويات(،  سوس 
بسكويت من الشعير المنبت )الملت(، مشروبات أساسها الكاكاو، 
مشروبات أساسها القهوة، مشروبات أساسها الشوكوالتة، مشروبات 
للطعام،  بالحليب  بالنعناع، مهلبية  أساسها الشاي، حلوى، حلويات 
البن،  الحليب،  مع  الكاكاو، كاكاو  محلى،  الذرة، كعك  عصيدة 
براعم  )تابل(،  قرفة  المحمصة،  غير  بن  بالحليب،  قهوة  مشروبات 
نبات الكبر المخللة، كارميل، كري )بهار(، لب الخبز، برجر الجبن 
مشروبات  شوكوالتة،  للقهوة(،  )بدائل  برية  هندباء  )سندويشات(، 
)توابل(،  هندية  مقبالت  )توابل(،  التشاوتشاو  بالحليب،  شوكوالتة 
كبش قرنفل )تابل(، توابل، حلوى اللوز، حلويات فول سوداني ،رقائق 
ذرة، صلصة الفواكه، كسكس )سميد(، بسكويت، كسترد، كريم من 
التكلس ألغراض الطهي، بوظة )ايسكريم(، فطائر محالة )بانكيك(، 
محليات  للطبخ،  بحر  ماء  ]الحلويات[،  الموس  حلوى  كركم،  
طبيعية، أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب، أطعمة خفيفة مؤسسة على 
األرز، عوامل تغليظ لطهي المواد الغذائية، بهارات، خالصات للمواد 
الشعير  خالصة  العطرية،  والزيوت  األثيرية  الخالصات  عدا  الغذائية 
المنبت )الملت( للطعام، دقيق الشعير، طحين قمح، دقيق البقول، 
دقيق ذرة، دقيق الخردل، دقيق البطاطا، دقيق صويا، دقيق التابيوكا، 
دقيق، خمائر للعجين، رقائق شوفان، رقائق )منتجات حبوب(، أقراص 
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طالب التسجيل: شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي المتحدة.
العـنوان:ص.ب 39930 الرياض11489، المملكة العربية السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة » SIVVI«  كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  172619 

تاريخ اإليداع:  2015/09/22 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: سي في ش.ذ.م.م.
ملك   )BD-OTCI-WB-GF007( محل    : العـنوان 

اعمار العقارية – برج خليفة، دبي، االمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة » AIRBORNE« كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  172751

تاريخ اإليداع:  2015/09/30 
 :)05( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
مكمالت  فيتامينات،  مكمالت  صيدالنية،  ومواد  مستحضرات   «

معدنية، مكمالت عشبية، مكمالت للحمية الغذائية، مكمالت
الطبي،  لالستخدام  بالفيتامينات  غنية  مستحضرات  غذائية، 
مستحضرات مكونة من خليط من الفيتامينات والمعادن،  مكمالت  

للصحة وتعزيز جهاز المناعة، حلويات طبية ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ريكيت بنكيزر ال ال سي.
باركوي،  إنتربيس   399 في،  آي  سنتر  موريس كوربوريت    : العـنوان 
بارسيباني، نيوجيرسي 07054-0225، الواليات المتحدة االمريكية.

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: كاكااوتيك.

العـنوان : 846، شوما ديو باغيه، 13160 شاتيرنارد، فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )Double Trouble( مع رسمة كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  172252

تاريخ اإليداع:  2015/09/13 
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)3( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
منتجات  تواليت،  مواد  عطور،  )كوزمتيك(،  تجميل  مستحضرات 

العناية بالبشرة، مستحضرات مكياج ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد.
العـنوان :  أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 171 
مين ستريت، ص.ب. 4041، رود تاون، تورتوال، في جي 1110، 

الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة )ALLIA( بحروف عربية والتينية كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  172368
تاريخ اإليداع:  2015/09/17 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)29( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  »اللحوم 
فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
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هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: ميلينيوم آند كوبثورن انترنشنال ليمتد.

العـنوان :  36 روبنسن رود، رقم 04-01 سيتي هاوس، سنغافورة 

.068877

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالمة : كلمة )UNIPER( كما بالشكل الموضح .

رقـم اإليـداع :  173271 

تاريخ اإليداع:  2015/09/20 

 :)36( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

» خدمات التجارة في الفحم، خدمات التجارة في الكهرباء والغاز، 

خدمات المشتقات البديلة  ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: دنيماير آند أسوسياتس إس. أيه.

العـنوان : بوسيشتراسه 11، 80336 ميونخ، ألمانيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة )UNIPER( كما بالشكل الموضح .

رقـم اإليـداع :  173275

تاريخ اإليداع:  2015/09/20  

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(: » 

خدمات التنقيب عن الزيت والغاز، الخدمات الهندسية ».  

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: دنيماير آند أسوسياتس إس. أيه.

العـنوان : بوسيشتراسه 11، 80336 ميونخ، ألمانيا.

رسمة كما  مع  والتينية  عربية  بحروف  )هارفست(   : كلمة  العالمة 

بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  173049

تاريخ اإليداع:  2015/10/11 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة 31622.

 :)29( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  »اللحوم 

فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات 

وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل ».

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه.

العـنوان :  ص.ب.54 ، جدة 21411، المملكة العربية السعودية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 MY MILLENNIUM PREMIUM العالمة : عبارة

باللون األسود بشكل خاص كما بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  173210

تاريخ اإليداع:  2015/10/13 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 :)35( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

التجارية  للغايات  العمالء  نوادي  العمالء وخدمات  والء  » خدمات 

التي  العمالء  والء   برامج  واإلعالن،  الدعاية  و/أو  الترويجية  و/أو 

تضم قسائم )كوبونات( الوالء ونقاط الوالء التشجيعية بقصد مكافأة 

العمالء المتكررين«.

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
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المحل:   -  )4+3+2( المبنى   -  )33( قطعة  : حولي -  العنوان 
مكتب )907( الدور )9(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم  واألزرق  األحمر  باللونين   T A عن حرفي عبارة   : العالمة 
التجاري  االسم  داخلها  مكتوب  دائرة  حولهم  منزل  رسمة  حولهم 
للتجارة  العالمية  التسوق  شركة  واالنجليزية كاآلتي  العربية  باللغتين 

العامة والمقاوالت
رقم االيداع  : 179947
التاريخ : 2016/05/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة التسوق العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان : حولي - قطعة )93( - مبنى )13( - مكتب )24( - 

ميزانين  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  مميز  بشكل  والعربية  االنجليزية  باللغتين  »تيونينج«   : العالمة 
األلوان

رقم االيداع  : 180563
التاريخ : 2016/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة تيونينج إلدارة المطاعم 
العنوان : الشرق - قطعة )7( - مبنى )46( - مكتب )1( - الدور الرابع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : خلفية سوداء وعليها شريطين باللون الذهبي مسجل عليهم 
نفس االسم تروفيس فانتايسي وعليهم حبيبات من الشوكوالته

رقم االيداع  : 181298
التاريخ : 2016/06/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة السحر العالمية للمواد الغذائية 
العنوان : القبلة - قطعة )2( - مبنى )5( - محل )100( - الدور 

)1س(  

العالمة : كتابة بناء الجابرية باللون االحمر وبشكل مميز 
رقم االيداع  : 160588
التاريخ : 2014/12/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

 / والمقاوالت  العامة  للتجارة  الجابرية  بناء  : شركة  التسجيل  طالب 
محمد اعبيد الهشيم وشريكه 

المبنى 42، شقة 21،  العنوان : جليب الشيوخ، قطعة 9+8+7، 
الدور الثاني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اللغة العربية واإلنجليزية األحرف باللون البرتقالي _الخلفية 

رمادي _ورسمة الطربوش باللون االحمر.
رقم االيداع  : 172314
التاريخ : 2015/09/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

وكيل التسجيل : 
هاتف :65777057

طالب التسجيل : شركة مطعم اسطنبول العالمية 
العنوان : الجابرية – قطعة 0ب1 – شارع 4 – مبنى 131 -المحل 

االرضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تصميم شكل بيضاوي به اسم بدري باللغة االنجليزية مع 
استخدام االلوان االزرق و االبيض و االحمر 

رقم االيداع  : 177050
التاريخ : 2016/01/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بدري المتكاملة للتجارة العامة
الدور   312 مكتب   -  11 مبنى   -  9 قطعة   - القبلة   : العنوان 

الثالث, 13149, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللون  قلب  هيئة  على  معين  بشكل  وأم  أب  رسم   : العالمة 
 HEALTH LINE YOUR مع  تحته  واألزرق  األحمر 
HEALTH IS OUR CONCERN  باللغة االنجليزية

رقم االيداع  : 179197
التاريخ : 2016/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 5

طالب التسجيل : شركة هيلث الين الستيراد األدوية والمستلزمات 
الطبية
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30
طالب التسجيل : شركة بلو ستون للتجارة العامة

العنوان : القبلة - قطعة 8 - شارع أحمد الجابر - مبنى 0000ج2 
- مكتب 43 الدور 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : مستطيل به مثلث أحمر اللون بداخله تصميم ماسة باللون 

األبيض وكلمة النجدي باللغة االنجليزية باللون االزرق
رقم االيداع  : 175586
التاريخ : 2015/12/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة يلو ستون للتجارة العامة
العنوان : القبلة - قطعة )8( - مبنى )ج2( - مكتب )43( - الدور )1(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 MY PONE COMMUNICATION  : العالمة 
EST  مع شكل مجسم رسم كرة أرضية عليها خطوط أفقية وعامودية

رقم االيداع  : 175651
التاريخ : 2015/12/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9

طالب التسجيل : مؤسسة ماي فون لالتصاالت و االجهزة الكهربائية 
و االلكترونية

العنوان : الشرق / المبنى 10 / المحل رقم 19 أرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة  house of mode باللغة اإلنجليزية خلفها ثالثة 
خطوط منحنية داخل شكل هندسي  معين 

رقم االيداع  : 175673
التاريخ : 2015/12/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة هاوس اوف مود للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان :  المرقاب - ق -3 م 2 أ - مكتب A دور 33 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن اسم الشركة باللغتين العربية واألجنبية

رقم االيداع  : 175777
التاريخ : 2015/12/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

طالب التسجيل : شركة أمواج العالمية لتقديم الخدمات اللوجستية

حرف  وبها  اصفر  بلون  طولية  خطوط  بها  دائرة  رسمة   : العالمة 
وكلمه  اصفر  بلون  خارجي  وتحديد  ازرق  بلون  زخرفي  بشكل   F
بلون  خارجي  وتحديد  ازرق  بلون  اإلنجليزية  باللغة   FAWAZ
باللغة اإلنجليزية بلون ازرق وتحديد   ALENEZI اصفر وكلمة

خارجي بلون اصفر
رقم االيداع  : 174543
التاريخ : 2015/11/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة فواز العنزي للتجارة العامة
العنوان : المنقف- ق-54 بناية -25 مجمع الفي خالد الدويخ- 

مكتب رقم-35 ميزانين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن دائرة داخلها اسم الشركة باللغة العربية واإلنجليزية 

 INTEMATIONAL باإلنجليزي A وبداخلها حرف
 UNITED CEMANT BRICKES

FACTORY مصنع العالمية المتحدة للطابوق االسمنتي
رقم االيداع  : 175314
التاريخ : 2015/12/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 19

طالب التسجيل : مصنع العالمية المتحدة للطابوق االسمنتي 
مالك   /76 قسيمة   /  2 قطعة   / المقاولين  / كبار  امغرة   : العنوان 

القسيمة الهيئة العامة للصناعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مستطيل به كلمة ستون باللغتين العربية واالنجليزية بدرجات 
اللون  بدرجات  متداخلة  مثلثات  مجموعة  تصميم  مع  األزرق  اللون 

األزرق
رقم االيداع  : 175584
التاريخ : 2015/12/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بلو ستون للتجارة العامة
العنوان : القبلة - قطعة )8( - مبنى )ج2( - مكتب )43( - الدور )1( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  مميز  بشكل  جوهرة  رسم  مع  العربية  باللغة  النجدي   : العالمة 
االحتفاظ باأللوان

رقم االيداع  : 175585
التاريخ : 2015/12/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل عبارة عن شعار به ورقتي شجر متالصقتان باللون 
خلفية  على  العربية  باللغة  الغوطة  خيرات  مع كلمة  واألبيض  األزرق 

بيضاء كما هو موضح بالعالمة الملصقة 
رقم االيداع  : 176608
التاريخ : 2016/01/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل عبارة عن شعار به ورقتي شجر متالصقتان باللون 
خلفية  على  العربية  باللغة  الغوطة  خيرات  مع كلمة  واألبيض  األزرق 

بيضاء كما هو موضح بالعالمة الملصقة 
رقم االيداع  : 176609
التاريخ : 2016/01/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 31

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشكل عبارة عن شعار به ورقتي شجر متالصقتان باللون 
خلفية  على  العربية  باللغة  الغوطة  خيرات  مع كلمة  واألبيض  األزرق 

بيضاء كما هو موضح بالعالمة الملصقة 
رقم االيداع  : 176610
التاريخ : 2016/01/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 32

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 

المبنى   - السالم  علي  شارع   -  )12( قطعة   - القبلة   : العنوان 
)000/10( - المحل: مكتب رقم )8( دور )1( س 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)C( العالمة : عبارة عن اسم الشركة باللغتين العربية واألجنبية وحرف

رقم االيداع  : 175785
التاريخ : 2015/12/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 45

طالب التسجيل : شركة كاستدي لحراسة المنشآت
المبنى _ السالم -  فهد  )12( - شارع  قطعة  القبلة -   : العنوان 

)800504( - المحل: مكتب )69( الدور )1( م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : االحرف اس و ان باللغة االنجليزية والرقم 4 بشكل مميز 
هندسي

رقم االيداع  : 176274
التاريخ : 2015/12/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 6

طالب التسجيل : شركة ووركس ان ليميتد ألعمال االلمنيوم والحدادة
 9 55-57 محل  الثانية ق ج قسيمة  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

دور ارضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تحتوي العالمة التجارية على اسم المؤسسة جونتس دونتس 
للحلويات والمعجنات باللغة العربية وأيضا شكل دائرة يتوسطها كلمة 

gonuts donuts باللغة االنجليزية وباللون األحمر
رقم االيداع  : 176606
التاريخ : 2016/01/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : جونتس دونتس للحلويات والمعجنات / عبدالرحمن 
رباح عبدالرحمن الرباح

المحل   -  )4( مبنى   -  )1( قطعة   - الحرفية  العارضية   : العنوان 
)الدور األول( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : الشكل عبارة عن شعار به ورقتي شجر متالصقتان باللون 
خلفية  على  العربية  باللغة  الغوطة  خيرات  مع كلمة  واألبيض  األزرق 

بيضاء كما هو موضح بالعالمة الملصقة 
رقم االيداع  : 176607
التاريخ : 2016/01/12
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35
طالب التسجيل : شركة الراز جلوبال للتجارة العامة 

العنوان : الشرق ق 1 مبنى 2 مكتب بالكامل دور 2, 40158, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار للشركة مرسوم بشكل مميز على شكل جوهرة ومن 
األعلى تاج ومن داخل القوس شكل برواز وبداخله حرف اس ومن 

األسفل االسم باللغة االنجليزية 
رقم االيداع  : 178182
التاريخ : 2016/03/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 14

طالب التسجيل : شركة سوفت للمجوهرات الذهبية 
العنوان : السالمية - قطعة )7( - مبنى )3911( - محل )24( 

- الدور االرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداخله درع سيارة صغيرة و يحتوي على  : عبارة عن مربع  العالمة 
كلمة لمحطة أي فايزر باللغة اإلنجليزية و العربية 

رقم االيداع  : 178209
التاريخ : 2016/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

طالب التسجيل : محطة أي فايزر لغسيل و تشحيم و تلميع و وقاية 
السيارات 

العنوان : الري الصناعية ق1 مبنى 1489 محل 3 ارضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  المعجزة  وكتابة عسل  علبة  فيها نحالت وصورة  : رسم  العالمة 
الهالل معجزة الشفاء االكثر ضمامنا وقبوال وانتشارا واسم الشركة / 
شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة مع خلفية باللون االصفر والهالل 
WWW.MUJEZA. الموقع   كتابة  مع  االحمر  باللون 

NRT
رقم االيداع  : 178284
التاريخ : 2016/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة
العنوان : حولي / 63 ب / المبنى 5/ مكتب 6 االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة عدان باللغة العربية باللون االسود وخلفية سوداء

رقم االيداع  : 178287
التاريخ : 2016/03/14

العالمة : عبارة عن كلمة صافي الذهب من أعلى العالمة وكلمة زيت 
الزيتون من األسفل وبينهما شجرة زيتون باللون األخضر فاتح وغامق 

والكتابة باللغة العربية كما هو موضح بالعالمة الملصقة
رقم االيداع  : 176615
التاريخ : 2016/01/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكلمة  العالمة  أعلى  من   safi gold عن كلمة  عبارة   : العالمة 
pomace olive oil من األسفل وبينهما شجرة زيتون باللون 
األخضر فاتح وغامق والكتابة باللغة االنجليزية كما هو موضح بالعالمة 

الملصقة
رقم االيداع  : 176616
التاريخ : 2016/01/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : مؤسسة خيرات الغوطة للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة )أ( - مبنى )2101021( 

- المحل )21( - الدور األرضي, 45709, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن أبيار مياه شرب ABYAR باللون البنفسجي 

رقم االيداع  : 178170
التاريخ : 2016/03/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 32

طالب التسجيل : شركة تعبئة مياه الروضتين
العنوان : الشرق - قطعة )الصوابر( - مبنى )6( - مكتب )1( - 

الدور األول, 13128, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف ار باللون الرصاصي واالزرق مستطيل به التصميم 
اإلنجليزي  باللغة  و  العامة  للتجارة  جلوبال  الراز  شركة  الشركة  واسم 

 .GLOBAL GENRAL TRADING CO
رقم االيداع  : 178174
التاريخ : 2016/03/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة : عبارة باإلنجليزي t mas مسجلة باللون األحمر الداكن 
الداكن  األخضر  باللون   projects باإلنجليزي  أسفلها  مسجلة 

 its all about trust مسجلة أسفلها باإلنجليزية
رقم االيداع  : 178491
التاريخ : 2016/03/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 42

طالب التسجيل : مؤسسة تي ماس الكويتية إلدارة المشاريع
العنوان : السالمية - قطعة )2( - مبنى )7001( - مكتب )5أ( 

- الدور الخامس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن دائرة باللون االسود ومن داخلها شخص وفي يده 
ادوات تنظيف وتحتها حروف باللغة اإلنجليزية حرف باللون االبيض 

C.B.Tمع الذهبي
رقم االيداع  : 178548
التاريخ : 2016/03/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

المباني  تنظيف  لمقاوالت  تاتش  باي  : شركة كلين  التسجيل  طالب 
والطرق

العنوان : حولي / القطعة 3 / الشارع عبداهلل عبداللطيف العثمان/ 
المبنى 17513/ محل شقة -19دور2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداكن  األحمر  باللون  باإلنجليزية tmas مسجلة  عبارة   : العالمة 
بداخلها دائرة صغيرة باللون األخضر الداكن مقسمة إلى أجزاء مسجل 
أسفلها باإلنجليزية international co باللون األخضر الداكن 

its all about trust مسجل أسفلها باإلنجليزي
رقم االيداع  : 178570
التاريخ : 2016/03/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

طالب التسجيل : شركة تي ماس الدولية لألنظمة المعلوماتية 
العنوان : السالمية - قطعة )70( - مبنى )1( - مكتب )5ب( - 

الدور الخامس 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة
العنوان : حولي / قطعة 63 ب / المبنى 5 / مكتب 6 االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة اندلس باللغة العربية

رقم االيداع  : 178291
التاريخ : 2016/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة
العنوان : حولي / القطعة63 ب / المبنى 5 / مكتب 6 االرضي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تنقسم الى قسمين عبارة كرة أرضية تشكل رأس الشخص 
ما و الجزء الثاني جسم الشخص ما يأخذ وضعية الطيران لون العالمة 

يتكون من لونين األبيض و األزرق 
رقم االيداع  : 178360
التاريخ : 2016/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : دايركشن إنترناشونال لالستيراد و التصدير و وكيل 
بالعمولة  

العنوان : المرقاب ق 1 ش عبدالعزيز حمد الصقر محل 1 األرضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليك  واالنجليزية  العربية  باللغة  الشركة  اسم  عن  عبارة   : العالمة 
االصفر  باللون  عربانة  مع رسمة   LIKE MARKET ماركت
واالبيض  االزرق  باللون  االبهام  الصبع  يرفع  يد  رسمة  العربانة  على 

وبداخل اليد نقطة
رقم االيداع  : 178362
التاريخ : 2016/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : سوق اليك ماركت المركزي/ فرع من : شركة أنصار 
الخليج للتجارة العامة والمقاوالت .

192/المحل  المبنى   / أ   1 القطعة   / المهبولة   : العنوان 
 18+17+16+15+8+7+6+5
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متعاكسين  لسهمين  مميز  رمز  على  يحتوي  الشركة  شعار   : العالمة 
باللون البرتقالي واللون الرصاصي مع االحتفاظ باللون والشكل واسم 

الشركة اسفل السهمين 
رقم االيداع  : 178980
التاريخ : 2016/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

العامة  للتجارة  وأوالده  الجسار  حمود  شركة   : التسجيل  طالب 
والمقاوالت 

العنوان : الشويخ الصناعية  - قطعة )ج( - مبنى )86 - 87 ( - 
محل )الميزانين بالكامل( , 13003, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  والمقاوالت(  العامة  للتجارة  المحدودة  الراية  )شركه   : العالمة 

الشعار مزخرف بالخط العربي باللون األحمر واالزرق
رقم االيداع  : 179449
التاريخ : 2016/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركه الراية المحدودة للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : المهبوله-ق3أ-مبنى-142مكتب10ميزانين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مربع بداخله براندات كوم باللغة االنجليزية والمربع 

غامق باللون األسود
رقم االيداع  : 179557
التاريخ : 2016/04/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة براندات دوت كوم للتجارة العامة 
 - )31( )20( - مكتب  مبنى   - )2( الشرق - قطعة   : العنوان 

سرداب, 72862, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عالمة على شكل نصف شكل بيضاوي مكتوب فيه اسم 
ديوان  ومكتوب  يدين  وتحتها  الدلة  داخلها  ومن  فوق  من  الشركة 

مراحب باللغة العربية 
رقم االيداع  : 179665
التاريخ : 2016/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى ديوان مراحب 
العنوان : حولي - قطعة )7( - مبنى )2702( - محل )3+2+1( 

- الدور األرضي  

األحمر  باللون  باإلنجليزي T - MAS مسجلة  عبارة   : العالمة 
مسجل  الداكن  األخضر  باللون  صغير  مستطيل  بداخلها  الداكن 
مسجل  الداكن  األخضر  باللون   holding باإلنجليزي  أسفلها 

 its all about trust أسفلها باإلنجليزي
رقم االيداع  : 178571
التاريخ : 2016/03/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تي ماس المعتمدة للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : السالمية - قطعة )70( - مبنى )1( - مكتب )4أ( - 

الدور )4( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أغنام يمسك عصاه ويرتدي  العالمة : رسم راعي غنم شاوي خلفه 
غترة حمراء ودشداشة وباألسفل كتابة اسم الشركة باللغة العربية 

رقم االيداع  : 178645
التاريخ : 2016/03/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : شركة ملحمة شاوي الفريج 
العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة )1( - مبنى )153( - محل 

)1( - الدور األرضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللون  انسيابية  مع خطوط  لمستطيل  تصميم  به  مستطيل   : العالمة 
الذهبي مع استخدام األلوان الذهبي والبني والرمادي بدرجاتهم

رقم االيداع  : 178791
التاريخ : 2016/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 6

طالب التسجيل : شركة سلفرج للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان : الري الزرائب - مبنى )289( - محل )3( - الدور األرضي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن حرف الشين والباء والسي واالتش باللون األزرق

رقم االيداع  : 178822
التاريخ : 2016/03/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة البناء الشاهق للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : حولي - قطعة )218( - مبنى )19( - مكتب )5( - 

ميزانين  
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العالمة : عبارة عن مربع برتقالي على كلمة عربية بلت باللون األسود 
 BUILTIN و األبيض
رقم االيداع  : 180361
التاريخ : 2016/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 6

طالب التسجيل : شركة بلت ان للمطابخ الجاهزة 
العنوان : الشويخ الصناعية ق 1 مبنى 75 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن كلمة فوجي باللغة االنجليزية

رقم االيداع  : 180413
التاريخ : 2016/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : شركة سما العرب لالستيراد و التصدير 
العنوان : الفحيحيل - ق 79 - مبنى 1 - مكتب 1 - الدور االول  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كتابة كلمة فوجي باللغة اإلنجليزية 
رقم االيداع  : 180533
التاريخ : 2016/05/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 21

طالب التسجيل : شركة سما العرب لالستيراد والتصدير 
العنوان : الفحيحيل – ق -79 م 1 – مكتب -1 الدور األول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : مؤسسة المنتهى لألدوات الكهربائية باللون االسود مرسوم 
باللون  به شكل كهربائي  االسود وداخله  باللون  فوقها سلك كهرباء 

االزرق
رقم االيداع  : 181624
التاريخ : 2016/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 11

طالب التسجيل : مؤسسة المنتهى لألدوات الكهربائية ومقاوالتها
د   35 رقم  مكتب   /8 المبنى   / الصوابر  قطعة   / الشرق   : العنوان 

بالدور الثالث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن االسم التجاري باللغة العربية كاآلتي شركة االبراهيم 
الكويتية للتجارة العامة باللونين األخضر و البرتقالي متضادين 

رقم االيداع  : 181625
التاريخ : 2016/07/10

العالمة : شعار للشركة بشكل مميز مع رسمه على شكل مبنى تدل 
على العقارات واألراضي مع اسم الشركة باللغة االنجليزية من أسفل 

الرسمة مع ألوان 
رقم االيداع  : 179688
التاريخ : 2016/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 36

طالب التسجيل : شركة كويك وين العقارية 
العنوان : السالمية - قطعة )4( - مبنى )4502( - مكتب )1( - 

الدور )14(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HAIR TALK العالمة : رسم وجه امرأة داخل باللون الذهبي
باللون األسود 

رقم االيداع  : 179692
التاريخ : 2016/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة هيرتوك للتجارة العامة 
العنوان : حولي ق8 مكتب 15 الدور 1 س 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرف الدي على شكل تصميم باللون االصفر و الخلفية 

باللون الرمادي و اسفل كلمة صالون تجميل 
رقم االيداع  : 179743
التاريخ : 2016/04/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : شركة صالون دي دوش للسيدات
العنوان : الشعب - ق 8 - شقة 6 - دور 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  T.COFFEE باللغة االنجليزية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان
رقم االيداع  : 179958
التاريخ : 2016/05/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم و مقهى تويتر
رقم  محل   -  74+73 مبنى   - الضجيج   - الفروانية   : العنوان 

11+12 االرضي و  الميزانين 
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العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز
رقم االيداع  : 146198
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146199
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146201
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 24

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146202
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة االبراهيم الكويتية للتجارة العامة 
العنوان : الشرق ق 9 مبنى الجاز مكتب 6 الدور الثاني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة  العربية كاآلتي  باللغة  التجاري  االسم  عن  عبارة   : العالمة 

لالستيراد و التصدير باللون األزرق و البرتقالي و األخضر 
رقم االيداع  : 181627
التاريخ : 2016/07/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

ووكيل  التصدير  و  لالستيراد  الحبيب  مؤسسة   : التسجيل  طالب 
بالعمولة 

العنوان : الشرق ق6 مبنى 8 محل 19 الدور الثاني  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتوب  دائرة  بداخله  و  ازرق  فوق  مستطيل  عن  عبارة   : العالمة 
بداخلها باللون االحمر 100%100 من حليب االبقار و بالوسط 
مستطيل ابيض و في المنتصف نصف دائرة من تحت و بداخل كلمة 
شراب اللبن التعاون الكويتية اب باللون االحمر و من تحت مستطيل 

ازرق و به نصف دائرة الى االسفل
رقم االيداع  : 181712
التاريخ : 2016/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : شركة التعاون الكويتية للتجارة العامة
مبنى  العصيمي -  ناصر صنهات  8 - ش  : خيطان - ق  العنوان 

6101 - مجمع ناصر الجيعان - مكتب 5 - الدور الثاني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتوب  دائرة  بداخله  و  ازرق  فوق  مستطيل  عن  عبارة   : العالمة 
بداخلها باللون االحمر 100%100 من حليب االبقار و بالوسط 
مستطيل ابيض و في المنتصف نصف دائرة من تحت و بداخل كلمة 
شراب اللبن التعاون الكويتية اب باللون االحمر و من تحت مستطيل 

ازرق و به نصف دائرة الى االسفل
رقم االيداع  : 181713
التاريخ : 2016/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : شركة التعاون الكويتية للتجارة العامة
مبنى  العصيمي -  ناصر صنهات  8 - ش  : خيطان - ق  العنوان 

6101 - مجمع ناصر الجيعان - مكتب 5 - الدور الثاني 
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العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز
رقم االيداع  : 146208
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 28

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم كاريكاتوري  مع   TALKING GINGER  : العالمة 

لقطة بشكل مميز
رقم االيداع  : 146220
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل :  اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146221
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146222
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 24

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليما سول، 
قبرص. 

العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز
رقم االيداع  : 146203
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 28

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146204
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146205
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم كاريكاتوري  مع   TALKING GINGER  : العالمة 

لقطة بشكل مميز
رقم االيداع  : 146207
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليماسول، 
قبرص. 



186                           األحد 3 ذو الحجة 1437هـ  2016/9/4 مالكويت اليوم العدد  1304 السنة الثانية والستون

دائرة  واالنجليزية حول  العربية  باللغتين  الشركة  اسم  : كتابة  العالمة 
بداخلها رسم ترس بطريقة مميزة وفي المنتصف رسم مميز لورقة شجر 

رقم االيداع  : 162692
التاريخ : 2015/1/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مركز الدانة الكندية للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : الفحيحيل - ق 73 - مبنى 2 - مكتب 9 االول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باللغة  االنجليزية وحرف ف  باللغة   fassion عبارة عن  : العالمة 

العربية وبشكل مميز مع الرسم وباأللوان 
رقم االيداع  : 163596

التاريخ : 2015/2/8
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25
طالب التسجيل : شركة دروازة االستقالل للمالبس الشعبية / احمد 

مصطفى الكندري وشريكه 
العنوان : القبلة، قطعة 8، مبنى 14، محل 19، الدور االرضي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذهبي     وباللون  بالالتينية  عن كلمه )JRC(كتبت  عبارة   : العالمة 
وأعالها يوجد رسم لحيوان الحصان باللون الذهبي وأسفلهما توجد 
عبارة  AL JAMEH RENT A CAR9 كتبت بالالتينية 

وباللون االبيض علي خلفية باللون االسود 
رقم االيداع  : 168089

التاريخ : 2015/5/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39
طالب التسجيل : شركه الجامح لتأجير واستئجار السيارات 

العنوان : الري الصناعية - ق 1 ش7 قسيمة رقم 1745 محل رقم 
19  الدور االرضي.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم على شكل منزل وكتاب وداخلهما ثالثة اشخاص وكتابة 
شركة منارات للخدمات التعليمية باللغتين العربية واالنجليزية وباللون 

االزرق بأسفل الرسم 
رقم االيداع  : 168431
التاريخ : 2015/5/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41 
طالب التسجيل: شركة منارات للخدمات التعليمية/غدير محمد

المسيليم وشريكها 
العنوان : حولي، قطعة 178، مبنى 2، مكتب 5، السرداب.  

العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز
رقم االيداع  : 146224
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليما سول، 
قبرص.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم كاريكاتوري لقط بشكل مميز

رقم االيداع  : 146225
التاريخ : 2013/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9

وكيل التسجيل : مكتب المحامي يعقوب المنيع - التميمي ومشاركوه
طالب التسجيل : اوت فيت 7 ليمتد

العنوان : 146 ارك ماكاريو III، برج الفا، الدور الرابع، ليما سول، 
قبرص. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن اسم الشركة باللغة العربية على اليمين واالنجليزية 

على اليسار وبالوسط نصف نجمة
رقم االيداع  : 160095
التاريخ : 2014/11/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : سهران انترناشيونال إلدارة المشاريع
العنوان : حولي - ق 194 - مكتب 10 الدور السادس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة سهران باللغة العربية على اليمين وباإلنجليزية 

على اليسار وبالوسط نصف نجمة
رقم االيداع  : 160099
التاريخ : 2014/11/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة سهران العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان: حولي، قطعة 194، مبنى 56، مكتب 17، الدور االرضي.  
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العالمة : عبارة عن oglu باللغة االنجليزية مع الرسم وباأللوان 
رقم االيداع  : 169319
التاريخ : 2015/6/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم اوغلو التركي 
العنوان : العارضية الحرفية، مبنى 52، محل 5، الدور االرضي.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبينهما  االزرق  باللون  واالنجليزية  العربية  باللغة  ناز  : كلمة  العالمة 

شكل مميز باللون االزرق 
رقم االيداع  : 170154

التاريخ : 2015/7/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
وكيل التسجيل : النجم السريع

طالب التسجيل : مطعم ناز فرع من شركة نايب للتجارة العامة 
الوحيد  المبنى 306 - المحل  أ/2 -  المهبولة - قطعة  العنوان : 

ارضي.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة )THE ZOne( كتبت باللون االحمر 
  RESTAURANT  ( كتب  وتحتها  وكبير  مميز  وبخط 
مربع  وداخل  االسود  وباللون  بالالتينية  COMPLEX( كتبت 

كما هو بالشكل 
رقم االيداع  : 171991

التاريخ : 2015/9/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل: شركه الهدى للفنادق والسياحة 

السياحية  المشروعات  شركه  مجمع   2 قطعه   - الشعب   : العنوان 
االرضي االول.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وباللون  العربية  باللغة  مانيا( كتبت  )غور  عن كلمة  عبارة   : العالمة 
وباللون  العربية  باللغة  )الدولية(  وتحتها كتب  مميز  وبخط  االسود 

االسود 
رقم االيداع  : 171992

التاريخ : 2015/9/6
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل : شركه جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية 

العنوان : الشرق، ق 6،مبنى 17 السرداب مكتب 5  - مجمع شركه 
مصادر االنماء العقارية  

العالمة: رسم على شكل أربعة شرائط طولية بأربعة ألوان مختلفة وفي 
داخل كل مربع رمز طفل صغير وكتابة اسم الحضانة باللغتين العربية 

واالنجليزية باألسفل وبالوان مختلفة 
رقم االيداع  : 168432
التاريخ : 2015/5/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 41

محمد  التعليمية/غدير  للخدمات  منارات  شركة   : التسجيل  طالب 
المسيليم وشريكها 

العنوان : حولي، قطعة 178، المبنى 2، مكتب 5 سرداب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مربع باللون األخضر بإطار بنفسجي وبالمنتصف 
كتابة فيال فيروز باللغة العربية واالنجليزية

رقم االيداع  : 168674
التاريخ : 2015/5/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

مشاريع  شركة  من  فرع  فيروز/  فيال  ومقهى  مطعم  التسجيل:  طالب 
الصالل التجارية 

)العقار  المحل   -  )1( مبنى   -  )8( قطعة   - الشعب   : العنوان 
بالكامل(، 54714. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن مربع باللون األخضر بإطار بنفسجي وبالمنتصف 

كتابة فيال فيروز باللغة العربية واالنجليزية 
رقم االيداع  : 168676
التاريخ : 2015/5/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم فيال فيروز اكسبرس / فرع من شركة مشاريع 
الصالل التجارية 

العنوان : السالمية - قطعة )5( - مبنى )18( - المحل )الوحيد 
باألرضي(، 54714. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : نصف دائرة باللون االحمر وفوقها تاج باللون االحمر ويوجد 

بها اسم الهيثم رويال باللغة العربية واالنجليزية 
رقم االيداع  : 169044

التاريخ : 2015/6/2
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل : مطعم الهيثم رويال 

العنوان: الفروانية - قطعة 3 - مبنى 4315 - شارع حبيب مناور. 
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و  األحمر  باللون    THE Zone عن كتابة  عبارة   : العالمة 
RESTAURANT COMPLEX باللون األسود 

رقم االيداع  : 174005
التاريخ : 2015/11/3

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

طالب التسجيل : شركة الهدى للفنادق والسياحة 
العنوان : الفروانية - قطعة 6 - شارع 103 - قسيمة 1265.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 GOURMANIA كتابة  عن  عبارة   : العالمة 
على   A وحرف  مميز  بشكل    INTERNATIONAL

شكل أدوات طعام )شوكة وسكينة ( باللون االصفر واألسود 
رقم االيداع  : 174006
التاريخ : 2015/11/3

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية 
17 - مجمع شركة مصادر  مبنى   - 6 قطعة  الشرق -   : العنوان 

اإلنماء العقارية - الدور السرداب - مكتب 5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 NASER AL المبروكة  )نصر  كلمة  عن  عبارة   : العالمة 
MABROOKA( باللون االسود ويعلوها رسم لمنزل 

رقم االيداع  : 174216
التاريخ : 2015/11/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 36

طالب التسجيل: شركه نصر المبروكة العقارية، الشيخة/ لولوه مبارك 
جابر الصباح 

العنوان : حولي، ق10، شارع عبداهلل العثمان،مبنى8022، قيصرية 
النقرة ميزانين مكتب 6 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكلمة  الفاتح  الوردي  باللون  واألسفل  األعلى  من  زخرفة  العالمة: 
بيوتي وذن بالخط الكبير وتحتها ليدي صالون بالخط الصغير وباللون 

الرمادي والكلمات الداخلية باللغة االنجليزية 
رقم االيداع  : 174847
التاريخ : 2015/11/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

عبد  السيدات/مريم  لتجميل  ويذن  بيوتي  صالون  التسجيل:  طالب 
األمير رفيع معرفي

واإلنجليزية  العربية  باللغة  ديكور  بحواف  الشكل  بيضاوية   : العالمة 
باللون االخضر واالسود

رقم االيداع  : 172488
التاريخ : 2015/9/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

طالب التسجيل : ابراهيم علي القطان
العنوان : المنقف- قطعه 4 - المبنى 005421 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : دائرية الشكل بداخلها صورة مركبة باللون االزرق واالسم 

بالعربي واالنجليزي
رقم االيداع  : 172489
التاريخ : 2015/9/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 14

طالب التسجيل : ابراهيم علي القطان 
العنوان : المرقاب - مجمع االوقاف. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داخل  الفاتح  البنى  باللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة  : كلمة  العالمة 

مستطيل باللون البنى الغامق
رقم االيداع  : 173791
التاريخ : 2015/10/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : مركز بيوتيك لتحميل السيدات 
العنوان : الجابرية،قطعة 1 قسيمة 30 المشيد 1 الدور 1 شقة 9.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن ثالثة خطوط يتوسطهم اسم الشركة » بيوتي الينز« 
العربية مع  باللغة  الجمال«  العربية واإلنجليزية مع »خطوط  باللغتين 

الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم االيداع  : 173987
التاريخ : 2015/11/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3

طالب التسجيل : شركة بيوتي الينز للتجارة العامة
8 – مكتب  مبنى   50 الشيوخ ق1 ش  الفروانية، جليب   : العنوان 

32 الدور 2 . 
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العنوان : القبلة - قطعة )4( - مبنى )2( - مكتب )14( - الدور 
األرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المضغوط  القرص  نصف  داخل   tyrot عن كلمة  عبارة   : العالمة 

باللغة االنجليزية وباللون األصفر والرمادي
رقم االيداع  : 176240
التاريخ : 2015/12/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

خليل   / العامة  للتجارة  الشمالي  القطبي  شركة   : التسجيل  طالب 
المسري وشريكه

العنوان : القبلة - قطعة )4( - مبنى )2( - مكتب )14( - الدور 
األرضي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 your safety وتحت كلمة i vision العالمة : عبارة عن كلمة
our priority باللغة االنجليزية باللون األسود واألحمر واألبيض

رقم االيداع  : 176241
التاريخ : 2015/12/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

خليل   / العامة  للتجارة  الشمالي  القطبي  شركة   : التسجيل  طالب 
المسري وشريكه

العنوان : القبلة - قطعة )4( - مبنى )2( - مكتب )14( - الدور 
األرضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة فوكس ديلفري باللغة االنجليزية مع الرسم

رقم االيداع  : 176277
التاريخ : 2015/12/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

طالب التسجيل : شركة فوكس دلفري لتوصيل الطلبات االستهالكية
 ،7 6،مكتب  مبنى  المبارك،  عبداهلل  1،ش  ق  المرقاب،   : العنوان 

الدور 1 س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدولية  باللغة اإلنجليزية مع »شركة االتفاق   »Etifak« : العالمة
لتحصيل أموال الغير بصفة ودية« باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز 

واأللوان .
رقم االيداع  : 176436
التاريخ : 2015/12/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

العنوان: العقيلة - قطعة )5( - مبنى )82( - محل )2( - الدور 
الثاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن chicken king  تشيكن كينغ بحروف عربية 

والتينية مع الرسم باأللوان بشكل خاص ومميز 
رقم االيداع  : 175061
التاريخ : 2015/12/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مطاعم دجاج تشيكينغ كينغ فرع من شركة البيان 
االماراتية لألغذية 

العنوان:  حولي، قطعة رقم 61،مبنى رقم 18، محل رقم 22، 23 
ميزانين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : رسم دائرة  بجانبها خط رأسي وأسفلها رسم شمعة مشتعلة 

رقم االيداع  : 175215
التاريخ : 2015/12/6

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بتروكت العالمية للتجارة العامة 
العنوان : الشرق - ق -5 م -4 مكتب -3 الدور االول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : االسم محمد عبدالرحمن البحر مكتوب باللون األصفر.

رقم االيداع  : 175794
التاريخ : 2015/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 7

طالب التسجيل : شركة محمد عبدالرحمن البحر
العنوان : الشويخ القديم - مبنى )32( - مكتب )1 إلى 6( - الدور 

األرضي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن حرف v وداخل كلمة victory وتحت كلمة 
build to last باللغة االنجليزية في اللون األصفر واألسود 

رقم االيداع  : 176239
التاريخ : 2015/12/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

خليل   / العامة  للتجارة  الشمالي  القطبي  شركة   : التسجيل  طالب 
المسري وشريكه
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العالمة : كلمة الكثبان باللون الذهبي على شكل متاهة يحيط بها إطار 
أسود اللون أسفلها خط به مجموعة ألوان أسفله كلمة الكثبان باللغة 
العربية باللون األسود ماعدا حرف الكاف باللون الذهبي أسفلها كلمة 
الكثبان باللغة االنجليزية باللون األسود ماعدا الجزء الثاني من حرف 

الكاف باللون الذهبي
رقم االيداع  : 177051
التاريخ : 2016/1/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : القبلة - قطعة )15( - مبنى )27( - مكتب )27( - 

الدور السابع والعشرين، 13096. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شكل دائري يتوسطه مثلث مقلوب كتب فوقه delta مع 
اسم الشركة باللغة العربية واالنجليزية على الدائرة اللون االزرق 

رقم االيداع  : 177100
التاريخ : 2016/2/1

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة دلتا كوربوريشن للتجارة العامة 
 ،55 مبنى   - المباركية  شارع   -  8 قطعة   - القبلة   : العنوان 

 .22016/1571
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمال،  وخوذة  صناعية  ألدوات  رمز  داخله  لمدخل  رمز   : العالمة 
تشطيباتي  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  منه  أسفل  الموقع  واسم 

TASHTEBATI
رقم االيداع  : 177231

التاريخ : 2016/2/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35
طالب التسجيل: شركة الصرح االقتصادي للتجارة العامة والمقاوالت

العنوان : حولي، قطعة، 146، المبنى 11، مكتب 7،سرداب. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : شكل زخرفي وسطه ألوان متعددة وحرف A باللغة االنجليزية

رقم االيداع  : 177232
التاريخ : 2016/2/4

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 36
بصفة  الغير  اموال  لتحصيل  الدولية  االتفاق  التسجيل: شركة  طالب 

ودية.
العنوان : الفروانية - ق4 - ش حبيب مناور- المبنى03026 - 

ملك بيت التمويل / فهد البصمان - مكتب23/ دور ام. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة كرة  بالوسط  يد  رسمة  على  يحتوي  مميز  شكل   : العالمة 
العربية  باللغتين  واألحمر  االخضر  وباأللوان  الشركة  اسم  وباألسفل 

واالنجليزية
رقم االيداع  : 176605
التاريخ : 2016/1/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : شركة معهد الصيني الكالسيكي الصحي
العنوان : السالمية - قطعة )49( - مبنى )10( - شقة )6+5+4( 

- الدور الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: ROYAL SWEET وفوقها شكل تاج باللون البني

رقم االيداع  : 176844
التاريخ : 2016/1/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43
طالب التسجيل : رويل سويت شوكولتس إلدارة اعمال الشركة 

العنوان : االندلس، قطعة 3، المبنى 221، المحل 1+2 ارضي + 
سرداب . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة رويال بسمتي مكتوب باللغة العربية بخط مميز باللون 
الذهبي يعلوها رسم لشكل تاج اسفلها R داخل شكل هندسي وعلى 

جانبه رسم سنبلتين قمح
رقم االيداع  : 176858
التاريخ : 2016/1/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

وفتح  العامة  للتجارة  ديفلوبمنت  تك  اي  شركة   : التسجيل  طالب 
معاهد التدريب االهلية وتنظيم معارض ومؤتمرات ومعسكرات
العنوان : القبلة، قطعة15، المبنى 27، مكتب 2،دور 28 .
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37
طالب التسجيل : بيوتي سيتي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

25 ه  / مكتب  أ   8 المبنى   / الصوابر  القطعة   / الشرق   : العنوان 
الدور الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرفي A باللون األسود و D باللون األحمر وفي وسطهما 
باللغة العربية باللون األبيض في  شعار الميزان واسفلها اسم الشركة 
باللغة  األبيض  باللون  الشركة  طبيعة  وصف  وأسفله  أسود  مستطيل 

العربية في مستطيل أحمر
رقم االيداع  : 177386
التاريخ : 2016/2/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 45

والمحاماة  القانونية  ألعمال  الدكتور  األفاكاتو   : التسجيل  طالب 
والتحكيم

 - )47( مبنى   - )25( )4( - شارع  قطعة  المنقف -   : العنوان 
مكتب )18( - الدور )5(، 48150. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عالمة تجارية مميزة جمعية العديلية التعاونية على شكل رجل 

يسحب عربانة
رقم االيداع  : 177467
التاريخ : 2016/2/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : جمعية العديلية التعاونية 
الكليب،  سلطان  شارع   -  4 قطعة   - العديلية   : العنوان 

 .73260/34905
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شركة زخرفي باالسم التجاري كلمات شركة العمل المتقن 
باللونين االحمر واالزرق وللمقاوالت العامة للمباني باللون اسود

رقم االيداع  : 177478
التاريخ : 2016/2/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37
طالب التسجيل : شركة العمل المتقن للمقاوالت العامة للمباني

العنوان : جليب الشيوخ / القطعة 1/ المبنى 007/68  /مكتب رقم 
5 دور 1 .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تتكون من  الكلمة » سمارت  ثنغز » باألحرف الالتينية  مع 

رسم خاص بشكل الدائرة باأللوان كما هو موضح في الشكل.
رقم االيداع :175661 

التـاريخ : 2015/12/15
بيانات األولوية:  104034523 - 2015/6/16 -   تايوان  

طالب التسجيل : مؤسسة عبيد سعد لتوصيل الطلبات االستهالكية
العنوان : جليب الشيوخ - قطعة )1( - مبنى )008/57( - المحل 

)17( – ميزانين، 92361. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل  مستطيل  واالنجليزية  العربية  باللغة  مدون  شعار   : العالمة 
وبه رسم يمثل حرف النون باللغة العربية واالنجليزية وبه ظل باللون 
األخضر والبني حسب الكشف المرفق ويذكر فيه اسم الشركة شركة 

موسى وعبدالوهاب النقي
رقم االيداع  : 177258

التاريخ : 2016/2/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37
طالب التسجيل : شركة موسى وعبدالوهاب النقي 

العنوان : القبلة - قطعة )4( - مكتب )94+95+96( - الدور 
األرضي، 13003.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتصليحها  االلكترونية  لألجهزة  مقتنياتي  بكتابة  مستطيل   : العالمة 
مطابق  والدشداشة  بالغترة  شخص  رسمة  مع  بشتختة  اليسار  وعلى 

باللون الموجود بالصورة 
رقم االيداع  : 177330

التاريخ : 2016/2/7
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 11
الكهربائية وااللكترونية  التسجيل : مؤسسة مقتنياتي لألجهزة  طالب 

وتصليحها 
العنوان : القبلة - قطعة )8( - مبنى )8( - المحل )278( - الدور 

األرضي، 13082. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : يحتوي على صورة نبتة شجر باللون األخضر وباألسفل منه 
الموقع  إلى  باإلضافة  األسود  باللون  نازا  الشركة  اسم  على  يحتوي 

www.naza.com.kw االلكتروني للشركة وتحته
رقم االيداع  : 177356

التاريخ : 2016/2/9
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44
طالب التسجيل : نازا للمقاوالت الزراعية / فرع من شركة نازا للتجارة 

العامة والمقاوالت 
العنوان : خيطان القديمة - قطعة )29( - مبنى )15( - مكتب

 )20( – سرداب، 37. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة  اسم  مع  مختلفة   معدات  صور  به  دائري  شكل   : العالمة 
باللغتين العربية واالنجليزية
رقم االيداع  : 177375

التاريخ : 2016/2/9
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة

العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة  عن »ميغابوليس« مع الرسم مكتوبة باألحرف العربية 
والالتينية باأللوان بشكل مميز  كما هو مرفق به.

رقم االيداع :177640 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )41(
والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
التسلية؛ تنظيم وإقامة الحفالت الموسيقية؛ خدمات النوادي ]للترفيه 
تنظيم  الحفالت[؛  متعهدي  ]خدمات  العروض  تنظيم  التعليم[؛  أو 
حفالت ]ترفيه[؛ توفير خدمات الكاروكي؛ تنظيم الحفالت الراقصة؛ 
قاعات موسيقية؛ الترفيه التلفزيوني؛ تأجير األلعاب والدمى؛ خدمات 
األلعاب المقدمة مباشرًة من شبكة كمبيوتر؛ السيرك؛ تقديم خدمات 
قاعات التسلية؛ حدائق المالهي؛ عروض األفالم السينمائية؛ خدمات 

وكاالت التذاكر. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة  عن »ميغابوليس« مع الرسم مكتوبة باألحرف العربية 
والالتينية باأللوان بشكل مميز كما هو مرفق به.

رقم االيداع :177641 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة  عن »دبس و رمان« مكتوبة باألحرف العربية والالتينية 
باأللوان  بشكل مميز مع رسم رمان باللون األحمر كما هو مرفق به.

رقم االيداع :177642 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )7(
المنزلية،  لألغراض  خالطات كهربائية   ،) صحون)آالت  غساالت 
غساالت كهربائية  مكانس كهربائية،  الكهربائية،  المكانس  أكياس 

لألغراض المنزلية، المكانس الكهربائية الروبوتية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : سامسونج الكترونيكس كو.، ال تي دي.
يونغتونج- جو، سيوون- سي،  129، سامسونج - رو،   : العنوان 

جيونجي – دو، كوريا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  تتكون من رسم سماعة هاتف داخل دائرة باللون  األخضر 
كما هو مرفق به .

رقم االيداع :176678  
التـاريخ : 2016/1/18

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
الكحولية،  –غير  البارات(   ( الحانات  خدمات  المطعم،  الفندق، 

خدمات المقاهي، خدمات وكالة السفر.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : واتس أب إنك.
العنوان : 650  كاسترو ستريت، سويت 120-219، ماونتن فيو، 

كاليفورنيا 94025، الواليات المتحدة األمريكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتينية بشكل  العالمة :  تتكون من كلمة » لونيكس«  باألحرف 
مميز في الخلفية الملونة كما هو موضح ادناه . 

رقم االيداع :176754 
التـاريخ : 2016/1/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )29(

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحوم، فواكه 
ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات 
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : كونيا سيكير سانايي في تيكاريت انونيم سيركيتي
العنوان : بيسيهير يولو اوزري مركز كونيا / تركيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن« كول كت » مع رسم كريكاتير لشخص مكتوبة 

باألحرف العربية والالتينية باأللوان بشكل مميز كما هو مرفق به.
رقم االيداع :177639 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )44(
خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية؛ 
الشعر؛  تسريح  صالونات  التجميل؛  صالونات  التركية؛  الحمامات 
المساج  اليدين؛  بأظافر  العناية  الصحية؛  المنتجعات  خدمات 

)التدليك(.
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العالمة : تتكون من كلمة » رمان كافيه« باألحرف الالتينية والعربية 
بشكل مميز باأللوان كما هو موضح  بالشكل .

رقم االيداع :177646 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن »كركي » باألحرف العربية  مكتوبة بشكل مميز  
باأللوان داخل الدائرة  ومكتوبة تحته باألحرف الالتينية » كركي اونلي 

كرك  تي« بشكل مميز كما هو موضح به.
رقم االيداع :177647 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشويز«  ايه اليف ستايل  مع »اتس  تتكون من »دونليم«   : العالمة 
باألحرف الالتينية بشكل مميز كما هو مرفق به.

رقم االيداع :178944 
التـاريخ : 2016/4/3

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )7(
خالطات يد، خالطات مناصب، خالطات مناصب، مكائن للعصائر، 
معالجات أغذية، أجهزة البخارية، محطة البخارية،  مكانس كهربائية، 

آالت المطبخ الكهربائية.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : غوانغدونغ اكسينباو الكتريكال اباليانزز  هولدينغز 
كو.، ال تي دي.

تاون،شوندي ديستريكت، فوشان  نان رود،ليليو  : زهن هي  العنوان 
سيتي،غوانغدونغ، الصين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشويز«  ايه اليف ستايل  مع »اتس  تتكون من »دونليم«   : العالمة 

باألحرف الالتينية بشكل مميز كما هو مرفق به.
رقم االيداع :178945  

التـاريخ : 2016/4/3

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من » داينر ستيشن« باأللوان بشكل مميز باألحرف 
الالتينية والعربية كما هو مرفق به.

رقم االيداع :177643 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتكون من كلمة  »الكازا« مع »تونتي ايت« مكتوبة تحته 
بشكل  والالتينية  العربية  باألحرف  ميد كوسين«   هوم  »ميديترينيان 

مميز مع الرسم  باأللوان كما هو مرفق به.
رقم االيداع :177644 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المقاهي،  المؤقت،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة » ذي ستيشن« باألحرف الالتينية بشكل 
مميز باللون داخل مربع كما هو موضح بالشكل.

رقم االيداع :177645 
التـاريخ : 2016/2/21

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )43(
المؤقت،المقاهي،  اإليواء  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات 
التزويد  )الكانتينات(،  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات، 
تقديم  مطاعم  الذاتية؛  الخدمة  مطاعم  المطاعم،  والشراب،  بالطعام 

الوجبات الخفيفة. 
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : أورا لخدمات الضيافة
العنوان : بناء الميرا، الطابق التاسع، سالطه القديمة، قطر – الدوحة.
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البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )11(
مراوح )أجزاء من منشآت تكييف الهواء (، مرشحات ) فالتر( لتنقية 
الهواء، وحدات تكييف الهواء،  مجففات هواء )مجففات(، مروحة 
)عدا  الغازية  للمكثفات  مروحة  مصابيح،  بصيالت  الساخن،  الهواء 
اآلالت(،أجهزة  أجزاء  )عدا  الغازية  للمكثفات  اآلالت(،غطاء  أجزاء 
مصابيح،  زجاجات  للسيارات،  مصابيح  سخانات كهربائية،  تبخير، 
للمشعات  أغطية  الصناعية،  للغايات  مجففات  مصابيح،  بصيالت 
بكرات  الهواء،  تكييف  لوحدات  الهواء  مرشحات  الحرارية، 

لكمبرسورات  مكيفات السيارات .
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : كيا موتورز كوربوريشن  
العنوان : 12 هيوليونج- رو، سيوشو- جو، سيول، كوريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتبت كلمة » هاي جايم«   باألحرف الالتينية بشكل مميز  
مع  بتلة  مختلفة، كل  بألوان  بتالت  أربع  من  تتكون  زهرة  مع رسم  
السهم األبيض، وهي باللون »األخضر واألزرق واألصفر واألرجواني« 

بشكل مميز كما هو مرفق به .
رقم االيداع :180719 
التـاريخ : 2016/5/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

خدمات الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات)لآلخرين (، توفير سوق 
االنترنت للمشترين والبائعين من السلع  والخدمات. 

وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية
طالب التسجيل : هواوي تكنولوجيز كو.، ال تي دي .

العنوان : ادمنستريشن بيلدنج،هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، 
لونج جانج ديستركت، شينزهن، جمهورية الصين الشعبية.         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتبت كلمة » هاي جايم«   باألحرف الالتينية بشكل مميز  
مع  بتلة  مختلفة، كل  بألوان  بتالت  أربع  من  تتكون  زهرة  مع رسم  
السهم األبيض، وهي باللون »األخضر واألزرق واألصفر واألرجواني« 

بشكل مميز كما هو مرفق به .
رقم االيداع :180720 
التـاريخ : 2016/5/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )38(

توفير منتديات االنترنت، تدفق البيانات، نقل الملفات الرقمية .
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : هواوي تكنولوجيز كو.، ال تي دي .
العنوان : ادمنستريشن بيلدنج،هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، 

لونج جانج ديستركت، شينزهن، جمهورية الصين الشعبية.         

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )11(
خبز،  محمصات  القهوة،  خبز، غاليات كهربائية، صانع  محمصات 
أجهزة   عميقة كهربائية،  مقالي  لألفران،  محمصة  محمصة،  شطيرة 

ومعدات طهي، ثالجات، أجهزة تبريد المشروبات .
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : غوانغدونغ اكسينباو الكتريكال اباليانزز  هولدينغز 
كو.، ال تي دي

ديستريكت،فوشان  تاون،شوندي  رود،ليليو  نان  هي  زهن   : العنوان 
سيتي،غوانغدونغ، الصين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»سولو  يعلوه  باأللوان  مميز  بشكل  »موتي«  من  تتكون    : العالمة 
بومودورو« مع رسم بشكل أسدين قائمين باللون الذهبي مكتوبة تحته 

»بارما« مع خلفية حمراء كما هو مرفق به.          
رقم االيداع :178946 

التـاريخ : 2016/4/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )29(
)البندورة(؛  الطماطم  أخرى  بطريقة  محضرة  أو  مطبوخة  المعلبة، 
الطماطم، معجون  المستخرجات  المعلبة، طماطم مقشرة،  الطماطم 
الطماطم، معجون البندورة، عصير البندورة للطبخ، اللباب البندورة، 
طماطم كرزية، مركزات الطماطم، مزدوج مركزات الطماطم، مركزات 

الطماطم  ثالثة أضعاف، مركزات الطماطم مع خضروات
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : موتي اس بي ايه .
باسيلي كانوفا،٤٣٠٢٢   فرازيون   ،٢٨ ترافرساتولو  فيا   : العنوان 

مونتاتشياروغولو )بي آر(- ايطاليا.           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»سولو  يعلوه  باأللوان  مميز  بشكل  »موتي«  من  تتكون   : العالمة 
بومودورو« مع رسم بشكل أسدين قائمين باللون الذهبي مكتوبة تحته 

»بارما« مع خلفية حمراء كما هو مرفق به.          
رقم االيداع :178947 

التـاريخ : 2016/4/3
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )30(
 صلصة الطماطم، صلصة البيتزا، صلصة المعكرونة، صلصة مركزة،   

الخل الطماطم، صلصة الطماطم، صلصة الجبنة.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : موتي اس بي ايه .
باسيلي كانوفا،٤٣٠٢٢   فرازيون   ،٢٨ ترافرساتولو  فيا   : العنوان 

مونتاتشياروغولو )بي آر(- ايطاليا.           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من عبارة » كيا« باألحرف الالتينية  بشكل مميز  
داخل دائرة مستطيلة كما هو مرفق به .

رقم االيداع :180560 
التـاريخ : 2016/5/22
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االنجليزية  باللغة  اوتليت«  فاشون  »ذا  الكلـمـات  :  كتبت  العالمة 
بخط غامق ومميز مع كل كلمة على سطر منفصل داخل مربع.

رقم االيداع :181190 
التـاريخ : 2016/6/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

المالبس  وتحديدا  الغير  لمصلحة  المنتجات  من  تشكيلة  تجميع   
ولباس القدم وأغطية الرأس والمجوهرات والساعات واإلكسسوارات 
والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  والجلود  واألحزمة 
السفر  اليد وحقائب  والحقائب وحقائب  المواد  المصنوعة من هذه 
والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان  النقود  ومحافظ 
جمهور  يمكن  بما  اللعب  وأدوات  واللعب  التجميل  ومستحضرات 
المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في 
المتجر بما في ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ 
خدمات التجزئة والجملة المتصلة ببيع المالبس ولباس القدم وأغطية 
والجلود  واألحزمة  واإلكسسوارات  والساعات  والمجوهرات  الرأس 
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة 
النقود  ومحافظ  السفر  وحقائب  اليد  وحقائب  والحقائب  المواد 
ومستحضرات  والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان 
التجميل واللعب وأدوات اللعب بما يمكن جمهور المستهلكين من 
القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في المتجر بما في 
ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ وكاالت االستيراد 

والتصدير.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان : ص.ب. 152، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربية بخط  باللغة  الكلـمـات »ذا فاشون أوتليت«  العالمة : كتبت 

غامق ومميز مع كل كلمة على سطر منفصل داخل مربع.
رقم االيداع :181191 
التـاريخ : 2016/6/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

المالبس  وتحديدا  الغير  لمصلحة  المنتجات  من  تشكيلة  تجميع 
ولباس القدم وأغطية الرأس والمجوهرات والساعات واإلكسسوارات 
والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  والجلود  واألحزمة 
السفر  اليد وحقائب  والحقائب وحقائب  المواد  المصنوعة من هذه 
والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان  النقود  ومحافظ 
جمهور  يمكن  بما  اللعب  وأدوات  واللعب  التجميل  ومستحضرات 
المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في 
المتجر بما في ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ 
خدمات التجزئة والجملة المتصلة ببيع المالبس ولباس القدم وأغطية 
والجلود  واألحزمة  واإلكسسوارات  والساعات  والمجوهرات  الرأس 
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة 

العالمة :  كتبت كلمة » هاي جايم«  باألحرف الالتينية بشكل مميز 
مع  بتلة  مختلفة، كل  بألوان  بتالت  أربع  من  تتكون  زهرة  مع رسم  
السهم األبيض، وهي باللون »األخضر واألزرق واألصفر  واألرجواني« 

بشكل مميز كما هو مرفق به.
رقم االيداع :180721  
التـاريخ : 2016/5/29

البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )42(
استشارات تكنولوجيا الكمبيوتر،  النسخ االحتياطي للبيانات خارج 
الموقع، استئجار حواسب رئيسية للويب، تخزين البيانات اإللكترونية،  

.) SaaS( الحوسبة السحابية،  البرمجيات كخدمة
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : هواوي تكنولوجيز كو.، ال تي دي
العنوان : ادمنستريشن بيلدنج،هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، 

لونج جانج ديستركت، شينزهن، جمهورية الصين الشعبية .        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتبت الكلـمـات »ذا فاشون اوتليت« باللغة االنجليزية بخط 
غامق ومميز داخل مستطيل. 

رقم االيداع :181189 
التـاريخ : 2016/6/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

المالبس  وتحديدا  الغير  لمصلحة  المنتجات  من  تشكيلة  تجميع 
ولباس القدم وأغطية الرأس والمجوهرات والساعات واإلكسسوارات 
والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  والجلود  واألحزمة 
السفر  اليد وحقائب  والحقائب وحقائب  المواد  المصنوعة من هذه 
والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان  النقود  ومحافظ 
جمهور  يمكن  بما  اللعب  وأدوات  واللعب  التجميل  ومستحضرات 
المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في 
المتجر بما في ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ 
خدمات التجزئة والجملة المتصلة ببيع المالبس ولباس القدم وأغطية 
والجلود  واألحزمة  واإلكسسوارات  والساعات  والمجوهرات  الرأس 
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة 
النقود  ومحافظ  السفر  وحقائب  اليد  وحقائب  والحقائب  المواد 
ومستحضرات  والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان 
التجميل واللعب وأدوات اللعب بما يمكن جمهور المستهلكين من 

القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات 
في المتجر بما في ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع

اإلنترنت؛ وكاالت االستيراد والتصدير.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان : ص.ب. 152، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
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السكنية؛  والشقق  العقارات  مكاتب  األصول؛  إدارة  المالية؛  اإلدارة 
األموال؛  رؤوس  استثمار  المصرفية؛  األعمال  العمارات؛  إدارة 
االستشارات المالية؛ وكاالت العقارات؛ إدارة العقارات؛ المعلومات 

المالية؛ وكالء اإلسكان؛ تأجير العقارات؛ تأجير الشقق؛ 
تثمين العقارات؛ سمسرة العقارات؛ تحصيل اإليجارات؛ تقييم تكاليف 

التصليح )تقييم مالي(.
وكيل التسجيل : العيبان والقطامي للملكية الفكرية واالستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: إيه اف اس فاسيليتيز ليمتد

ص.ب  األول،  الطابق   ،16133 رقم  مكتب   ،16 بناء  العنوان: 
16952، المنطقة الحرة جبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبتنسيق  التينية  بأحرف  سيرفيسيز   فاسيليتيز  اس  اف  إيه  العالمة: 
مميز مع رسم

رقم اإليداع : 171299
تاريخ اإليداع : 2015/8/13

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة: 37

تنظيف  التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
التنظيف  الداخل؛  من  المباني  تنظيف  للمباني؛  الخارجية  السطوح 
الداخلية  السطوح  دهان  المصاعد؛  وإصالح  تركيب  الجاف؛ 
النوافذ؛  تنظيف  السباحة؛  برك  صيانة  الشوارع؛  تنظيف  والخارجية؛ 

اإلشراف على إنشاء المباني؛ معالجة المباني لمنع الرطوبة؛ تركيب 
تركيب  الكهربائية؛  األجهزة  وإصالح  تركيب  والنوافذ؛  األبواب 
وإصالح أجهزة اإلنذار ضد الحريق؛ معلومات عن اإلصالح؛ تعبيد 

الطرق؛ نصب السقاالت
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451
Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: إيه اف اس فاسيليتيز ليمتد

ص.ب  األول،  الطابق   ،16133 رقم  مكتب   ،16 بناء  العنوان: 
16952، المنطقة الحرة جبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبتنسيق  التينية  بأحرف  سيرفيسيز   فاسيليتيز  اس  اف  إيه  العالمة: 
مميز مع رسم

رقم اإليداع : 171300
تاريخ اإليداع : 2015/8/13

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة: 45

شخصية  وخدمات  واألفراد  الممتلكات  لحماية  أمنية  خدمات 
واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد الحراسة الشخصية؛ 

االستشارات األمنية؛ الحراسة؛ الُحراس الليليون؛ تأجير الخزنات.
وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.

تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451

النقود  ومحافظ  السفر  وحقائب  اليد  وحقائب  والحقائب  المواد 
ومستحضرات  والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان 
التجميل واللعب وأدوات اللعب بما يمكن جمهور المستهلكين من 
القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في المتجر بما في 
ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ وكاالت االستيراد 

والتصدير.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان : ص.ب. 152، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  كتبت الكلـمـات »ذا فاشون اوتليت« باللغة العربية بخط 

غامق ومميز داخل مستطيل. 
رقم االيداع :181192 
التـاريخ : 2016/6/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة )35(

المالبس  وتحديدا  الغير  لمصلحة  المنتجات  من  تشكيلة  تجميع 
ولباس القدم وأغطية الرأس والمجوهرات والساعات واإلكسسوارات 
والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة  والجلود  واألحزمة 
السفر  اليد وحقائب  والحقائب وحقائب  المواد  المصنوعة من هذه 
والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان  النقود  ومحافظ 
جمهور  يمكن  بما  اللعب  وأدوات  واللعب  التجميل  ومستحضرات 
المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في 
المتجر بما في ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ 
خدمات التجزئة والجملة المتصلة ببيع المالبس ولباس القدم وأغطية 
والجلود  واألحزمة  واإلكسسوارات  والساعات  والمجوهرات  الرأس 
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المدبوغة  الجلود  وتقليد  المدبوغة 
النقود  ومحافظ  السفر  وحقائب  اليد  وحقائب  والحقائب  المواد 
ومستحضرات  والعطور  االئتمانية  البطاقات  وحامالت  والجزدان 
التجميل واللعب وأدوات اللعب بما يمكن جمهور المستهلكين من 
القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك المنتجات في المتجر بما في 
ذلك شراء تلك المنتجات من أحد مواقع اإلنترنت؛ وكاالت االستيراد 

والتصدير.
وكيل التسجيل:  كويت مارك وكيل عالمة تجارية

طالب التسجيل : شركه الفطيم )ذ.م.م(
العنوان : ص.ب. 152، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبتنسيق  التينية  بأحرف  سيرفيسيز   فاسيليتيز  اس  اف  إيه  العالمة: 

مميز مع رسم
رقم االيداع :171298 
التـاريخ :2015/8/13

الشروط: التعهد بعدم استخدام أجزاء العالمة منفردة
الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة: 36

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية. 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25

و  الجاهزة  للمالبس  العلمية  زد  واي  ايه  شركة   : التسجيل  طالب 
الحقائب والهدايا والكماليات 

العنوان : حولي ق4 مبنى 1+26 مكتب 10+9 الدور السادس , ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعار  مع  األخضر  باللون  الدولي  السالم  مستشفى  اسم   : العالمة 
الهالل باللونين األخضر واألزرق الغامق باللغتين العربية واالنجليزية 

رقم االيداع  : 177692
التاريخ : 2016/02/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : شركة مستشفى السالم 
العنوان : بنيد القار - قطعة )1( - مبنى )279( - المحل )المبنى 

بالكامل(, , 35151, , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يديه  ابيض لشخصين يحمل اغراض بكلتا  العالمة : عبارة عن ظل 
وبجوارة من اليمين اسم المؤسسة باللون االحمر و االبيض و كذلك 
خلفية  و  المختلفة  الطلبات  على  تدل  التي  الصور  و  الرموز  بعض 

العالمة باللون االزرق 
رقم االيداع  : 177910
التاريخ : 2016/02/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 39

طالب التسجيل : مؤسسة تحت طلبك لتوصيل الطلبات االستهالكية 
العنوان : الفروانية - ق 3 - شارع حبيب مناور - مبنى 4315 - 

ملك مجمع االسطروة مول - محل 9 الدور 4, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 R العالمة : عبارة عن مربع من األبيض واألزرق مكتوب فيه حرف
باللون األزرق وباللون األبيض وحرف M مكتوب باللون األزرق في 

اللون األبيض
رقم االيداع  : 177914
التاريخ : 2016/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مون روز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
 - )5( )46( - مكتب  مبنى   - )1( قطعة  السالمية -   : العنوان 

الدور األول , 22053, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تتضمن العالمة التجارية اسم الشركة اكسابكس باالنجليزي 
exabx باللون األحمر وبشكل رائع

رقم االيداع  : 178196
التاريخ : 2016/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 9

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: إيه اف اس فاسيليتيز ليمتد

ص.ب  األول،  الطابق   ،16133 رقم  مكتب   ،16 بناء  العنوان: 
16952، المنطقة الحرة جبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : إف إس إل إنتريم مكتوبة بطريقه مميز حيث كتب التركيب 
الحرفي مجتمعا على هيئة شكل شبه دائري وكانه يمثل نقطة الحرف 
األول من كلمة العالمة المكتوبة بأسفل ذلك بحجم كبير وبخط مميز 
و  رفيع  بأسفلها خط  رفيع ورسم  بخط  االمتدادات  بعض  وألحرفها 
الكل باأللوان األحمر و األسود كما في الشكل والكل بطريقة مميزه 

وعبارة إنتريم كلمة مبتكرة ليس لها معنى
رقم اإليداع: 172779

تاريخ اإليداع: 2015/10/1
الخــــدمات المــطلوب تســجيل العالمة عنها بالفئة: 39
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر

وكيل التسجيل : العيبان و القطامي للملكية الفكرية و االستشارات.
تلفون : 22443900  )9 خطوط(، فاكس 22438451

Email: qatami@qatami.net
طالب التسجيل: شركة أنظمة الشحن المحدودة ) ذات مسؤولية محدودة

العنوان: ص.ب 50965، دبي، االمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللون األخضر  باللغة اإلنجليزي   sugo العالمة : عبارة عن كلمة
باالعلى رسم مميز لوردة باللون الوردي 

رقم االيداع  : 177535
التاريخ : 2016/02/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة سوغو للمأكوالت الخفيفه 
العنوان : العاصمة القبلة ق 13 ش24 مبنى 7 محل 2 دور األرضي, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة بيور باللغة العربية واالنجليزيه باللون االزرق واالحمر 
 P  PUREباللون االحمر بحرف الراء وال يوجد ثالث خطوط 
LAUNDRY & DRY CLEAN  بيور مصبغه للتنظيف 

الجاف
رقم االيداع  : 177630
التاريخ : 2016/02/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

طالب التسجيل : بيور مصبغه للتنظيف الجاف
العنوان : الري الصناعية / القطعه 3/ المبنى 1704/ محل 2 االرضي,  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  مكتوب  سوداء  الخلفية  و  اصفر  حصان  عن  عبارة   : العالمة 
الساق اليمين للحصان ساوث بولو 

رقم االيداع  : 177653
التاريخ : 2016/02/21
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العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة )77( - الدور األول - 
األرضي )1-2-3-4-6( - الثاني - السرداب - المحل )كامل 

القسيمة (, , 71964, , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن سيارة سباق مرتفعة من األمام ويظهر دخان من 
والرمادي  البرتقالي  بلونين  إيطار  بالسيارة  ويحيط  الخلفية  العجالت 
ويوجد من ناحية أسفل اليمين أثر عجله خلفية وعليه اسم اللعبة تقوم؟ 

وزهرتان باللون األخضر
رقم االيداع  : 178978
التاريخ : 2016/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة ثينكينغ كاب للدعاية واإلعالن
العنوان : القبلة - قطعة )10( - مبنى )1( - محل )6( - الدور 

الخامس, , , , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم  مع  واالنجليزية  العربية  باللغتين   « سنيل  »صالون   : العالمة 
بشكل مميز واأللوان .

رقم االيداع  : 179337
التاريخ : 2016/04/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : شركة صالون سنيل لتجميل السيدات
العنوان : العقيلة - ق 5 - مبنى - 82 - محل 14 - دور 2, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : »POINTS 4« مع »car wash« باللغة اإلنجليزية 

مع الرسم بشكل مميز واأللوان .
رقم االيداع  : 179389
التاريخ : 2016/04/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

طالب التسجيل : شركة فور بوينتس لتلميع ووقاية السيارات 
الدور  الحرفية - ق 1 - مبنى 96 - محل 8  العارضية   : العنوان 

االرضي,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم  باألسفل  نظارة ومكتوب  يرتدي  : عبارة عن رسم وجه  العالمة 
الشركة باللغة االنجليزية بداخل مربعات تحتوي على أحرف الشركة 

رقم االيداع  : 179480
التاريخ : 2016/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم هايز نبيرق 
العنوان : المنقف - قطعة )4( - مبنى )5749( - المحل )الوحيد 

باألرضي(, 

طالب التسجيل : شركة اكسابكس لتصميم وتجهيز مراكز الحاسبات 
االلكترونية 

العنوان : الشرق - قطعة )1( - مبنى )1( - مكتب )2( - دور )8(,  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن ملنة فتوح االهلية باللغة العربية من االيسر واللغه 
وعلى  زرقاء  عالمات  األيمن  الجانب  من  و  بعض  فوق  اإلنجليزية 

نصف دائرة باللون االرزق وفي المنتصف دائرة صفراء 
رقم االيداع  : 178214
التاريخ : 2016/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الفتوح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت 
العنوان : المنقف ق 54 مبنى 13 مجمع متعب المطيري , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة غوالي باللغة العربية باللون الذهبي ولون النقطه بداخل 
حرف الغين أحمر غامق مع حرفي جي متداخلين بداخل أحدها نقطة 
باللون األحمر الغامق وكلمة ghawali باالنجليزي باللون الذهبي 

وخلفية سوداء
رقم االيداع  : 178404
التاريخ : 2016/03/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 25
طالب التسجيل : شركة غوالي بوتيك للبشوت وعبي السيدات 

العنوان : الجهراء - قطعة )3( - مبنى )4132( - محل )39( - 
الدور )1(, , 22009, , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الداخل  من  الفاتح  األخضر  باللون  محيطها  دائرة  عبارة   : العالمة 
باللون األبيض ووسطها حرف S االس على شكل مزخرف وعند فراغ 

الحرف دائرتين وتحت العالمة 
 SIKN CLINIC كلمة

رقم االيداع  : 178443
التاريخ : 2016/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 44

طالب التسجيل : عيادة الدكتورة غنيمة حسين العمر 
العنوان : المرقاب ق 3 قسيمة 12 الدور الخامس شقه 5, , , , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االنجليزية مكون من خلفية  اللغة  برمز  أربعة مكتوب  : رقم  العالمة 
الشركة  اسم  يحوي  والوردي كما  واألصفر  األزرق  واأللوان  سوداء 

باللغتين العربية واالنجليزية 
رقم االيداع  : 178709
التاريخ : 2016/03/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة 
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واالسود  واالخضر  االحمر  باأللوان  اشرطة  اعالها  ورسم  االسود 
وتحتها كتب بالالتينية )BODY OUD( وباللون االسود وخط 

مميز 
رقم االيداع  : 164800
التاريخ : 2015/2/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 3
طالب التسجيل : شركه امل الكويت العالمية للتجارة العامة 

العنوان : حولي قطعه 12 مبنى 17 شارع بيروت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك
وقع  خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في العالمة التجارية المودعة 
الجزيرة  مسار  شركة  باسم/   )35( بالفئة   )171708( رقم  تحت 
من   )1297( العدد  في  نشرت  والتي  والمقاوالت  العامة  للتجارة 
الجريدة  الرسمية الصادرة بتاريخ 2016/7/17 حيث  وقع  الخطأ 

في صورة  العالمة.
لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.

العالمة : عباره عن حرفين TM محاط بمربع ويوجد اسفل العالمة 
كلمه )توريزمو ماغ( بالعربي 
رقم االيداع  : 171708
التاريخ : 2015/8/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

والمقاوالت/ العامة  للتجارة  الجزيرة  مسار  : شركه  التسجيل  طالب 
صالح خليفه طالل الجري وشركاه/ذ.م.م 

المبنى    العاشر-  الدور  بالكامل  مكتب  ق-15  القبلة-   : العنوان 
.13013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : الشكل شعار الشركة واسم دووم واللون ذهبي ورمادي باللغة 

العربية واالنجليزية 
رقم االيداع  : 179597
التاريخ : 2016/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 36

طالب التسجيل : شركة مجموعة دووم الكويت العقارية 
العنوان : حولي - قطعة )26( - مبنى )1( - مكتب )1( - الدور 

الخامس, , 32050, , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن سلطان بالعربي و اإلنجليزي 36 باللون األحمر و 
 TURKISH INFUSION KITCHEN بني و نجمه

رقم االيداع  : 179686
التاريخ : 2016/04/26

شكل  مع  االنجليزية  باللغة  مارت  سيف  سمارت  : كلمة  العالمة 
شخصين باأللوان الموضحة بالشكل 

رقم االيداع  : 182016
التاريخ : 2016/07/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة سمارت سيف مارت
العنوان : حولي شارع تونس ق 8 مجمع علي بهمن مبنى 6310 

مكتب 11 الدور س1, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابه جمعيه المنقف التعاونيه  باللغه العربية على شكل رسم 
عربه تسوق 

رقم االيداع  : 182210
التاريخ : 2016/07/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : جمعيه المنقف التعاونيه 
العنوان : المنقف, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استدراك

 وقع  خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في العالمة التجارية المودعة 
الوطنية  العقيلة  شركة  باسم/   )29( بالفئة   )163615( رقم  تحت 
من   )1270( العدد  في  نشرت  والتي  والمقاوالت  العامة  للتجارة 
الجريدة  الرسمية الصادرة بتاريخ 2016/1/10 حيث وقع  الخطأ 

في صورة  العالمة. 
لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.

العالمة : كلمة ماريا باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم بشكل مميز 
واأللوان 

رقم االيداع  : 163615
التاريخ : 2015/2/8

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : شركة العقيلة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت
 -  97+99 مبنى   - أ  قطعة   -  )3( الصناعية  الشويخ   : العنوان 

مكتب الميزانين، 35159.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك
وقع  خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في العالمة التجارية المودعة 
تحت رقم )164800( بالفئة )3( باسم/ شركة أمل الكويت العالمية 
للتجارة العامة والتي نشرت في العدد )1284( من الجريدة  الرسمية 
الصادرة بتاريخ 2016/4/17 حيث وقع  الخطأ في صورة  العالمة.

 لذا لزم  االستدراك مع إعادة  النشر مرة أخرى.
واللون  العربي  بالخط  الجسم كتبت  عود  عبارة عن كلمة   : العالمة 
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 THE االنجليزية  باللغة  الشركة  اسم  عن  عباره   : العالمة 
 BUTCHERY PREMIUM QUALITY
MEATSوالللغة العربيه ذا بوتشري  وبين االسمين خط عريض – 
وباالعلى مجموعه من معدات الجزار  ومنها السكين والساتور وشوكه 

وادات تسنين السكين ينتصفها اكس .
رقم االيداع  : 181765
التاريخ : 2016/07/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 29

طالب التسجيل : شركة ذا بوتشري لبيع اللحوم والدواجن المجمدة 
والمبردة

 /  62 الشارع   / 00د  القطعه   / الثالثة  الصناعية  الشويخ   : العنوان 
المبنى 63 / محل 12 دور ارضي, , , , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن شعار على كلمة COMBINED المشتركة 

العالمية  العقارية باأللوان الرمادية و األصفر 
رقم االيداع  : 181918
التاريخ : 2016/07/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 36

طالب التسجيل : شركة المشتركة العالمية العقارية 
العنوان : حولي ق 80 مبنى 212 مجمع عبدالعزيز غازي القطان 

الدور السادس مكتب 2 , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن كلمه )الوليد ( باللون االسود واطار بخلفيه رمادي 
ورسم أللوان متداخلة 

رقم االيداع  : 173798
التاريخ : 2015/10/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 16

العامة  للتجارة  واليوسف  الحضرم  مصنع  شركه   : التسجيل  طالب 
والمقاوالت لتغليف المواد الغذائية 
العنوان : المنقف ق54 مبنى 8  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 DELITE BAKERY العالمة : عبارة عن مخبوزات دايت
باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل ورسم طاحونة وسنابل مميز باأللوان 

األبيض واألسود
رقم االيداع  : 175496
التاريخ : 2015/12/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30

طالب التسجيل : شركة كويت دايت للتجارة العامة
العنوان : حولي -قطعة )9( - شارع بيروت -المبنى )6608( - 

المحل: مكتب رقم )19( الدور )1( ميزانين 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم سته و ثالثون سلطان 
العنوان : السالمية ق 1-2 مبنى 1 محل ارضي الوحيد , , , , 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : Zenooor مع Homemade باللغة اإلنجليزية مع 

الرسم بشكل مميز باللون الذهبي .
رقم االيداع  : 179969
التاريخ : 2016/05/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 43

طالب التسجيل : مؤسسة زينور للحلويات و المعجنات
العنوان : الجهراء - ق 4 - ش 1 - جادة 1 - مبنى 092138 

- محل 36 الدور االرضي, , , , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة بالئس مسجلة باللغة اإلنجليزية وفوقها شوكة 
رقم االيداع  : 180139
التاريخ : 2016/05/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 30
طالب التسجيل : شركة حلويات و معجنات بتر فالي سويتس 

العنوان : العقيلة ق 5 مبنى 90,  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : dasman احرف انجليزية لون ازرق غامق
رقم االيداع  : 180227
التاريخ : 2016/05/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 37

طالب التسجيل : شركة الصباح للكهرباء العامة المحدودة
العنوان : القبلة - ق 9 - ش احمد الجابر - قسيمة 7a  - برح 

الزمردة الدور السابع, , 72456/17553, , 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتين العربية واالنجليزية داخل دائرة  العالمة : كتابة اسم الشركة 
داخلها درع وخلفه سيف 
رقم االيداع  : 181312
التاريخ : 2016/06/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة : 35

طالب التسجيل : شركة سيف العدالة للتجارة العامة والمقاوالت .
العنوان : الفحيحيل - قطعة )82( - مبنى )22( - مكتب )9( - 

الدور الثالث, , , , 
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» خدمات الدعاية واإلعالن، خدمات إدارة األعمال، خدمات توجيه 
البيع  متاجر  خدمات  المكتبي،  النشاط  تفعيل  خدمات  األعمال، 
بالتجزئة التي تعرض األقمشة غير المدروزة والمالبس وإكسسوارات 
المنزلية  والمنسوجات  النساء  ومالبس  الرجال  ومالبس  المالبس 
الوسائد  اللحف واألغطية وأغطية  المطبخ والستائر وأغطية  وأدوات 
رة والحقائب والمجوهرات والساعات الكبيرة  وبياضات )أغطية( لألسِّ
والنظارات الشمسية والدمى وومنتجات العناية الشخصية والمنتجات 
المنزلية لغرف الطعام والحمامات واألواني المنزلية والزجاج والمنتجات 
والمناسبات،  المعارض  تنظيم  خدمات  والحقائب،  والجلود  الورقية 
والمعارض  والتسويق  واإلعالن  بالدعاية  المتعلقة  الترويج  خدمات 
المتعلقة  االنترنت  عبر  المباشرة  بالتجزئة  البيع  خدمات  والبحوث، 

بالمنتجات السابقة الذكر ». 
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: جونيد جامشيد )بي في تي.( ليمتد.
العنوان: بلوت رقم 615-616/آ-سي سي/2، بي.إي.سي.اتش.

اس.، كراتشي، باكستان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العـــالمــة   : كلمة )agree( بحروف التينية بجانبها رسمة مثلث في 
بطاقة باللون األصفر مع ورود باللون الزهري كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  161707
تاريخ اإليداع:  2014/12/31 

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة 161708.
 :)25( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
المالبس  داخلية،  مالبس  الرأس،  وأغطية  القدم  ولباس  »المالبس 

الداخلية، مشدات للنساء )تلبس تحت الثياب(، قمصان 
داخلية )مالبس داخلية(، قمصان داخلية للرجال، مشدات للصدر«.

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: بي. تي. أغري بروغريس إنترناشيونال.

العـنوان :  جيه إل. بي. تباغس أنغكي، بلوك إي1، رقم 16، جاكرتا 
بارات-جاكرتا، أندونيسيا.

باللونين  خاص  بشكل  التينية  بحروف  )دانيت(  : كلمة  العـــالمــة   
األزرق واألحمر كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  137729
تاريخ اإليداع:  2013/02/27 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 :)32( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
»مشروبات عادية وفوارة )معدنية أو غير معدنية(، عصائر فواكه أو 
مستحضرات  غازية،  مشروبات  الصودا،  ماء  ليمونادة،  خضروات، 
مشروبات، شراب مركز للمشروبات، مستخلصات فواكه أو خضار 

فواكه خالية من الكحول، مشروبات خالية من الكحول«.
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: كومباني جيرفيس دانون.
العـنوان :  17 بوليفارد هاوسمان، 75009 باريس، فرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة   : كلمة )فريدرينكز( بحروف التينية بشكل خاص والعالمة 

باللون األخضر كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  138564

تاريخ اإليداع:  2013/03/25م 
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(: » 

الخدمات العلمية والتقنية والبحث ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: فريدرينكز ليمتد.
العـنوان :  85 توتنهام كورت رود، لندن يوكيه دبليو1تي 4تي كيو، 

المملكة المتحدة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)جيه(  وحرف  التينية  بحروف  جامشيد(  )جونيد  عبارة   : العالمة 
الالتيني بجانبه نقطة والعالمة باللونين األزرق

 واألسود كما بالشكل الموضح.    
رقم اإليداع: 153645 

تاريخ اإليداع: 2014/07/06م
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:
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فوط  بالسلس،  للمصابين  فوط  صحية،  ضمادات  طبية،  ضمادات 
ماصة للمصابين بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، سدادات 
قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط أطفال ]حفاضات[، 
فوط للمصابين بالسلس، ضمامات الوكعة، سراويل صحية، سراويل 
صحية،  فوط  صحية،  سراويل  بالسلس، كمادات،  للمصابين  ماصة 
كمادات صحية، سراويل صحية، سدادات قطنية صحية، ضمادات 
مناديل  صيدالنية،  )لوشن(  بغسوالت  مشربة  ورقية  مناديل  صحية، 

جراحية، فُّوط صحية، ضمادات اسفنجية ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة  التسجيل:  طالب 
المحدودة.

العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 ص.ب    : العـنوان 
السعودية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة   : عبارة )بيبي جوي كلوت( بحروف عربية والتينية بشكل 

خاص كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  164721

تاريخ اإليداع:  2015/02/22 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
طبية،  لغايات  وبيطرية، مستحضرات صحية  مستحضرات صيدالنية 
مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مطهرات،  األسنان،  وشمع طب  األسنان  مواد حشو  ومواد ضماد، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
معقمات،  ماصة، لصقات،  أعشاب;  قطن ماص، حشوة  ومبيدات 
حفاضات[،  ]سراويل  لألطفال  حفاضات  سراويل  معّقم،  قطن 
ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة الصقة لغايات 
طبية، أحزمة للفوط الصحية ]المناديل الصحية[، ضمامات الوكعة، 
أطفال[،  ]فوط  حفاضات  لألطفال،  حفاضات  سراويل  ضمادات، 
فوط  بالسلس،  للمصابين  فوط  صحية،  ضمادات  طبية،  ضمادات 
ماصة للمصابين بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، سدادات 

العـــالمــة   : كلمة )agree( بحروف التينية بجانبها رسمة مثلث 
الزهري  باللون  البنفسجي مع ورود  باللون  بطاقة  باللون األصفر في 

كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  161708

تاريخ اإليداع:  2014/12/31 
الشروط:

- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
- التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة 161707.

 :)25( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
المالبس  داخلية،  مالبس  الرأس،  وأغطية  القدم  ولباس  »المالبس 

الداخلية، مشدات للنساء )تلبس تحت الثياب(، قمصان 
داخلية )مالبس داخلية(، قمصان داخلية للرجال، مشدات للصدر«.

وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: بي. تي. أغري بروغريس إنترناشيونال.

العـنوان :  جيه إل. بي. تباغس أنغكي، بلوك إي1، رقم 16، جاكرتا 
بارات-جاكرتا، أندونيسيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العـــالمــة   : عبارة )بيبي جوي( بحروف عربية والتينية بشكل خاص 

كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  164720

تاريخ اإليداع:  2015/02/22 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
طبية،  لغايات  وبيطرية، مستحضرات صحية  مستحضرات صيدالنية 
مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مطهرات،  األسنان،  وشمع طب  األسنان  مواد حشو  ومواد ضماد، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
معقمات،  ماصة، لصقات،  أعشاب;  قطن ماص، حشوة  ومبيدات 
حفاضات[،  ]سراويل  لألطفال  حفاضات  سراويل  معّقم،  قطن 
ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة الصقة لغايات 
طبية، أحزمة للفوط الصحية ]المناديل الصحية[، ضمامات الوكعة، 
أطفال[،  ]فوط  حفاضات  لألطفال،  حفاضات  سراويل  ضمادات، 
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كمادات صحية، سراويل صحية، سدادات قطنية صحية، ضمادات 
مناديل  صيدالنية،  )لوشن(  بغسوالت  مشربة  ورقية  مناديل  صحية، 

جراحية، فُّوط صحية، ضمادات اسفنجية ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة  التسجيل:  طالب 
المحدودة.

العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 ص.ب    : العـنوان 
السعودية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األخضر  باللون   )botánicapharma( عبارة   : العـــالمــة   

بجانبها رسمة دائرة خضراء اللون داخلها ورقة 
شجر كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع :  165500

تاريخ اإليداع:  2015/03/10 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
طبية،  لغايات  وبيطرية؛ مستحضرات صحية  مستحضرات صيدالنية 
مطهرات، مبيدات بكتيريا، مواد فعالة حيوية للحيوانات أو النباتات 
وبيطرية،  وطبية  صيدالنية  ألغراض  أصل كيميائي،  من  المواد  أو 
مستحضرات بكتيرية لإلستخدام الطبي والبيطري؛ أدوات التشخيص 
طبية،  لغايات  معدة  حمية  أغذية  إكلينيكية،   أو   طبية  ألغراض 
لإلستخدام  معدة  حمية  ومواد  طبية،  لغايات  معدة  حمية  مشروبات 

الطبي«. 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: أنطونيو إجناسيو مورينو ماكيدا.
 ،11 ناف  إندستريا،  ال  أفدا. دي  فينا-  ال  إند.  بولج.    : العـنوان 

41980 ال ألجابا )سيفيال(، إسبانيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل  األبيض  باللون   )COOL CLUB( عبارة  : العـــالمــة   
دائرة باللون األحمر كما بالشكل الموضح.    

رقـم اإليـداع :  166961
تاريخ اإليداع:  2015/04/12 

قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط أطفال ]حفاضات[، 
فوط للمصابين بالسلس، ضمامات الوكعة، سراويل صحية، سراويل 
صحية،  فوط  صحية،  سراويل  بالسلس، كمادات،  للمصابين  ماصة 
كمادات صحية، سراويل صحية، سدادات قطنية صحية، ضمادات 
مناديل  صيدالنية،  )لوشن(  بغسوالت  مشربة  ورقية  مناديل  صحية، 

جراحية، فُّوط صحية، ضمادات اسفنجية ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة  التسجيل:  طالب 
المحدودة.

العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 ص.ب    : العـنوان 
السعودية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـــالمــة   : عبارة )بيبي جوي سترتش( بحروف عربية والتينية بشكل 

خاص كما بالشكل الموضح.    
رقـم اإليـداع :  164722

تاريخ اإليداع:  2015/02/22 
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
طبية،  لغايات  وبيطرية، مستحضرات صحية  مستحضرات صيدالنية 
مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مطهرات،  األسنان،  وشمع طب  األسنان  مواد حشو  ومواد ضماد، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
معقمات،  ماصة، لصقات،  أعشاب;  قطن ماص، حشوة  ومبيدات 
حفاضات[،  ]سراويل  لألطفال  حفاضات  سراويل  معّقم،  قطن 
ضمادات، ضمادات صحية، ضمادات حيض، أربطة الصقة لغايات 
طبية، أحزمة للفوط الصحية ]المناديل الصحية[، ضمامات الوكعة، 
أطفال[،  ]فوط  حفاضات  لألطفال،  حفاضات  سراويل  ضمادات، 
فوط  بالسلس،  للمصابين  فوط  صحية،  ضمادات  طبية،  ضمادات 
ماصة للمصابين بالسلس، سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات 
كتانية لغايات طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، سدادات 
قطنية للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط أطفال ]حفاضات[، 
فوط للمصابين بالسلس، ضمامات الوكعة، سراويل صحية، سراويل 
صحية،  فوط  صحية،  سراويل  بالسلس، كمادات،  للمصابين  ماصة 
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طالب التسجيل: هريستو ديميتروف التشيف .
العنوان: بلغاريا، صوفيا، 5 كوتيل ستريت  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
العالمة : عبارة »أسبينال أوف لندن« كما بالشكل الموضح

رقم اإليداع: 168313 
تاريخ اإليداع: 2015/05/14م

الشروط: 
- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )35(:
» خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط 
المكتبي؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ 
السلع  ]شراء  لآلخرين  الشراء  خدمات  التسويق؛  السلع؛  عرض 
خدمات  للغير؛  المبيعات  ترويج  األخرى[؛  لألعمال  والخدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
المواد  الزينة،  ماء  العطور،  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو 
اإلستحمام،  مستحضرات  العطرية،  الزيوت  الكولونيا،  ماء  العطرية، 
صابون الزينة، مزيالت الروائح الكريهة للجسم، كريمات وجل )هالم( 
للوجه، الجسم واليدين؛ خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح 
من  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير 
والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو  البريدي  الطلب  خالل كتالوجات 
العناية  الطبية، مستحضرات  األغراض  لغير  الزينة  ببيع مستحضرات 
الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة  تجميع  شامبو؛ خدمات  بالشعر، 
وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل 
ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو  البريدي  الطلب  كتالوجات 
الشخصي،  لإلستخدام  الكريهة  الروائح  مزيالت  العرق،  مضادات 
مستحضرات  الِحالقة،  مابعد  مستحضرات  الِحالقة،  مستحضرات 
تنظيف االحذية، أدوات اإلنارة؛ خدمات تجميع تشكيلة من البضائع 
لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة 
من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة 
الُسُرْج؛ خدمات  المعطرة،  الشموع  اإلضاءة،  وفتائل  الشموع،  ببيع 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع علب الهواتف النقالة، حقائب 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة، حقائب األجهزة اللوحية، أجهزة 
بيانات  حامالت  الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )25(: » 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: سمايك جلوبال أسسيتس جي إم بي إتش.

 ،7/5 أيه جي، شفانينجاِسه  بارتنر  بواسطة هويزرمان +    : العـنوان 
3011 بيرن، سويسرا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة  وأسفلها   »TABACCHIERA« كلمة    : العالمة 
»LUXURY COLLECTION« داخل مستطيل صغير 
باللون الذهبي وجميعهما داخل مستطيل باللون الخمري واألسود كما 

بالشكل الموضح .
رقم اإليداع: 167228 

تاريخ اإليداع: 2015/04/16م
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(:
»التبغ ، منتجات التبغ ، أدوات المدخنين ، أعواد الثقاب«

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: هريستو ديميتروف التشيف .

العنوان: بلغاريا، صوفيا، 5 كوتيل ستريت  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط  وأسفلها  األسود  باللون   »FORMAN«  كلمة : العالمة 
باللون األحمر داخل مستطيل باللونين الذهبي 

واألسود كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 167232 

تاريخ اإليداع: 2015/04/16م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )34(:
»التبغ، منتجات التبغ، أدوات المدخنين، أعواد الثقاب«

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
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لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة 
من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة 
والمجالت،  والكتب  المطبوعة،  والمنشورات  المطبوعات،  ببيع 
الورق  و  والورق  والقرطاسية،   الفوتوغرافية،  الصور  و  والتقاويم، 
المقوى، ورق اللف، وأقالم الحبر و أقالم الرصاص؛ خدمات تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من 
مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع أطقم الهدايا المكونة من دفاتر و أقالم 
بطاقات  بطاقات،  بالورق،  أطقم كتابة، كتب مغلفة  حبر و/أو حبر، 
والورق؛  الجلد  من  مصنوعة  ألبومات، كتب  ورق كتابة،  معايدة، 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
ألبومات  و  الصور،  ألبومات  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو 
صور الزفاف، و دفاتر العناوين، و دفاتر اليوميات، و المفكرات، و 
الحبر، و بطاقات  أقالم  الكتب، و علب  الزوار، و مؤشرات  كتب 
التهنئة، و أقالم الحبر السائل،  و حامالت جوازات السفر، خدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
و  اللف،  مواد  و  الحقائب،  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو 
األطقم المكتبية المكونة من حامالت ورق نشاف جلدية، و حامالت 
أقالم حبر جلدية، وورق، وعلب حبر و مستندات؛  خدمات تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
أو  البريدي  الطلب  خالل كتالوجات  من  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها 
الجلود  من  المصنوعة  البضائع  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من 
الرياضية،  المدبوغة، و الحقائب، و الحقائب السفرية، و الحقائب 
علب  و  الزينة،  حقائب  و  السهرة،  حقائب  و  الشاطئ،  حقائب  و 
اليد  حقائب  و  اليد،  حقائب  و  التجميل،  مستحضرات  وحقائب 
وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة  تجميع  الجلدية؛ خدمات 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات 
الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع حقائب الكتف، 
و حقائب الكتف الجلدية، و  البطاقات الجلدية للحقائب السفرية؛ 
خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة 
الطلب  خالل كتالوجات  من  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من  الزبائن 
و  السهرة،  جزادين  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من  أو  البريدي 
الحقائب القماشية الخفيفة، و الحقائب الرياضية الكبيرة المصنوعة 
من القماش الخشن، و حقائب الظهر، و الجزادين؛ خدمات تجميع 

مغناطيسية؛ خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات 
الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع أقراص التسجيل،  
و  المدمجة  واألقراص  للتحميل،  القابلة  اإللكترونية  والمنشورات 
النقالة؛ خدمات  الهواتف  الرقمية، واكسسوارات  الفيديوية  األقراص 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو 
والنظارات،  الشمسية،  النظارات  ببيع  والمتعلقة  االنترنت  مواقع  من 
و المناظير ثنائية العينين، و المناظير، و العلب،  و حبال وسالسل 
النظارات الشمسية، والنظارات، و المناظير ثنائية العينين، والمناظير، 
و عدسات و إطارات النظارات الشمسية و النظارات الطبية؛ تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من 
ببيع حقائب، وعلب و حامالت األجهزة  االنترنت والمتعلقة  مواقع 
لبادات  و  الفيديو،  أجهزة  الفوتوغرافية، وحقائب، وعلب وحامالت 
من  تشكيلة  تجميع  خدمات  اليدين؛  بأظافر  العناية  أطقم  و  الفأرة، 
البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها 
بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت 
والمتعلقة ببيع المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة 
تجميع  خدمات  المجوهرات؛  و  بها،  مطلية  أو  نفيسة  معادن  من 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من 
مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع االحجار كريمة، و أدوات قياس الوقت 
وأدوات قياس الوقت الدقيقة، و الساعات، وساعات الحائط، واآلواني 
الذهبية والفضية، والصناديق و العلب المصنوعة من المعادن النفيسة، 
» خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين 
عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب 
البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع المجوهرات المقلدة، 
شبه  األحجار  و  الثمينة،  غير  المجوهرات  و  الرأس،  مجوهرات  و 
الكريمة، و األبازيم ]إكسسوارات مالبس[، و المشابك، و زمامات 
)مرابط( األكمام، و دبابيس ربطات العنق و أزرار األثواب؛ خدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع الحلي الفضية، و الخلخال، و 
الساعات، وساعات الحائط، حلقات المفاتيح، و اجزاء وتجهيزات 
جميع البضائع المذكورة أعاله؛ خدمات تجميع تشكيلة من البضائع 
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فيرنهيرست،  رود،  ميدهيرست  لونجفيلد،  هاوس،  أسبينال  العنوان: 
جي يو 27   3 إتش أيه، المملكة المتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبه  داخل  التينية  4 سي(  و)عبارة   360 )4 سي  عبارة   : العالمة 
مستطيل ورسم مايشبه سحابة بااللوان االسود والبني الفاتح واألحمر 

واألبيض كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 169054 

تاريخ اإليداع: 2015/06/03
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(:
» األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات 
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة 
التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
آليات  الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية  أقراص 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 
أجهزة  برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة  معدات 
لوحات  ألعاب كمبيوتر،  برامج  إلكترونية،  مفكرات  الحرائق،  إطفاء 
الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل  مفاتيح ألجهزة 
الكمبيوتر، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر،  برامج كمبيوتر مسجلة، برامج 
لة، وسائط  كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برمجيات كمبيوتر مسجًّ
تخزين بيانات مغناطيسية، وسائط تخزين بيانات بصرية، ملفات صورية 

قابلة للتنزيل، ملفات موسيقية قابلة للتنزيل«.   
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الفا ادفانسد تكنولوجيز انك.
العنوان: سويت 6، ميل مول ص.ب. 3085، ويكهامز كاي 1 رود 

تاون، تورتوال، الجزر العذراء البريطانية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبه  داخل  التينية  4 سي(  و)عبارة   360 )4 سي  عبارة   : العالمة 
مستطيل ورسم مايشبه سحابة بااللوان االسود والبني الفاتح واألحمر 

واألبيض كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع: 169055 

من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
أو  البريدي  الطلب  خالل كتالوجات  من  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها 
من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع جزادين القطع النقدية، و محافظ 
و  الثياب،  البطاقات، و صناديق  المحافظ، و حامالت  و  الجيب، 
المظالت، و الشماسي و عصي المشي، و السياط وأطقم الحيوانات 
والسروج، و المحافظ الجلدية، و حقائب األمتعة السفرية؛ خدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 
البريدي  الطلب  من خالل كتالوجات  بالتجزئة  وشرائها  معاينتها  من 
أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع الحقائب الجلدية الصغيرة، و 
الحقائب الصغيرة لمستحضرات التجميل، و حقائب الثياب، وحقاب 
و  السفرية،  والحقائب  الكبيرة،  الثياب  حقائب  و  السفرية،  األمتعة 
صناديق الثياب، واألثاث، والمرايا، وإطارات الصور؛ خدمات تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من 
مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع المنتجات المصنوعة من الخشب، أو 
الفلين أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام 
المحار  العاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو  أو 
تجميع  خدمات  المواد؛  هذه  عن كل  البديلة  والمواد  المرشوم  أو 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة 
معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من 
الصور، والسالل، وعالقات  ببيع إطارات  مواقع االنترنت والمتعلقة 
الجلدية؛  والقفازات  والقفازات،  واألحزمة،  والمالبس،  المالبس، 
لتمكين  وذلك  الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 
عامة الزبائن من معاينتها وشرائها بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب 
البريدي أو من مواقع االنترنت والمتعلقة ببيع اللفاعات، و الجوارب 
الرأس، و  القدم، و أغطية  لباس  المحبوكة، و  المالبس  القصيرة، و 
اللعب )شدة(، و أدوات  اللعب، وورق  الُدمى، و األلعاب وأدوات 
من  تشكيلة  تجميع  الرياضية؛ خدمات  الجمنازية واألدوات  الرياضة 
البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها 
بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو من مواقع االنترنت 
واإلشراف  وتشغيل  وتنظيم  الميالد،  عيد  زينة شجرة  ببيع  والمتعلقة 

على خطط الوالء والخطط التحفيزية«.
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: أسبينال أوف لندن ليمتد.
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لوحات  ألعاب كمبيوتر،  برامج  إلكترونية،  مفكرات  الحرائق،  إطفاء 
الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل  مفاتيح ألجهزة 
الكمبيوتر، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر،  برامج كمبيوتر مسجلة، برامج 
لة، وسائط  كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برمجيات كمبيوتر مسجًّ
تخزين بيانات مغناطيسية، وسائط تخزين بيانات بصرية، ملفات صورية 

قابلة للتنزيل، ملفات موسيقية قابلة للتنزيل«.   
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الفا ادفانسد تكنولوجيز انك.
العنوان: سويت 6، ميل مول ص.ب. 3085، ويكهامز كاي 1 رود 

تاون، تورتوال، الجزر العذراء البريطانية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )4 سي( التينية داخل شبه مستطيل باللونين االحمر 
واالبيض كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 169057 
تاريخ اإليداع: 2015/06/03

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )42(:
» الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، 
خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد 
معدات  وتطوير  تصميم  مجال  في  استشارات  الكمبيوتـر،  وبرامج  
أجهزة  تأجير  الكمبيوتر،  برامج  نسخ  الكمبيوتر،  برمجة  الكمبيوتر، 
كمبيوتر،  استشارات برامج الكمبيوتر، تصميم برامج كمبيوتر، تحميل 
برامج كمبيوتر، صيانة برامج كمبيوتر، تحديث برامج كمبيوتر، تحليل 
أنظمة  كمبيوتر، تصميم أنظمة كمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من 
لآلخرين،  اإلنترنت  شبكة  على  المواقع  وصيانة  إنشاء  الفيروسات، 
تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي، نسخ 
برامج كمبيوتر، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين، 
مراقبة  أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد، إسترجاع بيانات 

الكمبيوتر، تأجير خوادم الشبكة ».  
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الفا ادفانسد تكنولوجيز انك.
العنوان: سويت 6، ميل مول ص.ب. 3085، ويكهامز كاي 1 رود 

تاون، تورتوال، الجزر العذراء البريطانية.

تاريخ اإليداع: 2015/06/03
الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(:
» الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، 
خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد 
معدات  وتطوير  تصميم  مجال  في  استشارات  الكمبيوتـر،  وبرامج  
أجهزة  تأجير  الكمبيوتر،  برامج  نسخ  الكمبيوتر،  برمجة  الكمبيوتر، 
كمبيوتر،  استشارات برامج الكمبيوتر، تصميم برامج كمبيوتر، تحميل 
برامج كمبيوتر، صيانة برامج كمبيوتر، تحديث برامج كمبيوتر، تحليل 
أنظمة  كمبيوتر، تصميم أنظمة كمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من 
لآلخرين،  اإلنترنت  شبكة  على  المواقع  وصيانة  إنشاء  الفيروسات، 
تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي، نسخ 
برامج كمبيوتر، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين، 
مراقبة  أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد، إسترجاع بيانات 

الكمبيوتر، تأجير خوادم الشبكة ».  
وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644

طالب التسجيل: الفا ادفانسد تكنولوجيز انك.
العنوان: سويت 6، ميل مول ص.ب. 3085، ويكهامز كاي 1 رود 

تاون، تورتوال، الجزر العذراء البريطانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة )4 سي( التينية داخل شبه مستطيل باللونين االحمر 
واالبيض كما بالشكل الموضح.

رقم اإليداع: 169056 
تاريخ اإليداع: 2015/06/03

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )09(:
» األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات 
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة 
التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  تحويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات 
في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
آليات  الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية  أقراص 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 
أجهزة  برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة  معدات 
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العـــالمــة   : حرف جي الالتيني )G(  بشكل متسلسل بااللوان كما 
بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  173047
تاريخ اإليداع:  2015/10/11 

الشروط: - التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

مستحضرات طبية و أدوية لألغراض البشرية ». 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: جلينمارك فارماسيتيكالز ليمتد.
بيلدينج،  أوه- كوربوريت  دي  اتش  هاوس،  جلينمارك    : العـنوان 
وينج-إيه، بي.دي. سوانت مارج. شاكاال، أوف ويستيرن اكسبرس 

هايواي، أندهيري )إيست(، مومباي 400099، الهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـــالمــة   : كلمة )Glenmark( بشكل متسلسل بااللوان كما 
بالشكل الموضح.

رقـم اإليـداع :  173048
تاريخ اإليداع:  2015/10/11 

الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
 «  :)5( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 

مستحضرات طبية و أدوية لألغراض البشرية ». 
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644

طالب التسجيل: جلينمارك فارماسيتيكالز ليمتد.
بيلدينج،  أوه- كوربوريت  دي  اتش  هاوس،  جلينمارك    : العـنوان 
وينج-إيه، بي.دي. سوانت مارج. شاكاال، أوف ويستيرن اكسبرس 

هايواي، أندهيري )إيست(، مومباي 400099، الهند.

 العالمة : عبارة )القبضة العالمية للمقاوالت ذ.م.م.( بحروف عربية 
والتينية مع شعار باأللوان األصفر واألسود بشكل خاص كما بالشكل 

الموضح.
رقم اإليداع: 170889 

تاريخ اإليداع: 2015/08/02م
الشروط:- التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة )37(:
» إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع ».

وكيل التسجيل: سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

هاتف: 22958641                       فاكس: 22958644
طالب التسجيل: شركة القبضة العالمية لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م.

العنوان: ص.ب 92388،  دبي، األمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االحمر  باللون  دائرة  داخل   )SUNCO( : كلمة  العـــالمــة   
واسفلها كلمة )SUNCO( داخل دائرة باللون األسود واسفل كل 
دائرة جملة »fresh coconut from farm«  كما بالشكل 

الموضح.
رقـم اإليـداع :  171484

تاريخ اإليداع:  2015/08/20  
 :)29( بالفئة  عنها  العالمة  تسجيل  المطلوب  والمنتجات  البضائع 
» زبدة جوز الهند، كريمة جوز الهند، سمن جوز الهند، رقائق جوز 
الهند، حليب جوز الهند للطهي، زيت جوز الهند، جوز الهند، جوز 
لبن  اللبن،  الهند،  المبشور، بودرة جوز  الهند  الهند المجفف، جوز 
الهند  جوز  مسحوق كريمة  الهند،  جوز  حليب  مسحوق  للشرب، 

وجميعها بالفئة 29 ».
وكيـل التسـجـيل:  سماس للملكية الفكرية.

Kuwait@smas-ip.com
هاتف: 22958641                 فاكس: 22958644
طالب التسجيل: جوجوكو هولدينج أس دي أن بي أتش دي.

العـنوان :  58 ايه )روم 2(، جاالن اس اس58/21، دمانسارا أوتاما، 
47400 بيتالينغ جايا، سيالنجور، ماليزيا.


