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مجلس الوزراء

قانون رقم 3لسنة 2016
باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال االحتياطي
-بعد االطالع على الدستور،

العام

 -وعلى القانون رقم  24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع
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مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا
القانون ،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت

نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في  23 :ربيع اآلخر  1437هـ

الموافق  2 :فبراي ـ ـ ـ ــر  2016م

األعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  53لسنة ،1987

المذكرة اإليضاحية

 وعلى المرسوم بالقانون  31لسنة  1978بقواعد إعدادالميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي القوانين

المعدلة له،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم  27لسنة  1981بزيادة المبالغ

للقانون رقم  3لسنة 2016
باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال االحتياطي
العام

المخصصة لتعزيز الدفاع عن البالد المعدل بالمرسوم بالقانون رقم

 33لسنة ،1987

-وعلى المرسوم بالقانون رقم  35لسنة  1988بزيادة المبالغ

نظراً للوضع اإلقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع إلى أسلحة
ومعدات عسكرية متطورة حفاظاً على جاهزية القوات المسلحة،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم  46لسنة  1992بزيادة المبالغ

أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة ألكثر من سنة واحدة،

وافق مجلس االمة على القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه

المتعاقبة االعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها ميزانية

المخصصة لتعزيز الدفاع في البالد،

المخصصة لتعزيز الدفاع في البالد والقوانين المعدلة له،

وأصدرناه :

مادة أولى

يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال االحتياطي العام مبلغ

واستناداً للمادة ( )142من الدستور التي تنص على اآلتي  " :يجوز
إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ،على أن تدرج في الميزانيات

استثنائية ألكثر من سنة مالية " .
لذلك فقد أعد هذا القانون.

حيث تضمنت المادة األولى منه اإلذن للحكومة بأن تأخذ من المال
االحتياطي العام مبلغ ( ثالثة آالف مليون دينار كويتي ) لوضع

 3.000.000.000د.ك (ثالثة آالف مليون دينار كويتي) لوضع

ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في

البالد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات

العسكرية وأن يراعى فيما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة وأن
ال يصرف من هذه المبالغ ألي أغراض أخرى  ،ويعد لها حساب

ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية ،تخصص لتعزيز الدفاع في
العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة
وأن ال يصرف من هذه المبالغ ألية أغراض أخرى ،ويعد لها حساب
ختامي منفصل سنوياً .
مادة ثانية
يفوض مجلس الدفاع األعلى في تخصيص المبالغ الالزمة لكل
سنة مالية وذلك خالل عشر سنوات ابتداء من السنة المالية
 2016/2015على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة
المالية التالية ،ويتولى مجلس الدفاع األعلى اإلشراف على تنفيذ
عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة .

البالد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات

ختامي منفصل سنوياً .

وبينت المادة الثانية منه بأن يفوض مجلس الدفاع األعلى في
تخصيص المبالغ الالزمة لكل سنة مالية وذلك خالل عشر سنوات

ابتداء من السنة المالية  2016/2015على أن يرحل ما لم يتم
صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية  ،ويتولى مجلس الدفاع
األعلى اإلشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية

المطلوبة .
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قانون رقم )  (4لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )3لسنة 2006
في شأن المطبوعات والنشر
 بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون رقم ( )16لسنة  1960بإصدار قانون الجزاءوالقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم ( )17لسنة  1960بإصدار قانون اإلجراءاتوالمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2006في شأن المطبوعات والنشر،وافق مجلس األمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
( مادة أولى )
يضاف إلى المادة ( )2من القانون رقم ( )3لسنة  2006المشار
إليه فقرة جديدة نصها اآلتي:
(ويدخل في حكـم المطبوع ما ينشر من خالل المواقع أو الوسائل
اإلعالمية اإللكترونية).

حيث نصت المادة األولى من القانون بإضافة فقرة جديدة إلى
المادة ( )2من القانون تحت تعريف "المطبوع" نصها( :يدخل في
حكم المطبوع ،ما ينشر من خالل المواقع أو الوسائل اإلعالمية
اإللكترونية).
وذلك لكي تسري أحكام القانون رقم ( )3لسنة  2006في شأن
المطبوعات والنشر على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل
اإلعالمية اإللكترونية ،نظراً إلى أن الواقع العملي يشهد ظهور
حسابات إخبارية أو إعالمية تنسب لألفراد وغيرهم أقوال أو أفعال
لم تصدر منهم ،وبالرغم من ذلك يكون من نسب إليه القول أو
الفعل عاجزاً عن مقاضاة هذه الحسابات اإلخبارية أو اإلعالمية لعدم
وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع ،ولذلك تم
إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في
القانون رقم ( )3لسنة  2006المشار إليه عند ارتكابهم األفعال
المجرمة قانوناً.
ونصت المادة الثانية أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

( مادة ثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره ،وعلى الوزراء – كل فيما يخصه -تنفيذ أحكامه.
نائب أمير الكويت
نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 23:ربيع اآلخر 1437هـ
الموافق  2 :فبراي ـ ـ ـ ــر  2016م

المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم 4لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )3لسنة 2006
بشأن المطبوعات والنشر
شهد مجال تطبيق القانون رقم  3لسنة  2006في شأن المطبوعات
والنشر اتساعاً الستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي
شهدت مواقع ووسائل التواصل االجتماعي ،وهو المجال الذي
يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطالح "المطبوع" وفقاً للقانون
المشار إليه.
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قانون رقم  5لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010
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مادة ( 25فقرة أولى) :

يتولى تقديم الرعاية لذوي اإلعاقة كل من األم أو األب أو الزوج

والزوجة حسب األحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام

في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بشؤونها ،فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا

 -وعلى القانون رقم( )8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص

رعاية ذوي اإلعاقة والمحافظة عليه واإلشراف على شؤون حياته

 -وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه

تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي اإلعاقة مع

مادة أولى

مادة ثانية

 -بعد االطالع على الدستور ،

ذوي اإلعاقة والقوانين المعدلة له ،
وأصدرناه :

أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية

وذلك وفق الترتيب التالي :األوالد ثم أوالد األوالد ثم اإلخوة وإذا
إخطار المشرف بذلك .

يستبدل بنصوص المواد (  ) 9و ( ) 10و (  25فقرة أولى ) من

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (: )9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كلٌّ فيما يخصه  -تنفيذ هذا

القانون رقم ( ) 8لسنة  2010المشار إليه النصوص اآلتية :

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل

التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم

مادة ثالثة

القانون .

نائب أمير الكويت

وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع اآلخرين في التعلم  ،مع

مراعاة االحتياجات الخاصة من االتصال واللغة والترتيبات التيسيرية

الالزمة ،وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع

نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في  23 :ربيع اآلخر  1437هـ
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق :

كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية .

المذكرة اإليضاحية

ويراعى في جميع االختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات االعتماد

التي تقدمها الجهات الحكومية أو األهلية حقوق واحتياجات ذوي

اإلعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة
بتوفير الوسائل السمعية والمرئية الالزمة والضمانات الكافية لخلق

مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم .

وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في
المدارس الحكومية الكتشاف حاالت صعوبات التعلم وبطيئي التعلم

وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها .كما تتكفل الهيئة
بتكاليف االختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم،

على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه
االختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون  ،إضافة إلى تجهيز مراكز

متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في
القطاع األهلي لتوفير هذه الخدمة التعليمية لهذه الفئة .

مادة (: )10

تتخذ الحكومة كافة الترتيبات اإلدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة

لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة بما فيهم فئتي بطيئي وصعوبات
التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية و تأهيلية
بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما

يؤهلهم لالندماج في المجتمع والعمل واإلنتاج .

 2فبراي ـ ـ ـ ــر  2016م

للقانون رقم ) (5لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010
في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لما كانت رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واجبة على المجتمع ،وقد

التزمت الدولة بذلك حتى تضمن المساواة بينهم وبين باقي أفراد

المجتمع .عُدلت المادة العاشرة من القانون رقم ( )8لسنة 2010

في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للتأكيد على أن حاالت
بطيئي التعلم و صعوبات التعلم  ،تعتبر من ضمن اإلعاقات التي

يشملها القانون  ،وليست حاالت مغايرة لها أو مضافة إليها .

وبناء على هذا التعديل  ،استلزم تعديل المادة التاسعة من القانون

المشار إليه لتتسق معه  ،وذلك بإضافة نص يكفل المساواة بين
فئتي بطيئي التعلم وصعوبة التعلم والفئات األخرى وذلك في التعلم

وإعماالً لمبدأ المساواة فيما يتعلق برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ،

ؤي تعديل المادة الخامسة والعشرين من القانون  ،بحيث
فقد ُر َ
يتساوى األب واألم في أحقية رعاية هؤالء  ،بدال من إعطاء األم

األولوية على األب وذلك كما هو الوضع الحالي في النص

األصلي.
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قانون رقم (  ) 6لسنة 2016
في شـأن مد الحماية التأمينية للعسكريين
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يتحمل العسكري الكـويتي بـالفرق بـين االشـتراكات المقـررة وفقـاً لقـانون

معاش ــات ومكاف ــرت التقاع ــد للعس ــكريين (المش ــار إلي ــه) وب ــين مجم ــوع

من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حصته فـي االشـتراكات التـي تقتطعهـا الجهـة العسـكرية مـن مرتبـه وحصـة

المجلـس

بها في الدولـة مقـر العمـل بمـا ال يجـاوز الحصـة التـي تتحمـل بهـا الجهـة

العاملين في غير دولهم في أي دولة عضـو في
 -بعد االطالع على الدستور،

 -وعلـ ــى قـ ــانون معاش ــات ومكافـ ــرت التقاعـــد للعسـ ــكريين الصـ ــادر

بالمرسوم رقم ( )69لسنة  1980والقوانين المعدلة له،

 وعلــى المرســوم بالقــانون رقــم ( )70لســنة  1980بشــأن العســكريينالــذين اســتفادوا مــن أحكــام القــانون رقــم ( )31لســنة  1967فــي شــأن

س ـ ـريان أحكـ ــام قـ ــانون معاشـ ــات ومكافـ ــرت التقاعـ ــد للعسـ ــكريين علـ ــى
غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

 وعلى المرسـوم بالقـانون رقـم ( )128لسـنة  1992بنظـام التـأمينالتكميلي المعدل بالقانون رقم ( )9لسنة ،2011

 وعلــى القــانون رقــم ( )25لســنة  2001بتعــديل بعــض أحكــام قــانونالتأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم ( )44لسنة  2007بشأن مد الحماية التأمينيةلمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العـاملين فـي غيـر

دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

 وعلى قرار المجلس األعلـى لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيجالعربيــة فــي دورتــه الحاديــة والثالثــين (أبــو ظبــي  -ديســمبر )2010

باعتمــاد نظــام مــد الحمايــة التأمينيــة للعســكريين والعــاملين فــي إطــار
القــوات المســلحة مــن مــواطني دول مجلــس التعــاون فــي غيــر دولهــم

وفي أي دولة عضو،

 -وافــق مجلــس األمــة علــى الق ـانون اآلتــي نصــه ،وقــد صــدقنا عليــه

وأصدرناه:

مـادة ()1

تسري أحكام قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسـكريين (المشـار

إليــه) إلزامي ـاً علــى العســكريين الكــويتيين الــذين يعملــون فــي أي مــن

الجهــات العســكرية فــي إحــدى دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج

العربية ،بشرط أن -:

أ) أن يكــون العمــل لــدى جهــة عســكرية تطبــق عليهــا قــوانين أو نظــم
التقاعد العسكري في الدولة مقر العمل .

ب) أن يكون العسكري الكويتي ممن تسري في شأنه أحكام قانون

معاشــات ومكافــرت التقاعــد للعســكريين المشــار إليــه فيمــا لــو كــان

يعمل داخل الكويت.

الجهــة العســكرية فــي االشــتراكات وفق ـاً للقــوانين أو األنظمــة المعمــول
العسكرية في الكويت عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها.
م ــادة ()3

تلتــزم الجهــة العســكرية المخاطبــة بأحكــام قــانون معاشــات ومكافــرت

التقاعـ ــد للعسـ ــكريين (المشـ ــار إليـ ــه) فـ ــي حالـ ــة قيامهـ ــا بإلحـ ــاق أي

عســكري يحمــل جنســية إحــدى دول مجلــس التعــاون لــدول الخل ـيج

العربيــة باالش ــتراك عن ــه إلزاميـ ـاً ف ــي الت ــأمين طبقـ ـاً للنظ ــام المق ــرر ف ــي

دولتـه .وعليهـا أن تـؤدي االشـتراكات المســتحقة عنـه سـواء فـي ذلــك

الحصة التي تقتطعها من مرتبه لديها أو الحصة التي تتحمل بها وفقـاً
للنظــام (المشــار إليــه) بمــا ال يجــاوز حصــتها عــن العســكري الكــويتي
الـ ــذي يعمـ ــل لـ ــديها ،وكـ ــذلك أي فـ ــروق اشـ ــتراكات تسـ ــتحق علـ ــى
العسكري وتلتزم بخصمها من مرتبه.

م ــادة ()4

يوق ــف العم ــل بأحك ــام المرس ــوم بالق ــانون رق ــم ( )70لس ــنة 1980

(المشار إليه) لمن تم االشتراك عنـه وفقـاً لألحكـام المنصـوص عليهـا
في المادة السابقة.

ويســري ف ــي ش ــأن التع ــويض ع ــن اإلص ــابة أحك ــام الم ــادة ( )12م ــن
قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
م ــادة ()5

ال تلتزم الجهة العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المقـررة طبقـاً ألنظمـة

الخدمة العسكرية ما لم تكن قيمة المكافأة أكبر من مجموع المبالغ

التــي تحملــت بهــا باعتبارهــا حصــتها فــي االشــتراكات ،فتلتــزم بــأداء
الفرق بينهما إلى العسكري مباشرة.

وفــي جميــع األحــوال ،يحــتفي العســكري بأيــة حقــوق أو مزايــا تكــون

مقــررة وفق ـاً لألنظمــة الوظيفيــة التــي تلتــزم بهــا الجهــة العســكرية مــع
العسكريين العاملين لديها.

م ــادة ()6

ال تسري أحكام المواد ( ،)3و( ،)4و( )5من هذا القانون على
العسـ ــكري الـ ــذي يحمـ ــل جنسـ ــية إحـ ــدى دول مجلـ ــس التعـ ــاون لـ ــدول
الخليج العربية إذا كان قد استحق معاشـاً تقاعـدياً أو مكافـأة تقاعـد وفقـاً
للمرسوم بالقانون رقم ( )70لسـنة ( 1980المشـار إليـه) فـي الفتـرة مـن
تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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م ــادة ()7
تت ــولى المؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة تطبي ــق أحك ــام ه ــذا
القانون ،ويكون لوزير الماليـة ومجلـس إدارة المؤسسـة ومـديرها العـام
ذات االختصاصـ ــات المقـ ــررة بقـ ــانون معاشـ ــات ومكافـ ــرت التقاعـ ــد
للعسكريين (المشار إليه) في هذا الخصوص.
م ــادة ()8
تحدد بقرار من وزير المالية  -بعد موافقـة مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة
للتأمين ــات االجتماعي ــة  -مواعي ــد وقواع ــد وإجـ ـراءات التس ــجيل وانته ــاء
الخدمــة والمســتندات الالزمــة لــذلك للمخــاطبين بأحكــام هــذا القــانون،
ومواعي ـ ــد وقواع ـ ــد وإجـ ـ ـراءات س ـ ــداد االش ـ ــتراكات والمب ـ ــالغ اإلض ـ ــافية
المســتحقة عــن التــأخير فــي ســدادها أو عــدم تســجيل الخاضــعين لهــذا
القــانون بالنســبة للجهــات العســكرية فــي الكويــت ،وذلــك بمــا ال يجــاوز
الح ـ ــدود المنص ـ ــوص عليه ـ ــا ف ـ ــي الم ـ ــادتين ( )91و( )92م ـ ــن ق ـ ــانون
التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري رقم ( )61لسنة .1976
وتكون المبالغ اإلضافية (المشار إليها) في الفقرة السابقة من حقوق

وكذا الموافقة على مشروع النظام الموحد المعـد فـي هـذا الخصـوص

ويك ــون ص ــحيحاً حس ــاب االش ــتراكات وفروقه ــا والمب ــالغ اإلض ــافية

وهو ما يعني التزام كل دولة مـن الـدول األعضـاء بإصـدار التشـريعات

الوطنية للدولة مقر العمل .

أحكام وبما ال يتعارض معها .

أجهزة التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري .

المذكــرة اإليضاحيــة
للقانون رقم (  ) 6لسنة 2016

بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين
من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في
المجلس

قرر المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة فـي

دورته الخامسة والعشرين (المنامة  ،ديسمبر  )2005الموافقـة علـى
التـ ــزام كـــل دولـ ــة مـ ــن دول المجلـ ــس بم ــد مظلـ ــة الحمايـــة التأمينيـ ــة

لمواطني دول المجلس العاملين خارجهـا فـي دول المجلـس األخـرى

فــي القطاعــات المدنيــة وذلــك بصــفة إلزاميــة مــن أول ينــاير ،2006
ومذكرته اإليضاحية  ،واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذا القرار .

وغيرهـا مــن االلتزامــات المسـتحقة وفقـاً ألحكــام هـذا القــانون بالعملــة

الالزمــة لتنفيــذ هــذا القــرار  ،فــي ضــوء مــا يقــرره النظــام الموحــد مــن

م ــادة ()9

ـاء عليــه  ،فقــد صــدر القــانون رقــم ( )44لســنة  2007فــي هــذا
وبنـ ً

في تطبيق أحكام هـذا القـانون يعتـد بـالتقويم الهجـري بالنسـبة للدولـة

الخص ــوص  ،ليش ــمل بالتغطي ــة التأميني ــة الم ــواطنين الم ــدنيين ال ــذين

للمدد بالتقويم الميالدي.

األعمال في الكويت تجاه الخليجيين المدنيين العاملين لديهم .

التــي تأخــذ بهــذا التقــويم ،وتكــون المــدد المحســوبة وفق ـاً لــه مســاوية

يعملون في إحدى دول المجلس  ،ويحدد كذلك التزامات أصحاب

م ــادة ()10

وس ــعياً إل ــى أن يش ــمل النظ ــام الموح ــد لم ــد الحماي ــة التأميني ــة كاف ــة

تســري األحكــام المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بالقــانون رقــم ()69

الشــرائح العاملــة فــي دول المجلــس  ،فقــد أقــر المجلــس األعلــى فــي

والقانون رقم ( )35لسنة ( 2001المشار إليهم) وذلك فيما لم يرد

الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة من

م ــادة ()11

وال ــذي يل ــزم ال ــدول األعض ــاء ف ــي المجل ــس بالعم ــل عل ــى إصـــدار

لس ـ ــنة  ،1980والمرس ـ ــوم بالقـ ـ ــانون رق ـ ــم ( )128لســ ــنة ،1992

دورته الحادية والثالثين (أبو ظبي ،ديسمبر  )2010اعتماد نظام مد

بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه.

مــواطني دول مجلــس التعــاون فــي غيــر دولهــم فــي أي دولــة عضــو ،

يعمل بهذا القانون اعتباراً من  ،2011/7/1أو من التاريخ الذي يتم

التشريعات الالزمة لتطبيق هـذا النظـام بمـا يكفـل سـريان أحكامـه بعـد

العربية على حده أيهما ألحق.

وتنفيذاً لذلك فقد أعد هذا القانون على ذات النسق الذي بني عليه

فيه تطبيق اإللزام في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
م ــادة ()12

على رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء  -كـل فيمـا يخصـه  -تنفيـذ هـذا
القانون ،وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في  23 :ربيع اآلخر  1437هـ
الموافق  2 :فبراي ـ ـ ـ ــر  2016م

مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره .

القانون رقم ( )44لسنة  2007متضمناً اآلتي :

تقري ــر سـ ـريان ق ــانون معاش ــات ومكاف ــرت التقاع ــد للعس ــكريين الص ــادر

بالمرس ــوم بالق ــانون رق ــم ( )69لس ــنة  1980إلزاميـ ـاً عل ــى العس ــكريين

الك ــويتيين الع ــاملين ف ــي أي م ــن الجه ــات العس ــكرية ف ــي إح ــدى دول

مجلس التعاون وفقاً للمادة ( )1من القانون التي تشترط لذلك اآلتي :

 أن يكــون العمــل لـدى جهــة عســكرية تطبــق عليهــا قــوانين أو نظــامالتقاعد العسكري في الدولة مقر العمل .
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 -أن يكون العسكري الكويتي ممن يسري في شـأنه قـانون معاشـات

تقريـ ــر معالجـ ــة لحـ ــاالت اسـ ــتحقاق بعـ ــض العسـ ــكريين الخليجيـ ــين

تقرير التزام العسكري الكـويتي بقيمـة الفـرق بـين االشـتراكات المقـررة

( )70لســنة ( 1980المشــار إليــه) فــي الفتــرة الالحقــة علــى التــاريخ

ومكافرت التقاعد للعسكريين فيما لو كان يعمل داخل الكويت .

لمعاشــات تقاعديــة أو مكافــرت تقاعــد وفق ـاً للمرســوم بالقــانون رقــم

وفقـ ـاً ألحك ــام ق ــانون معاش ــات ومكاف ــرت التقاع ــد للعس ــكريين وب ــين م ــا

المحــدد للعمــل بهــذا القــانون وفق ـاً للمــادة ( )11منــه حتــى صــدوره،

مــن مرتبــه وحصــتها فــي االشــتراكات وفق ـاً للق ـوانين أو األنظمــة المعمــول

شـ ــأنهم ،باعتبـ ــار أن الغـ ــرض مـ ــن الخضـ ــوع للقـ ــانون وهـ ــو شـ ــمولهم

العســكرية فــي الكويــت عــن العســكري الكــويتي الــذي يعمــل لــديها ،إذ ال

معاشات ومكافرت  ،وهي األحكام التي تنص عليها المادة ( )6منه.

تؤديــه الجهــة العســكرية عنــه مــن اشــتراكات شــاملة الحصــة التــي تقتطعهــا
بها في الدولة مقـر العمـل وبمـا ال يجـاوز الحصـة التـي تتحمـل بهـا الجهـة

وذلك بالنص على عدم سريان أحكـام المـواد ( )3و ( )4و ( )5فـي
بالتغطيـة التأمينيــة التــي يقررهــا قــد تحقــق بالفعــل بمــا اســتحق لهــم مــن

مبرر إللزام الجهـة العسـكرية فـي الخـارج بحصـة تزيـد عمـا هـو مقـرر وفقـاً
لقانون موطنه  .وهو مؤدى األحكام الواردة في المادة ( )2منه .

تقريــر بــأن يكــون لــوزير الماليــة ومجلــس اإلدارة والمــدير العــام ذات

عســكري خليجــي يعمــل لــديها طبقـاً للنظــام المقــرر فــي دولتــه  ،وكــذا

المشار إليه  .وهي األحكام التي تنص عليها المادة ( )7منه .

تقرير التزام الجهة العسكرية في الكويت في االشتراك إلزامياً عن أي

أداء االشـ ــتراكات المسـ ــتحقة عن ـ ــه بحصـ ــتيها وبمراعـ ــاة أال تتج ـ ــاوز
حص ــتها ف ــي االشـ ـ ـ ــتراكات الحص ـ ـ ــة الت ــي تل ــزم به ــا ع ــن العس ــكري

الكـ ــويتي حتـ ــى ال يكـ ــون ذلـ ــك سـ ــبباً فـ ــي العـ ــزوف عـ ــن االسـ ــتعانة

بالعسكريين الخليجيين  ،وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن الجهـة العسـكرية

تلت ـ ــزم أيضـ ـ ـاً بخص ـ ــم وأداء أي فـ ـ ــروق اش ـ ــتراكات مس ـ ــتحقة علـ ـ ــى
العسكري الخليجي .وهي األحكام التي تنص عليها المادة ( )3منه.

تقريــر إيقــاف العمــل بالمرســوم بالقــانون رقــم ( )70لســنة  1980بشــأن

العس ـ ــكريين ال ـ ــذين اس ـ ــتفادوا م ـ ــن أحك ـ ــام الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )31لس ـ ــنة

 1967فـ ـي ش ــأن سـ ـريان أحك ــام ق ــانون معاش ــات ومكاف ــرت التقاع ــد
للعســكريين علــى غيــرهم مــن العــاملين بتكليــف مــن الحكومــة فــي منــاطق
العمليــات الحربيــة  ،وذلــك بالنســبة للعســكريين الخليجيــين الــذين يــتم

االش ــتراك ع ــنهم وفقـ ـاً ألحك ــام الم ــادة ( )3م ــن المش ــروع  ،منعـ ـاً م ــن

ت ــداخل الق ــوانين ولم ــا يحقق ــه المش ــروع م ــن تغطي ــة ش ــاملة له ــم ض ــد

األخطار المؤمن ضدها وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولهم

وكذا تقرير أحقية العسكري الخليجي في التعويض عن اإلصـابة وفقـاً
ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )12م ـ ــن ق ـ ــانون معاش ـ ــات ومكاف ـ ــرت التقاع ـ ــد
للعســكريين المشــار إليــه ،تنفيــذاً لصــريح مــا ورد فــي النظــام الموحــد
للعسكريين  ،وقد تقررت األحكام المتقدم ذكرها بالمادة ( )4منه .

تقرير عدم التزام الجهة العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً
ألنظم ــة الخدم ــة العس ــكرية إال إذا كان ــت ه ــذه المكاف ــأة تزي ــد عل ــى
مجموع المبالغ التي تحملت بهـا باعتبارهـا حصـتها فـي االشـتراكات،

حيـث تـؤدي الفــرق للعسـكري مباشـرة  .وبمراعــاة احتفـا العســكري

بأي حقوق أو مزايـا أخـرى تكـون مقـررة وفقـاً لألنظمـة التـي تلتـزم بهـا
الجهــة العســكرية مــع العســكريين لــديها ،وذلــك حفاظ ـاً علــى حقــوق

العسكري وتحقيق الموازنة بينها وبين حقوق الجهـة العسـكرية ودولـة

مقر العمل ،وهي األحكام التي تنص عليها المادة ( )5منه .

تحديــد الجهــة التــي تتــولى تنفيــذ أحكــام المشــروع بالمؤسســة  ،مــع

االختصاصات المقررة بقانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين

تحديد القـرارات الالزمـة لتنفيـذ المشـروع والمتعلقـة بمواعيـد وقواعـد
وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات الالزمة لذلك وكذا
المتعلق ــة بمواعي ــد وقواع ــد وإج ــراءات التس ــجيل س ــواء االش ــتراكات
والمب ــالغ اإلض ــافية المس ــتحقة نتيج ــة الت ــأخير ف ــي التس ــجيل أو أداء
االشــتراكات  ،مــع تقريــر أحقيــة أجهــزة التقاعــد العســكري فــي الدولــة
موطن العسكري في المبالغ اإلضافية المشار إليها .
وكذا تقرير صـحة حسـاب االلتزامـات المسـتحقة وفقـاً ألحكـام المشـروع
بالعملــة الوطنيــة للدولــة مقــر العمــل ،بمــا يعنــي عــدم إعــادة حســاب مــا
يقابلهــا بالــدينار الكــويتي ،وذلــك للتغلــب علــى أي صــعوبات قــد تــنجم
ع ــن اخ ــتالف أس ــعار ص ــرف العم ــالت الوطني ــة ل ــدول المجل ــس مقاب ــل
الدينار الكويتي  .وهي األحكام التي تنص عليها المادة ( )8منه.
تقري ــر االعت ــداد ب ــالتقويم الهج ــري بالنس ــبة لل ــدول الت ــي تأخ ــذ به ــذا
التقــويم  ،وتكــون المــدد المحســوبة وفق ـاً لــه مســاوية للمــدد بــالتقويم
الميالدي  ،وذلك نحو مزيد من التيسير في تنفيذ نظام مد الحماية.
وهو ما تنص عليه المادة ( )9منه .
ونظـ ـراً إلــى أن األحكــام المنصــوص عليهــا فــي القــانون ال تتضــمن نظام ـاً
تأمينيــا متكــامالً  ،فقــد تمــت اإلحالــة إلــى القــوانين التــي تكمــل أحكامــه
على النحو المنصوص عليه في المادة ( )10من هذا القانون.
وبالنسبة لتاريخ العمل بالقانون فتحدد المادة ( )11باألول من يوليو
 2011أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق اإللزام في كل دولة من دول
المجلس على حده أيهما ألحق  ،وذلك لما قد يحدث من تأخر بعض
الدول في إصدار القوانين المطلوبة منها لمد الحماية التأمينية.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

قانون رقم (  )7لسنة 2016
في شأن التخطيط التنموي

بعد االطالع على الدستور ،

وعل ــى المرس ــوم بالق ــانون رق ــم ( )31لس ــنة  1978بقواع ــد إع ــداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

وعلـ ـ ــى القـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )60لسـ ـ ــنة  1986فـ ـ ــي شـ ـ ــأن التخطـ ـ ــيط
االقتصــادي واالجتمــاعي المعــدل بالمرســوم بالقــانون رقــم ( )7لســنة

،1987
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ويراعى االهتمام بتشجيع القطـاع الخـاص علـى اإلسـهام فـي تنفيـذ مـا
يخص ــه م ــن مش ــروعات الخط ــة وفـ ــق أس ــس معتم ــدة م ــن الجهـــات

المسئولة .

( مـادة ) 5

يراعــى فــي إعــداد الخطــة وتنفيــذها التوافــق بــين النشــاط االقتصــادي

العام والنشاط االقتصـادي الخـاص تحقيقـاً لألهـداف التنمويـة  ،وفـي

حالـ ــة مشـ ــاركة القطـ ــاع الخـ ــاص فـ ــي تنفيـ ــذ الخطـ ــة عليـ ــه أن يلتـ ــزم
بالتوجهات الرئيسية للخطة دون اإلخالل باألحكام القانونية النافذة.
الفصـل الثانـي

وعلـ ــى المرس ــوم رق ــم ( )33لســـنة  2004بشـ ــأن إنشـ ــاء المجلـ ــس

في إجراءات وضع الخطة وإقرارها

األعلى للتخطيط والتنمية والمراسيم المعدلة له،

ومتابعة تنفيذها

واف ــق مجل ــس األم ــة عل ــى الق ــانون اآلت ــي نص ــه ،وق ــد ص ــدقنا عليـ ـه

وأصدرناه:

الفصل األول
أحكام عامــة
( مـادة ) 1

توض ـ ــع خط ـ ــة وطني ـ ــة ش ـ ــاملة طويل ـ ــة األج ـ ــل للتنمي ـ ــة ترتك ـ ــز عل ـ ــى

االس ــتراتيجية العام ــة للدول ــة وتتض ــمن أه ــدافاً رئيس ــية مح ــددة منه ــا

أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبـأ لهـا جميـع المـوارد الماليـة

والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيـرات أو

تطورات تقتضي تعديل األهـداف المبتغـاة  ،ويمتـد بُعـدها الزمنـي إلـى

المــدى الطويــل  .وتنقســم هــذه الخطــة إلــى خطــط متوســطة األجــل

تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية .

( مـادة ) 2

تحــدد األهــداف الرئيســية للخطــة الوطنيــة الشــاملة والبــرامج الزمنيــة

ـاء عل ـ ــى رؤي ـ ــة الدول ـ ــة واالحتياج ـ ــات التنموي ـ ــة
المش ـ ــتملة عليه ـ ــا بن ـ ـ ً

وإمكانات التنفيذ المختلفة ووفقاً لألولويات .
( مـادة ) 3

يراعى عند إعداد الميزانيـة العامـة للدولـة أو عنـد تعـديل االعتمـادات

الـواردة فيهــا االلتـزام بمكونــات الخطـة الســنوية ،ويـتم ذلــك بالتنســيق

بين وزارة المالية واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

وال يجوز االرتباط أو تمويـل أيـة مشـروعات تتعلـق بالتنميـة بالمخالفـة
لــذلك أو بمــا يخــرج عــن نطــاق مشــروعات الخطــة  ،مــا لــم يطــرأ مــا

يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية.
( مـادة ) 4

علــى كافــة الــوزارات والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة والشــركات
المملوكــة للدولــة بالكامــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق أهــداف

الخطة في الوقت المحدد لها .

( مـادة ) 6

تت ــولى األمان ــة العام ــة للمجل ــس األعل ــى للتخط ــيط والتنمي ــة إع ــداد
مشــروع اإلطــار العــام لخطــة التنميــة الشــاملة فــي ضــوء االســتراتيجية

واألهداف العامة بعيدة المدى للدولة.

ويعـرض المشــروع علــى المجلــس األعلــى للتخطـيط والتنميــة لدراســته
وعرضه على مجلـس الـوزراء العتمـاده  ،ثـم يحـال إلـى مجلـس األمـة

إلقراره ويصدر بقانون .

( مـادة ) 7

علـ ــى الـ ــوزارات والهيئـ ــات العامـ ــة والمؤسسـ ــات العامـ ــة والشـ ــركات
المملوك ــة للدول ــة بالكام ــل ك ــل فيم ــا يخص ــه مواف ــاة األمان ــة العام ــة

للمجل ــس األعل ــى للتخط ــيط والتنمي ــة ف ــي المواعي ــد الت ــي تح ــددها
بمقترحات في شـأن الخطـط التـي تحقـق أهـداف كـل قطـاع فـي ضـوء

اإلطار العام للخطة الوطنية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص

المقابل لنشاطها .

وترتــب المشــروعات الــواردة فــي الخطــط المقترحــة وفق ـاً لألولويــات

التــي تحــددها كــل وزارة أو هيئــة أو مؤسســة أو شــركة مملوكــة للدولــة
بالكام ــل باالتف ــاق م ــع األمان ــة العام ــة للمجل ــس األعل ــى للتخطـ ــيط
والتنميــة فــي حــدود المتــاح مــن المــوارد الماليــة فــي الميزانيــة العامــة

للدولة .

وللــوزير المخــتص أن يــدعو الــوزارات والهيئــات العامــة والمؤسســات
العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى تشكيل لجان تخطيط

فـي كــل جهـة تضــم فــي عضـويتها منــدوباً عــن األمانـة العامــة للمجلــس

األعلى للتخطيط والتنمية  ،وتكون مهمتهما تقديم البيانات والتقارير
التي يتطلبهـا إعـداد الخطـة أو دراسـة المشـاكل التخطيطيـة  ،وكـذلك

متابعــة تنفيــذ الخطــة وإعــداد التقــارير الدوريــة وتقــديمها إلــى األمانــة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ،وبوجه عام القيام بما قد

يعهد به إليها الوزير المختص .

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
( مـادة ) 8
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ويص ــدر بتش ــكيل ه ــذا المجل ــس مرس ــوم تب ــين في ــه م ــدة العض ــوية ،

تت ــولى األمان ــة العام ــة للمجل ــس األعل ــى للتخط ــيط والتنمي ــة دراس ــة

وتحدد مكافرت األعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

المشاريع والبرامج المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة تحليـل

وتبين الالئح ــة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد

األث ــر التنم ــوي لك ــل م ــن المش ــروعات ال ــواردة ض ــمنها والدراس ــات

وإجراءات اجتماعاته  ،ونظام العمل فيه واللجان التـي يـرى تشـكيلها

المقدمة عنها  ،ويتم اختيـار المشـروعات التـي تثبـت جـدواها للتنفيـذ

من بين أعضائه أو غيرهم .

إلدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقاً لألولويات.

ويكـون للمجلـس أمانـة عامـة يشـرف عليهـا الـوزير المخـتص ،ويصــدر

( مادة ) 9
يعرض مشروع الخطة السـنوية  ،بعـد إقـراره مـن المجلـس األعلـى

مرسـ ـ ـ ــوم بتحديـ ـ ـ ــد اختصاصـ ـ ـ ــاتها ورقابتهـ ـ ـ ــا للـ ـ ـ ــوزارات والهيئـ ـ ـ ــات
والمؤسسات العامـة والشـركات المملوكـة للدولـة بالكامـل فيمـا يتعلـق

للتخطيط والتنمية ،مع مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة ،علـى مجلـس

بشؤون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية .

الــوزراء العتمــاده ،ويُحــال مشــروع الخطــة الســنوية إلــى مجلــس األمــة

ويُخصــص فــي الميزانيــة المبــالغ الالزمــة لنشــاطات المجلــس وأمانتــه

قبــل ابتــداء الســنة الماليــة بســتة أشــهر علــى األقــل  ،وللمجلــس أن

يبدي ما يراه من المالحظات ومتابعة الخطة .
( مـادة ) 10
تقـ ــدم الـ ــوزارات والهيئـ ــات العامـ ــة والمؤسسـ ــات العامـ ــة والشـ ــركات
المملوكـ ــة للدولـ ــة بالكامـ ــل إلـ ــى األمانـ ــة العامـ ــة للمجلـ ــس األعلـ ــى
للتخطيط والتنمية تقـارير شـهرية  ،وتتضـمن هـذه التقـارير سـير العمـل

العامة.

( مـادة ) 13

يخ ـ ــتص المجل ـ ــس األعل ـ ــى للتخط ـ ــيط والتنمي ـ ــة برس ـ ــم السياس ـ ــات

واقت ـ ـراح خطـ ــط التنميـ ــة وتقـ ــديم توصـ ــيات إلـ ــى مجلـ ــس الـ ــوزراء ،
الستص ــدار أي ق ــانون أو نظ ــام أو التخ ــاذ أي ــة إج ــراءات ق ــد يراه ــا

ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورية أو نافع ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف أو لزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة فعالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االستراتيجيات التنموية.

في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئـة عامـة أو مؤسسـة عامـة أو شـركة

وللمجلـ ـ ــس أن يطلـ ـ ــب مـ ـ ــن الجهـ ـ ــات الحكوميـ ـ ــة أيـ ـ ــة بيانـ ـ ــات أو

 ،وبياناً عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة .

يطل ـ ــب إل ـ ــى ه ـ ــذه الجه ـ ــات القي ـ ــام بأي ـ ــة دراس ـ ــات تتعل ـ ــق بالمه ـ ــام

مملوكة للدولة بالكامل من الخطة  ،ومدى التقدم في تحقيق أهدافها
ويقدم الوزير المختص إلى مجلـس األمـة تقـارير المتابعـة الربـع سـنوية
بعد عرضها علـى المجلـس األعلـى للتخطـيط والتنميـة واعتمادهـا مـن
مجلس الوزراء .
( مـادة ) 11
لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الحق في الحصول
م ـ ــن ال ـ ــوزارات والهيئ ـ ــات العام ـ ــة والمؤسس ـ ــات العام ـ ــة والش ـ ــركات
المملوكة للدولة بالكامل على كافة البيانات والتقـارير الالزمـة إلعـداد
ومتابعة تنفيذ الخطة عـدا مـا نـص القـانون علـى سـريته  ،وال تسـتخدم
هــذه البيانــات والتقــارير فــي غيــر الغــرض المنصــوص عليــه فــي هــذا
القانون .
( مـادة ) 12
يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنميـة برئاسـة رئـيس مجلـس الـوزراء
ويضــم فــي عضــويته عــدداً مــن الــوزراء  ،وأعضــاء مــن خــارج الحكومــة
من ذوي الكفاءة والخبرة في األنشطة المختلفة.

معلوم ـ ـ ــات يقتض ـ ـ ــيها األم ـ ـ ــر للقي ـ ـ ــام بالمه ـ ـ ــام الموكل ـ ـ ــة إلي ـ ـ ــه  ،وأن
المشار إليها .

( مـادة ) 14

يُنظ ــر مش ــروع الخط ــة اإلنمائي ــة متوس ــطة األج ــل ف ــي مجل ــس األم ــة

على وجه االستعجال .

( مادة ) 15

يسـ ــتمر العمـ ــل بـ ــالخطط القائمـ ــة وقـ ــت صـ ــدور هـ ــذا القـ ــانون وفق ـ ـاً
لجدولها الزمني .

ويُلغى القانون رقم ( )60لسنة  1986المشار إليه .
( مادة ) 16

على رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا
القانون  ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في  23 :ربيع اآلخر  1437هـ
الموافـ ـ ـ ـ ــق  2 :فبراي ـ ـ ـ ــر  2016م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم ( )7لسنة 2016
في شأن التخطيط التنموي
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الكافيــة لمواجهــة مــا يجــد مــن متغي ـرات أو تطــورات تقتضــي تعــديل

األهداف المبتغاة  ،ويمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل  .وتنقسم

هــذه الخط ــة إلــى خط ــط متوســطة األج ــل تتفــرع منه ــا خطــط س ــنوية

تفصيلية .

ناط القانون رقم ( )60لسنة  1986في شأن التخطيط االقتصادي

ونصت المادة ( )2على أن تحدد األهداف الرئيسية للخطة الوطنية

بوزارة التخطيط ووزير التخطيط والمجلس األعلى للتخطيط ببعض

واالحتياجات التنموية وإمكانات التنفيذ المختلفة ووفقاً لألولويات .

واألهداف العامة بعيدة المدى للدولة .

أو عنــد تعــديل االعتم ـادات الــواردة فيهــا االلتــزام بمكونــات الخطــة

واالجتماعي والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( )7لسنة ،1987

الش ــاملة والب ــرامج الزمني ــة المش ــتملة عليه ــا بن ــاء عل ــى رؤي ــة الدول ــة

االختصاصات المتعلقة بخطة التنمية الشاملة في ضوء االستراتيجية

ونصت المادة ( )3على أن يراعى عند إعداد الميزانية العامـة للدولـة

ونظراً لصدور المرسوم رقم ( )33لسنة  2004بإنشاء المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية المعدل بالمرسوم رقم  307لسنة 2007

الس ــنوية  ،و ي ــتم ذل ــك بالتنس ــيق ب ــين وزارة المالي ــة واألمان ــة العام ــة

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

وأن تحل األمانة العامة لهذا المجلس محل وزارة التخطيط في

لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة  ،ما لم يطرأ ما

متضمناً إنشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس األعلى للتخطيط

وال يجوز االرتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة

االختصاصات المقررة لها وفقاً للقوانين واللوائح  -فيما عدا ما
استثنى منها بنص خاص -وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف الوزير

ونصت المادة ( )4على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات

وفي ضوء الدور التنفيذي الهام الذي تضطلع به األمانة العامة

لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها.

عمل الحكومة والخطط اإلنمائية ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية

يخص ــه م ــن مش ــروعات الخط ــة وفـ ــق أس ــس معتم ــدة م ــن الجهـــات

الثانية من المرسوم رقم  307لسنة  2007المشار إليه ،وأبرزته

ونصت المادة ( )5أن يراعى في إعداد الخطة وتنفيـذها التوافـق بـين

المختص الذي يصدر بتحديده مرسوم.

يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية.

العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل اتخاذ اإلجراءات الالزمة

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية من إعداد لمشروعات برامج

ويراعى االهتمام بتشجيع القطـاع الخـاص علـى االسـهام فـي تنفيـذ مـا

في هذا الشأن للجهات المعنية ،والذي أفصح عنه نص المادة

المسئولة .

قوانين إصدار الخطط اإلنمائية متوسطة األجل والخطط السنوية

النشـ ــاط االقتصـ ــادي العـ ــام والنشـ ــاط االقتصـ ــادي الخـ ــاص تحقيق ـ ـاً
لألهــداف التنمويــة  ،وفــي حالــة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ

لسنة  2015بإصدار الخطة السنوية لعام . 2016/2015

باألحكام القانونية النافذة .

وآخرها القانون رقم ( )11لسنة  2015بإصدار الخطة اإلنمائية
للسنوات ( ،)2020/2019-2016/2015والقانون رقم ()10

الخط ــة علي ــه أن يلتـ ــزم بالتوجه ــات الرئيس ــية للخط ــة دون اإلخـــالل

ونظراً ألن القانون رقم ( )60لسنة  1986نظم أول مرحلة تاريخية

ونصــت المــادة ( )6علــى أن تتــولى األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى

الكويت حالياً مما جعل بعض نصوصه غير ذات جدوى مما يستلزم

في ضوء االستراتيجية واألهداف العامة بعيدة المدى للدولة .

وفي إطار التحديث والتعديل لبعض الكلمات والعبارات الواردة

وعرضه على مجلـس الـوزراء العتمـاده  ،ثـم يحـال إلـى مجلـس األمـة

مع الواقع الفعلي وتحديد المقصود منها على وجه علمي دقيق ،فقد

ونص ــت الم ــادة ( )7عل ــى ال ــوزارات والهيئ ــات العام ــة والمؤسس ــات

المشار إليه ،بما يتفق مع ما تقدم بيانه.

األمانة العامة للمجلس األعلـى للتخطـيط والتنميـة فـي المواعيـد التـي

في مجال التخطيط االقتصادي واالجتماعي وهي مرحلة عبرتها دولة

للتخطيط والتنمية إعداد مشـروع اإلطـار العـام لخطـة التنميـة الشـاملة

تغيرها أو إلغاؤها .

ويعـرض المشــروع علــى المجلــس األعلــى للتخطــيط والتنميــة لدراســته

ببعض مواد القانون رقم ( )60لسنة  1986المشار إليه ،بما يتفق

إلقراره ويصدر بقانون .

أعد هذا القانون ليحل محل أحكام القانون رقم ( )60لسنة 1986

العامــة والشــركات المملوكــة للدولــة بالكامــل كــل فيمــا يخصــه موافــاة

حيث نصت المادة ( )1من هذا القانون على أن توضع خطة وطنيـة

تحــددها بمقترحــات فــي شــأن الخطــط التــي تحقــق أهــداف كــل قطــاع

وتتضــمن أهــدافاً رئيســية محــددة منهــا أهــدافها المرحليــة وسياســات

القطاع الخاص المقابل لنشاطها .

شــاملة طويلــة األجــل للتنميــة ترتكــز علــى االســتراتيجية العامــة للدولــة

تحقيقها وتعبأ لها جميـع المـوارد الماليـة والبشـرية وتتـوفر لهـا المرونـة

ف ــي ض ــوء االط ــار الع ــام للخط ــة الوطني ــة الش ــاملة وك ــذلك مقترح ــات

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
وترتــب المشــروعات الــواردة فــي الخطــط المقترحــة وفق ـاً لألولويــات
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ويقدم الوزير المختص إلى مجلس األمة تقارير المتابعة الربع سنوية

التــي تحــددها كــل وزارة أو هيئــة أو مؤسســة أو شــركة مملوكــة للدولــة

بعد عرضه على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية واعتماده من

والتنميــة فــي حــدود المتــاح مــن المــوارد الماليــة فــي الميزانيــة العامــة

ونصت المادة ( )11على أن لألمانة العامة للمجلس األعلى

بالكام ــل باالتف ــاق م ــع األمان ــة العام ــة للمجل ــس األعل ــى للتخطـ ــيط

للدولة .

مجلس الوزراء .

للتخطيط والتنمية الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة

وللوزير المختص أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات

والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل على كافة

في كل جهة تضم في عضويتها مندوباً عن األمانة العامة للمجلس

القانون على سريته ،وال تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير

العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى تشكيل لجان تخطيط

البيانات والتقارير الالزمة إلعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص

األعلى للتخطيط والتنمية  ،وتكون مهمتهما تقديم البيانات والتقارير

الغرض المنصوص عليه في هذا القانون .

متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى األمانة

الذي تقوم به األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في

التي تتطلبها إعداد الخطة أو دراسة المشاكل التخطيطية  ،وكذلك

العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ،وبوجه عام القيام بما قد

يعهده إليها الوزير المختص .

وبالنظر إلى األهمية الحيوية للدور التنفيذي الفعال على أرض الواقع

كافة جوانب العملية التخطيطية بالبالد ،وبما يقتضي إصدار مرسوم

معدل للمرسوم ( )307لسنة  2007المشار إليه ،والذي حدد في

ونصــت المــادة ( )8علــى أن تتــولى األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى

مادته الثانية بعض االختصاصات التي تمارسها األمانة العامة فعالً ،

القطاعي ومراجعة تحليل األثر التنموي لكل من المشروعات الـواردة

أن يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشئون

للتخطيط والتنمية دراسة المشاريع والبرامج المقترحة على المسـتوى

ضــمنها والدراســات المقدمــة عنهــا  ،ويــتم اختيــار المشــروعات التــي

تثبــت جــدواها للتنفيــذ إلدراجهــا ضــمن مشــروع الخطــة وذلــك وفق ـاً
لألولويات.

األمر الذي يستدعي بالضرورة تعديل نص المادة ( )12والنص على

التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ورقابتها للوزارات

والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل
وذلك فيما يتعلـق بشئون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد

ونظراً لالرتباط الوثيق والتالزم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية
العامة للدولة ،أوجبت المادة ( )9عرض مشروع الخطة السنوية -

مشروعاتها إلى األمانة العامة والحصول على موافقتها على هذه

الميزانية العامة للدولة  -على مجلس الوزراء العتماده ،وذلك دون

الميزانية المبالغ الالزمة لنشاطات المجلس واألمانة العامة.

بعد إقراره من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع

وجوب إصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاءً بإصدار قانون بالخطة
اإلنمائية متوسطة األجل المنبثق عنها الخطط السنوية ،وبما يؤدي

إلى سرعة تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة ،فضالً من أن أحكام
الدستور والقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

ونظمت المادة ضرورة إحالة الخطة السنوية إلى مجلس األمة
لتمكينه من متابعة ورقابة الخطة السنوية وإبداء مالحظاته عليها إذا

لزم األمر وذلك قبل موعد الخطة بستة أشهر على األقل .

ونصـ ــت الم ـ ــادة ( )10عل ـ ــى أن تق ـ ــدم ال ـ ــوزارات والهيئ ـ ــات العام ـ ــة
والمؤسسات العامـة والشـركات المملوكـة للدولـة بالكامـل إلـى األمانـة

العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيط والتنميــة تقــارير شــهرية  ،وتتضــمن
هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو

مؤسســة عامــة أو شــركة مملوكــة للدولــة بالكامــل مــن الخطــة ومــدى

التقدم في تحقيق أهدافها وبياناً عن أنشطة القطـاع الخـاص المرتبطـة

بالخطة .

التقارير الدورية ،وتلتزم الجهات المشار إليها بتقديم خطط

الخطط .أو على أي مشروعات تنموية أخرى ،وأن يخصص في
ونصــت المــادة ( )13علــى أن يخــتص المجلــس األعلــى للتخطــيط
والتنمية برسم السياسات واقتراح خطط التنمية وتقديم توصـيات إلـى
مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء  ،الستص ـ ــدار أي ق ـ ــانون أو نظ ـ ــام أو التخ ـ ــاذ أي ـ ــة
إجراءات قد يراها ضـرورية أو نافعـة لتحقيـق أهـداف أو لزيـادة فعاليـة
االستراتيجيات التنموية.
وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية أيـة بيانـات أو معلومـات
يقتضــيها األمــر للقي ــام بالمهــام الموكل ــة إليــه  ،وأن يطل ــب إلــى ه ــذه
الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار إليها .
ونصت المادة ( )14على أن ينظر مشروع الخطة االنمائية متوسطة
األجل في مجلس األمة على وجه االستعجال .
ونصت المادة ( )15على أن يستمر العمل بالخطط القائمة وقت
صدور هذا القانون وفقاً لجدولها الزمني ويلغى القانون رقم ()60
لسنة . 1986
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قانون رقم )  ( 8لسنة 2016
بتنظيم اإلعالم اإللكتروني

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة  1960والقوانين
المعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة الصـادر بالقـانون رقـم
 17لسنة  1960والقوانين المعدلة له،
وعلــى القــانون رقــم  40لســنة  1972بشــأن حــاالت الطعــن بــالتمييز
وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعل ــى الق ــانون الم ــدني الص ــادر بالمرس ــوم بالق ــانون رق ــم  67لس ــنة
 1980والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم  20لسنة  1981بإنشاء دائرة بالمحكمة
الكلي ــة لنظ ــر المنازع ــات اإلداري ــة المع ــدل بالق ــانون رق ــم 61لس ــنة
،1982
وعلــى القــانون رقــم  51لســنة  1984فــي شــأن األحــوال الشخصــية
والقوانين المعدلة له،
وعلــى قــانون تنظــيم القضــاء الصــادر بالمرســوم بقــانون رقــم  23لســنة
 1990والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم64لسنة  1999في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم  3لسنة  2006في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم 61لسنة2007بشان اإلعالم المرئي والمسموع،
وعلى المرسوم بقانون رقم  19لسنة  2012في شأن حماية الوحدة
الوطنية،
وعل ــى قـ ــانون الش ــركات الص ــادر بالمرســـوم بق ــانون رقـــم  25لســـنة
 2012والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم20لسنة2014في شأن المعامالت اإللكترونية،
وعلـ ــى القـ ــانون رقـ ــم  37لسـ ــنة  2014بشـ ــأن إنشـ ــاء هيئـ ــة تنظـ ــيم
االتص ـ ـ ـ ــاالت وتقني ـ ـ ـ ــة المعلوم ـ ـ ـ ــات المع ـ ـ ـ ــدل بالق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم 98
لسنة،2015
وعلى القانون رقـم  63لسـنة  2015فـي شـأن مكافحـة جـرائم تقنيـة
المعلومات،
وافق مجلس األمة على القانون التالي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة()1
فـ ــي تطبيـ ــق أحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون تكـ ــون للكلمـ ــات والمصـ ــطلحات
التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير :وزير اإلعالم.
الوزارة :وزارة اإلعالم.
اإلعـالم اإللكترونــي :النشـاط الــذي يتضــمن نشـر أو بــث المــواد أو
النماذج أو الخـدمات اإلعالميـة ذات المحتـوى اإللكترونـي التـي يـتم
إنتاجهــا أو تطويرهــا أو تحــديثها أو تــداولها أو بثهــا أو نشــرها والنفــاذ
إليهــا مــن خــالل شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت)أو أي شــبكة
اتصاالت أخرى.
النشر اإللكتروني :نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة اإلعـالم
اإللكترونــي مــن خــالل شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) أو أي
شبكة اتصاالت أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية
أيـاً كانــت طبيعتهــا وغيرهــا مــن وســائل التقنيــة الحديثــة ،وذلــك بقصــد
التداول العام.
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النطــاق اإللكترونــي :هــو النطــاق (الــدومين) المســجل علــى شــبكة
المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) أو أي شــبكة اتصــاالت أخــرى ومــن
خالله يتم الدخول أو االستدالل على المواقع اإللكترونية.
الموق ــع أو الوس ــيلة اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة :الص ــفحة أو ال ــرابط أو
التطبي ــق اإللكترون ــي ال ــذي يص ــدر باس ــم مع ــين ول ــه عن ــوان ونط ــاق
إلكترونــي محــدد ،وينشــأ أو يستضــاف أو يــتم النفــاذ إليــه مــن خــالل
شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) أو أي شبكة اتصاالت أخرى.
المحتـ ــوى اإللكترونـ ــي :المحتـ ــوى النصـ ــي أو السـ ــمعي أو المرئـ ــي
الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسـائط الـذي يشـمل أي تركيبـة ممـا
ذكـ ــر والـ ــذي يـ ــتم تطـ ــويره أو إنتاجـ ــه أو تحديثـ ــه أو تداولـ ــه بوسـ ــائل
إلكترونية ،أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني ،والذي
ينشر ويتم النفاذ إليه من خالل شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنـت)
أو أي شبكة اتصاالت أخرى.
الصــحيفة اإللكترونيــة :موقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة يقــدم مــن
خالله ـ ــا المحت ـ ــوى اإللكترون ـ ــي المتض ـ ــمن األخب ـ ــار والموض ـ ــوعات
والمقــاالت والوســائط المتعــددة ذات الطــابع الصــحفي أو اإلعالمــي
سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة أو اإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة اإللكتروني ـ ــة :المحتـ ـ ـوى
المتض ــمن الت ــرويج ألعم ــال أو خ ــدمات أو منتج ــات أو ألش ــخاص م ــن
خالل شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى.
صاحب الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية :الشخص الطبيعـي
أو االعتب ـ ــاري ال ـ ــذي ثبت ـ ــت نس ـ ــبة الموق ـ ــع أو الوس ـ ــيلة اإلعالمي ـ ــة
اإللكترونية إليه.
الم ــدير المس ــؤول :الش ــخص الطبيع ــي ال ــذي يعين ــه ص ــاحب الموق ــع أو
الوس ــيلة اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة ويك ــون مس ــؤوالً أم ــام الجه ــات اإلداري ــة
والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية.
الحجب :منع النفاذ للموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية.
مادة ()2
يعتبـ ـر اإلع ــالم اإللكترون ــي أح ــد مكون ــات المنظوم ــة اإلعالمي ــة ف ــي
الدولة ،وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً ألحكام هـذا القـانون،
وال رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل
اإلعالمية اإللكترونية.
مادة ()3
تتولى الدولة رعاية المواقع والوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة الخاضـعة
ألحكـ ــام هـــذا القـ ــانون والعـ ــاملين فيهـ ــا وت ــوفير التسـ ــهيالت الالزمـــة
لمواكب ــة التط ــور التكنول ــوجي المط ــرد لنع ــالم اإللكترون ــي وفقـ ـاً لم ــا
تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ()4
ينشـ ــر بـ ــالموقع اإللكترونـ ــي للـ ــوزارة سـ ــجل خـ ــاص بـ ــالمواقع والوسـ ــائل
اإلعالمية اإللكترونيـة المـرخص لهـا وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون يوضـع فيـه
اسم المرخص له ،والمدير المسؤول ،والعاملين فيه ،والغرض منه.
وتــنظم الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون ضـوابط إج ـراء اســتطالعات ال ـرأي
التي تجريها المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المرخص لها.
مادة ()5
يس ــري ه ــذا الق ــانون عل ــى المواق ــع والوس ــائل اإلعالمي ــة اإللكتروني ــة
اآلتية:
دور النشر اإللكتروني.
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وكاالت األنباء اإللكترونية.
الصحافة اإللكترونية.
الخدمات اإلخبارية.
المواقع والوسائل والخدمات اإلعالمية واإلعالنية التجارية اإللكترونية.
المواق ــع اإللكتروني ــة للص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة
والمسموعة.
وال تسري أحكام هذا القـانون علـى النطـاق أو الموقـع أو الوسـيلة أو
الحساب اإللكترونـي الشخصـي الـذي ال يتصـف مسـتخدمه بالمهنيـة
المتخصصة.
مادة ()6
مــع مراعــاة أحكــام أي قــانون آخــر ،علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو
تشغيل أي من المواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في
الم ــادة الس ــابقة الحص ــول عل ــى ت ــرخيص م ــن ال ــوزارة ،وتك ــون م ــدة
التــرخيص عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء علــى طلــب المــرخص لــه
وموافقة الوزارة.
مادة ()7
يكفـ ــي بالنسـ ــبة للمواقـ ــع والوسـ ــائل اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة الخاصـ ــة
بس ــلطات الدول ــة ومؤسس ــاتها والهيئ ــات العام ــة وأي جه ــة حكومي ــة
أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها ،والنقابات
واالتحادات المنشأة وفقاً ألحكام القانون ،إخطـار الـوزارة عـن إنشـاء
الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة وتحديــد المــدير المســؤول
خــالل ســتين يوم ـاً مــن تــاريخ العم ـل بالالئحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق
بالمواقع القائمة ،وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة ،وفقاً
لما تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ()8
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الـوزارة وفقـاً للنمـوذج المعـد
لذلك ،ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية ،ال يقل عمره عن  21عاما ،كامل األهلية.
أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه
بعقوبة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو األمانـة مـا لـم يكـن قـد
رد إليه اعتباره.
أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة ،ويشـترط أال
يك ــون مخالفـ ـاً للنظ ــام الع ــام أو اآلداب العام ــة أو مطابقـ ـاً أو مم ــاثالً
السم موقع آخر.
أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
ويجــوز لألشــخاص االعتباريــة الكويتيــة طلــب التــرخيص بمزاولــة أحــد
األنشطة الواردة في المادة ( )5من هذا القانون ،مع مراعاة أن يكون
جميــع رأس المــال كويتيـاً بالنســبة لطلــب التــرخيص بمباشــرة األنشــطة
الواردة في البنود  1و  2و  3و  4و  5من ذات المادة.
أمـا بالنسـبة للصـحف الورقيــة والقنـوات الفضـائية المرئيـة والمســموعة
– الم ــرخص له ــا م ــن ال ــوزارة – الراغب ــة ف ــي إنش ــاء موق ــع أو وس ــيلة
إعالمية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من التـرخيص الصـادر لهـا
مع الطلب.
مادة ()9
علــى طالــب التــرخيص تعيــين مــدير مســؤول يكــون ممــثالً لــه أمــام الــوزارة
والجهــات الحكوميــة األخ ـرى أو الغيــر عــن الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة
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اإللكترونيــة ،ويكــون مســؤوالً عــن المحتــوى المنشــور فيهمــا ،س ـواء كــان
صادراً منه أو من الغير ،ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية ،ال يقل عمره عن ( )21عاماً ،كامل األهلية.
أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على األقل.
أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه
بعقوبــة جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد
إليه اعتباره.
أال يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة.
وإذا ك ــان طال ــب الت ــرخيص شخصـ ـاً طبيعيـ ـاً أو ش ــركة م ــن ش ــركات
الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو
الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
مادة ()10
في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحـد الشـروط الـالزم
توافرهــا فيــه ،يجــب علــى المــرخص لــه تعيــين بــديل تتــوافر فيــه ذات
الشروط المقررة ،وذلك خالل مدة ستة أشهر.
ويكون المرخص له مسـؤوالً عـن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة إلـى
حين تعيين البديل ،خالل الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة ()11
يصــدر الــوزير قــراراً فــي شــأن طلــب التــرخيص خــالل ثالثــين يومـاً مــن
تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً للشــروط المقــررة قانونـاً ،فــإذا انقضــت
هذه المدة دون صـدور القـرار أعتبـر الطلـب مرفوضـاً ،ولـذوي الشـأن
التظلم من قـرار الـرفض إلـى الـوزير خـالل مـدة ( )60سـتين يومـاً مـن
تاريخ قرار الرفض ،فإذا انقضت هذه المدة دون صـدور قـرار ،أعتبـر
التظلم مرفوضاً.
مادة ()12
يجــب علــى طالــب التــرخيص بموقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة أن
يــودع خــالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ إخطــاره بالموافقــة علــى التــرخيص
خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.
ويجــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة الماليــة ضــماناً مصــرفياً موجهـاً إلــى
الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.
وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي
مــا يلــزم بــه أو يســتحق علــى المــرخص لــه أو المــدير المســؤول مــن
التزامــات أو غرامــات ماليــة أو تعويضــات مســتحقة للــوزارة بنــاء علــى
هذا القانون.
وعلــى المــرخص لــه اســتكمال مــا يــرد علــى الكفالــة أو الضــمان مــن
نقص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
مادة ()13
يجــب علــى المــرخص لــه بــأي مــن األنشــطة الخاضــعة ألحكــام هــذا
القــانون مزاولــة النشــاط خ ــالل ســتة أشــهر م ــن تــاريخ حصــوله عل ــى
الترخيص ،وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهر أخـرى
بناء على طلب المرخص له.
مادة ()14
يقــع بــاطالً كــل إيجــار للتــرخيص ،وال يجــوز بيعــه أو التنــازل عنــه دون الحصــول
على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر فـي المشـتري أو المتنـازل إليـه
الشروط المقررة في هذا القانون إلصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خـالل سـنة مـن تـاريخ الوفـاة طلـب نقـل التـرخيص
إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
مادة ()15
تب ـ ـ ــين الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن يتض ـ ـ ــمنها الت ـ ـ ــرخيص
والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
وعلــى المــرخص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغييــر فــي البيانــات الخاصــة بتــرخيص
الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونيـة أو بالمـدير المسـؤول أو العـاملين فيـه
خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
مادة ()16
مع عدم اإلخالل بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في األحوال اآلتية:
إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية ألي
سبب من األسباب المقررة قانوناً.
إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الـواردة فـي المـادة ( )8مـن هـذا
القانون.
إذا خال منصـب المـدير المسـؤول أو فقـد المـدير المعـين أحـد الشـروط الـالزم
توافرهــا فيــه ولــم يقــم المــرخص لــه بتعيــين بــديل تت ـوافر فيــه الشــروط المقــررة
خالل المدة المحددة في المادة ( )10من هذا القانون.
إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
إذا لــم يقــم المــرخص لــه بمباشــرة النشــاط المــرخص بــه خــالل المــدة
المنصوص عليها في المادة ( )13من هذا القانون.
إذا انتهــت مــدة التــرخيص دون طلــب تجديــده خــالل ســتة أشــهر مــن
تاريخ انتهائه.
إذا توفى المرخص له ولم يكن لـه وارث شـرعي أو إذا لـم يقـم الورثـة
بنقل الترخيص خالل المدة المحددة بالمادة (.)14
وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز إلغاء الترخيص إال بحكم قضائي
واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
مادة ()17
يكون المدير المسؤول عن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة
مســؤوالً عمــا يتضــمنه المحتــوى مــن مخالفــات ألحكــام هــذا القــانون،
ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل مـا ينشـره مـن أخبـار أو
معلومــات أو بيانــات ،كمــا يجــب عليــه أن ينشــر وبــدون مقابــل أي رد
أو تصــحيح أو تكــذيب يــرد إليــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن
الوزارة أو الجهات الحكومية األخـرى أو مـن أي شـخص اعتبـاري أو
طبيعي أو من يمثله قانونـاً ورد اسـمه أو أشـير إليـه فـي كتابـة أو رسـم
أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة وذلـك فـي
التاريخ الذي تحدده الجهـة المعنيـة أو ذوي الشـأن وفـي ذات مكـان
النشــر وبــذات الطريقــة واألســلوب واللغــة والحجــم الــذي نشــرت بــه
المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
مادة ()18
يحظر على المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية الخاضعة ألحكام
هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بـث أو إرسـال أو نقـل أي محتـوى
يتضــمن أي ـاً مــن المحظــورات المبينــة بــالمواد ( )21 ،20 ،19م ــن
القانون رقم ( )3لسنة  2006والمادة ( )11من القانون رقم ()61
لســنة  2007المشــار إليهم ــا ،وتوقــع العقوبــات المق ــررة فــي ه ــذين
القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.
مادة ()19
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة ،توقع المحكمة المختصة
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على كل من يمارس أياً من األنشطة المنصوص عليها في هذا القانون
بـدون تــرخيص أو يخــالف أيـاً مــن أحكــام هــذا القــانون ،غرامــة ال تقــل
ع ــن خمس ــمائة دين ــار وال تزي ــد عل ــى خمس ــة آالف دين ــار ،ويج ــوز
الحكم بحجب الموقع نهائياً.
ويجــوز لـرئيس دائــرة الجنايــات عنــد الضــرورة ،وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة،
إصـدار قـرار بحجــب الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة لمـدة ال تجــاوز
أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
مادة ()20
يصــدر الــوزير قــراراً بتحديــد المــوظفين المخــولين بضــبط المخالفــات
التي تقع ألحكام هذا القانون وبيان اإلجراءات التي تتبع في شأنها.
مادة ()21
تختص النيابة العامـة – دون غيرهـا – بـالتحقيق والتصـرف واالدعـاء
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()22
تكون دائرة الجنايـات فـي المحكمـة الكليـة هـي المحكمـة المختصـة
بنظــر جمي ــع الــدعاوى الجزائي ــة المنصــوص عليه ــا فــي ه ــذا الق ــانون
ـتثناء مــن أحك ــام
وتســتأنف أحكامهــا أم ــام محكمــة االســتئناف ،واس ـ ً
المادة الثامنة من القانون رقم ( )40لسنة  1972المشار إليه يجوز
الطعن في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف بطريق التمييز.
مادة()23
تس ــقط ال ــدعوى الجزائي ــة ع ــن الج ــرائم المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا
القــانون إذا لــم يــتم إبــالا النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن
تاريخ وقوعها ،وتسقط دعوى التعـويض إذا لـم يـتم رفعهـا خـالل سـنة
مــن هــذا التــاريخ ،مــا لــم تكــن الــدعوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد
السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
مادة ()24
يجب على كافة المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في
المـادة ( ) 5مـن هـذا القـانون والقائمــة عنـد العمـل بـه توفيـق أوضــاعها
وفقاً ألحكامه خالل سنة من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية.
مادة ()25
ينش ــر ف ــي الجري ــدة الرس ــمية وب ــالموقع اإللكترون ــي لل ــوزارة منط ــوق
األحكــام القضــائية النهائيــة وق ـرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة وفق ـاً
ألحكام هذا القانون.
مادة ()26
يصــدر الــوزير المخــتص الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــالل ســتة
أشهر من تاريخ العمل به.
مادة ()27
ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية ،ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم
التالي لتاريخ نشره.

وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.

نائب أمير الكويت
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المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم  8لسنة 2016بتنظيم اإلعالم
اإللكتروني

تش ــكل ش ــبكة المعلوم ــات الدولي ــة (اإلنترن ــت) أه ــم إنج ــازات ث ــورة
تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتص ــاالت الت ــي ش ــهدها الع ــالم ،ف ــالتطور
المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال وتزايـد تطبيقاتهـا
في مجال اإلعالم واالتصال ساهم في ظهـور نـوع جديـد مـن اإلعـالم
وه ــو اإلع ــالم اإللكترون ــي المق ــروء والمرئ ــي والمس ــموع ال ــذي يعتب ــر
ظــاهرة إعالميــة جديــدة يتميــز بســرعة االنتشــار والوصــول إلــى قاعــدة
كبيرة من الجمهـور وبأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تكلفـة وبـات يشـكل
نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها ،لذلك أصبح اإلعـالم
اإللكترونــي أحــد محــاور الحيــاة المعاصــرة حتــى أطلــق عليــه إعــالم
المســتقبل لمــا لــه مــن أهميــة كبــرى فــي القضــايا الفكريــة والثقافــة،
وأص ــبح مس ــتخدمو اإلنترن ــت ف ــي تزاي ــد مس ــتمر ف ــي ظ ــل االن ــدماج
التكنولوجي بين وسائل اإلعالم واالتصال ،فالقنوات التلفزيونية أمكن
لها أن تبث برامجها عبر أجهزة الهواتـف المحمولـة ،وبـذلك اسـتطاع
اإلعــالم اإللكترونــي أن يفــرض واقعــا مختلف ـاً علــى الصــعيد اإلعالمــي
والثقافي والفكري والسياسي فهو ال يعد تطويرا فقط لوسائل اإلعالم
التقليديــة وإنمــا هــو وســيلة إعالميــة احتــوت علــى كــل مــا ســبقها مــن
وسائل اإلعالم من خالل انتشار المواقع اإللكترونية وظهور الصحف
والمجالت اإللكترونية التي تصـدر عبـر اإلنترنـت ،بـل إن الـدمج بـين
كـ ــل هـ ــذه األنمـ ــاط والتـ ــداخل بينهـ ــا أفـ ــرز قوالـ ــب إعالميـ ــة متنوعـ ــة
ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبالً.
ولم ــا ك ــان اإلع ــالم اإللكترون ــي ق ــد أخ ــذ حي ــزا مهم ــا عل ــى الس ــاحة
اإلعالميــة فــي دولــة الكويــت وقبــل صــدور التشــريعات واألنظمــة التــي
ترعــى عملــه وتعــززه ،ممــا يســتدعي معــه استصــدار تشــريعات تواكــب
الطفرة اإلعالمية الجديدة وذلك لألسباب اآلتية:
أوالً :س ــعي الدول ــة إل ــى تق ــديم ال ــدعم الكام ــل لتعزي ــز حري ــة ال ــرأي
والتعبي ــر وح ــق الوص ــول إل ــى المعلوم ــات وإتاحته ــا للجمي ــع ،ورف ــع
الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة
إرســالها بواســطة تلــك الثــورة اإلعالمي ــة الجديــدة التــي يطلــق عليه ــا
اإلعــالم اإللكترونــي ،مــع مراعــاة النظــام العــام واحتــرام اآلداب العامــة
ورعايــة الصــحة العام ــة ،واالهتمــام بــالنمو الب ــدني والخلقــي والعقل ــي
للشباب ،وفقاً لما نص عليه الدستور.
ثاني ـ ـاً :استصـ ــدار تشـ ــريع عصـ ــري يكـ ــون مـ ــدخال لحسـ ــن اسـ ــتخدام
تكنولوجيا المعلومات واإلعالم والتواصل ،وأن يكفل حقـوق الجميـع
من حرية الرأي والتعبير وحق الحصـول علـى المعلومـات مـع الحفـا
علــى المبــادأل واألســس والمعتقــدات المختلفــة وتمكــين الجميــع مــن
التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً
وحســن اســتخدامها والحصــول عليهــا وتملكهــا دون قيــد أو شــرط أو
تحديد تحت مظلة إعالمية وقانونية واضـحة ال تخـرج أو تحيـد عـن
اإلطار الدستوري.
ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق صـ ــدر القـ ــانون الـ ــذي يـ ــأتي مكمـ ــال لسلسـ ــلة
التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل اإلعالم المختلفة.
ويتض ـ ـ ــمن الق ـ ـ ــانون ( )27م ـ ـ ــادة حي ـ ـ ــث عرف ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى
المصـ ـ ــطلحات ال ـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي نص ـ ـ ــوص الق ـ ـ ــانون ومنه ـ ـ ــا المحت ـ ـ ــوى
اإللكترون ـ ــي ،اإلعالم ـ ــي اإللكترون ـ ــي ،النش ـ ــر اإللكترون ـ ــي ،النط ـ ــاق
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اإللكترونـ ــي ،الموقـ ــع أو الوسـ ــيلة اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة ،الصـ ــحيفة
اإللكتروني ـ ــة ،الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة واإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة ،ص ـ ــاحب
الموقع ،والمدير المسؤول والحجب.
وأوضــحت المــادة ( )2فلســفة إصــدار هــذا القــانون وهــي أن اإلعــالم
اإللكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة اإلعالمية في الدولة ،مؤكدة
على أن حرية استخدامه مكفولة للجميـع وفقـا ألحكـام هـذا القـانون،
وأنه ال رقابـة مسـبقة علـى مـا يـتم تداولـه مـن محتـوى عبـر المواقـع أو
الوسائل اإلعالمية اإللكترونية.
وأكــدت المــادة ( )3علــى أحــد أهــداف إصــدار هــذا القــانون وهــو حــرص
الدولــة علــى رعايــة المواقــع أو الوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة الخاضــعة
ألحكــام هــذا القــانون والعــاملين فيهــا ،وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي
المطرد لنعالم اإللكتروني ،وفقاً لما تنظمه الالئحة التنفيذية.
ونظمــت المــادة()4نشــر ســجل للمواقــع المــرخص لهــا بموقــع الــوزارة
اإللكتروني.
وحددت المـادة ( )5المواقـع أو الوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة التـي
يسـ ــري عليهـ ــا هـ ــذا القـ ــانون وعـ ــددها ( )6حصـ ــراً ،جميعهـ ــا تتعلـ ــق
بالوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة هــي دور النشــر اإللكترونــي ،وكــاالت
األنب ــاء اإللكتروني ــة  ،الص ــحافة اإللكتروني ــة  ،الخ ــدمات اإلخباري ــة،
مواق ــع الص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة والمسـ ــموعة،
وأخيراً المواقع والخدمات اإلعالمية التجارية اإللكترونية.
ويستفاد من الحصر السابق للمواقع اإلعالمية اإللكترونية أن القانون
ال تنس ــحب أحكام ــه عل ــى الحس ــابات الشخص ــية الخاص ــة بمواق ــع
التواصــل االجتمــاعي والمواقــع الشخصــية مثــل ( المــدونات ) وذلــك
لكونهــا تخــرج عــن نطــاق اإلعــالم اإللكترونــي الــذي يتصــف بالمهنيــة
المتخصصة ،وقد جرى النص على ذلك صـراحة بـالفقرة األخيـرة مـن
هذه المادة.
وأوجبــت المــادة ( )6علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو تشــغيل أي مــن
المواقع اإلعالمية اإللكترونية المـذكورة فـي المـادة السـابقة الحصـول
على ترخيص من الوزارة ،وحددت مدة الترخيص بعشر سـنوات قابلـة
للتجديد ،وأحالـت إلـى الالئحـة التنفيذيـة فـي شـأن بيـان مـا يجـب أن
يتضمنه الترخيص من بيانات واإلجراءات الالزمة للحصول عليه.
واكتفـ ـ ــت المـ ـ ــادة ( )7فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالمواقع أو الوسـ ـ ــائل اإلعالميـ ـ ــة
اإللكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة والمؤسســات والهيئــات العامــة وأي
جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابـات
واالتحــادات المنشــأة وفق ـاً ألحكــام الق ــانون بإخطــار الــوزارة عــن إنش ــاء
الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية وبيان المسؤول عنه.
وحــددت المــادة ( )8الجهــة التــي يقــدم إليهــا طلــب الحصــول علــى
الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
كم ـا ألزمــت المــادة ( )9طالــب التــرخيص بتعيــين مــدير مســؤول عــن
الموقع اإلعالمي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير.
وألزمــت المــادة ( )10المــرخص لــه بتعيــين بــديل تتــوفر فيــه الشــروط
المقـ ــررة فـ ــي حالـ ــة خلـــو منص ــب المـ ــدير المس ــؤول أو فقـــده أحـ ــد
الشروط الالزم توافرها فيه.
وحــددت المــادة ( )11المــدة المقــررة إلصــدار الــوزير قــرار فــي شــأن
طلــب الت ــرخيص المســتوفي للش ــروط المق ــررة قانون ـاً ،وبين ــت طريق ــة
التظلم من قرار الرفض.
وأوجبت المادة ( )12على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي
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لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المـدير المسـؤول مـن
التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة.
وحــددت المــادة ( )13الفتــرة الزمنيــة الواجبــة لمزاولــة النشــاط بعــد
الحصول على الترخيص.
ونصت المادة ( )14على بطالن إيجار الترخيص بطالناً مطلقاً ،
وعــدم جــواز بيعــه أو التنــازل عنــه بــدون موافقــة الــوزارة ،كمــا حــددت
اإلجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له.
كما أوجبت المادة ( )15على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييـر
للبيانــات الخاصــة بتــرخيص الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة
أو بالمسؤول عن إدارتها.
وحددت المادة ( )16األحوال التي يُلغى فيها الترخيص.
وأوضـــحت الم ــادة ( )17مســـؤولية المـــدير المســـؤول للموقـ ــع أو
الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة عمــا يتضــمنه المحتـوى مــن مخالفــات
ألحكام القانون ،كما أوجبت عليه تحـري الدقـة والحقيقـة فـي كـل مـا
ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجـوب نشـر كـل رد
أو تصحيح أو تكذيب.
وأحالت المادة ( )18في شـأن المسـائل المحظـور نشـرها أو بثهـا أو
إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى األحكام
الــواردة بالقــانونين رقمــي ( )3لســنة  2006و ( )61لســنة 2007
المشار إليهما بديباجة القانون.
ونصت المادة ( )19على عقوبـة ممارسـة األنشـطة المنصـوص عليهـا
في هذا القانون بدون ترخيص.
وخولــت المــادة ( )20للــوزير المخــتص ســلطة إصــدار قــرار بتحديــد
الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحريـر محاضـرها وإجراءاتهـا
وإحالته ــا إل ــى النياب ــة العامة.ونص ــت الم ــادة ( )21عل ــى اختص ــاص
النياب ــة العام ــة دون غيره ــا ب ــالتحقيق والتص ــرف واالدع ــاء ف ــي جمي ــع
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كمــا نصــت المــادة ( )22علــى اختصــاص محكمــة الجنايــات بنظــر
جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وحــددت المــادة ( )23ميعــاد ســقوط الــدعوى الجزائيــة عــن الجــرائم
المنصـ ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذا القـ ــانون  ،وكـ ــذا ميعـ ــاد سـ ــقوط دعـ ــوى
التعــويض ،اســتهداء بمــا ورد بــنص المــادة ( )25مــن القــانون رقــم 3
لسنة  2006بشأن المطبوعات والنشر.
وأوجبـ ــت المـ ــادة ( )24علـ ــى كافـ ــة المواقـ ــع اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة

الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون والقائمــة حالي ـاً توفيــق أوضــاعها وفق ـاً
ألحكــام هــذا القــانون خــالل ســنة مــن تــاريخ صــدور الالئحــة التنفيذيــة
لهذا القانون.

ونصــت المــادة ( )25علــى نشــر منطــوق األحكــام القضــائية النهائيــة

وقــرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة تطبيق ـاً ألحكــام هــذا القــانون فــي
الجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للوزارة.

وأناطــت المــادة ( )26بــوزير اإلعــالم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا
القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونصــت المــادة ( )27علــى نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية

والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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مرسوم رقم ( )21لسنة 2016
بتعيين سفير غير مقيم
 بعد االطالع على الدستور ، وعلى القانون رقم  21لسنة  1962بنظـام السـلكين الدبلوماسـيوالقنصلي والقوانين المعدلة له ،
 وبناء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،رسمنا باآلتي
مادة أولى
يُع ـ ـ ــين  /نبي ـ ـ ـ ــل راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدخيل – س ـ ـ ــفير دول ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ــت ل ـ ـ ــدى
مملك ـ ـ ــة الســ ـ ــويد  -باإلض ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى عمل ـ ـ ــه  -سـ ـ ـ ــفيراً لدولـ ـ ـ ــة
الكـويت لدى جمهورية النرويج .
مادة ثانية
على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزي ــر الخارجيـة تنفي ــذ هـذا
المرسوم  ،ويعمل به من تاريخ صدوره  ،وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في  21 :ربيع اآلخر  1437هـ
الموافق  31 :ينايـ ــر  2016م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 2016/10/1

 بعد االطالع على المواد ( )21و ( )61من القانـون رقـم ()32لسنة  1968فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية  ،والقوانين المعدلة له .
 وعلى المواد ( )7( ، )5( ، )4من القرار الوزاري رقم ( )39لسنة 2003ب ــشأن الئـ ــحة بنـ ــظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ  ، 2016/1/4بشأن طلب
 ًتعديـ ــل بيـ ــانـ ــات في سجـ ــل البنـ ــوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
مـادة أولـى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي
على بيانات بنك برقان :
فتح مكتب تمثيلي للبنك في دولة االمارات العربية المتحــدة (دبي)
– وحـ ــدة (  – ) 15572الطابق (  – )15مبنى البوابة – مركز
دبي المالي العالمي .
مـادة ثانيـة
ينشر هـذا القـرار فـي الجريـدة الرسـمية  ،ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن تـاريخ
صدوره .
الم ـح ــاف ـ ــي
د .محمد يوسف الهاشل
صدر في  21 :ربيع اآلخر 1437ه
المواف ــق  31 :ينايـ ـ ـ ـ ــر  2016م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم 2016 / 12 / 1

محافي بنك الكويت المركزي
بعد االطالع على المواد ( )21و( )61من القانـون رقـم ( )32لسنة
 1968ف ـ ــي شـ ــأن النق ــد وبنـ ــك الكويـــت المركـ ــزي وتنظـــيم المهنـ ــة
المصرفية  ،والقوانين المعدلة له .
وعلـى المـواد ( )7( ، )5( ، )4مـن القــرار الـوزاري رقـم ( )40لســنة
 2003بشـ ــأن الئحـ ــة بنظـ ــام سـ ــجل البنـ ــوك اإلسـ ــالمية لـ ــدى بنـ ــك
الكويت المركزي .
وبناء على كتاب بنـك بوبيـان المـؤرخ،2016/1/11بشـأن طلـب تعـديل
ً
بيانات في سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت المركزي.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
مـادة أولـى
يؤش ــر ف ــي س ــجل البن ــوك اإلس ــالمية ل ــدى بن ــك الكوي ــت المرك ــزي
بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
فت ــح فــرع للبنك فــي منطقــة بيـ ــان – قطعـ ــة ( – )8مل ــك جمعي ــة
بيــان التعاونيــة – المبن ــى بالكام ــل(سرداب +أرضي +أول).
مـادة ثانيـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
الم ـح ــاف ـ ــي
د .محمد يوسف الهاشل
صدر في  15 :ربيع اآلخـر 1437ه
الموافـ ـق  25 :ينــاي ـ ـ ـ ــر  2016م
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ديوان الخدمة المدنية

لجنة اإلشراف على أعمال التوظيف المركزي
إعالن رقم ) (154
لتسجيل الكويتيين المتعطلين عن العمل ولشغل
وظائف شاغرة

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم  551الصادر في شأن
التوظيف المركزي في الوزارات واإلدارات الحكومية  ،وتنفيذاً لقرار
مجلس الخدمة المدنية الصادر برقم  4لسنة  2001في شأن
اإلعالن عن الوظائف في الجهات الحكومية .
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء الفترة الرابعة والخمسون
لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل ولشغل الوظائف الشاغرة في
الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية وفقاً لما يلي:
أوالً :نظام التسجيل:
 1أن يتم االتصال بالهاتف رقم  : 133ثم يقوم المتصل بتنفيذ
التعليمات الصادرة من النداء اآللي بإدخال الرقم المدني من
الشمال إلى اليمين.
 2إذا كان لدى المتصل فاكس يمكنه من إدخال رقمه عندما يطلب
منه النداء اآللي ذلـك ،وسـيقوم النظـام بإرسـال الفـاكس آليـاً متضـمناً
رقم التسجيل ،والمستندات المطلوب إحضارها عند مراجعته.
 ( 3كمــا يمكــن التســجيل باســتخدام الشــبكة العالميــة لنقــل
المعلومـ ــات) اإلنترنـ ــت )علـ ــى العنـ ــوان التـ ــالي :
)(WWW.CSC.GOV.KW
ثانياً :مدة التسجيل:
يبدأ عمل النظام اآللي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشرة
ودقيقة صباحاً من فجر يوم الجمعة الموافق  2016 / 2 / 5م ،
وعلى مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع ،إلى الساعة الثانية عشرة
عند منتصف الليل يوم الجمعة الموافق  2016 / 2 / 19م.
ثالثاً :شروط التسجيل:
أ -الشروط العامة:
.1أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
.2أال يقل السن عن ثماني عشر سنة ميالدية.
( .3أال يكون طالب العمل مسجالً لدى المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية(يعمل حالياً أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعداً .
 .4أال يكون مقيداً للدراسة في أياً من مدارس وزارة التربية أو معاهد
وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.
) .5بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب يشترط
أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل( أي في 2016/2/19
)سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي)
الوزارات واإلدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة
للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة ال تقل عن ، ٪ 51والقطاع

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العسكري( الداخلية/الدفاع/الحرس الوطني ،وسيتم تنفيذ هذا الشرط
آلياً من خالل النظام اآللي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا
النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية ،وما عدا ذلك يتم تنفيذه
بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة
الحكومية وذلك عند استكمال اإلجراءات الالزمة لدى الديوان عند
الحضور في الموعد الذي يحدد من خالل النداء اآللي.
( )6يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله
على مؤهل علمي أعلى و كان قد تم تسجيله على مؤهل أدني أن
يقوم بتحديث بياناته من خالل مراجعة ديوان الخدمة المدنية –
إدارة تسجيل القوى العاملة .
ب ) -يتم تسجيـل المتخصصين من حملـة المؤهـالت الجامعيـة
والدبلـوم والدورات التدريبيـة الصـادرة من الهيئة العامـة للتعليم التطبيقي
والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج /وإذا لم يكن من
حديثي التخرج سيقوم النظام اآللي بتحديد موعد له للمراجعة في مقر
ديوان الخدمة المدنية في الشويخ اإلدارية( ب  ) -شارع المطار).
ج-ـ الحاالت الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة
وما دونها دون تدريب:
) ( 1من يتجاوز عمره  25سنة عند نهاية مدة التسجيل( أي في
 2016 / 2 / 19م.
)  ( 2أو المتزوج أو المطلق أو األرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو
األرملة.
) ( 3أو الحاصلون على دورات تدريبيـة من معاهـد القطاع الخاص
شريطـة أال تقـل مدة الدورة عن عـام تدريبي ()9شهور متصلة )حيث
سيقوم الديوان بإرسالها إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
العتمادها علما بأنه في حالة عدم اعتماد الدورة يعتبر طالب العمل
حاصالً على المؤهل السابق للحصول على شهادة الدورة ويلغى
تسجيله إذا كان غير مستوفيا الشروط األخرى المقررة للتسجيل.
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سادساً  :إجراءات وشروط اعتماد شهادات الدورات التدريبية
الصادرة من معاهد القطاع الخاص:
) .1أن تكون مدة الدورة عام تدريبي(  9شهور متصلة (على األقل).

 .2يقوم الديوان بمخاطبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
للنظر في اعتماد شهادة الدورة.

 .3في حالة عدم اعتماد الدورة يعتبر طالب العمل حاصالً على
المؤهل السابق للحصول على شهادة الدورة ويلغى تسجيله إذا كان

غير مستوفياً الشروط األخرى المقررة للتسجيل.
سابعاً  :طريقة التسجيل بنظام التوظيف:

يتم االتصال برقم هاتف التسجيل اآللي للوظائف رقم  133بعدها
يقوم المتصل بتنفيذ التعليمات الصادرة من الهاتف كاآلتي:

ابتداءً بإدخال الرقم المدني من الشمال إلى اليمين  -ثم يدخل رقم

اإلعالن ثم أرقام الجهات التي يرغب في العمل لديها حسب

أولويتها بالنسبة له ،فيدخل كل مرة رقم الجهة التي يفضلها ثم رقم
التي تليها وهكذا ،للخمس جهات.

ثامناً  :معايير الترشيح للجهات الحكومية

يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي

حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث وبموجب
المعايير اآلتية :

أ ) تكون األسبقية في الترشيح للمتخصصين( الحاصلين على مؤهالت
جامعية أو دبلوم أو دورات تدريبية )المسجلين في فترات التوظيف
السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية للذكور واإلناث:

 يقدم الحاصل على التقدير األعلى للمؤهل  -فإن تساوى اثنانيقدم األقدم في الحصول على المؤهل  -فإن تساوى اثنان يقدم

األكبر سناً فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل األعزب.

ب ) تكون األسبقية في الترشيح لغير المتخصصين( الحاصلين على

رابعاً  :المستندات المطلوبة للتسجيل:
) .1التسجيل بدون مستندات( بال أوراق )للخريجين الجدد من
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).
) .2شهادة المؤهل مصدقة لباقي المتصلين).
) .3شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها).
)(4صورة من البطاقة المدنية.

تساوى اثنان يقدم األقدم في الحصول على المؤهل.

) .1المؤهالت الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل

والوظــائف مــن خــالل إعــالن احتياجــات الجهــات الحكوميــة مــن

 .2الدورات التدريبية الخاصة والواردة من الخارج تعتمد من قبل

لالستفسار يرجى االتصال بالهواتف التالية 5/24922004 :

خامساً  :إجراءات وشروط اعتماد المؤهالت من خارج البالد:
من قبل وزارة التعليم العالي).

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 .3مؤهالت الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية.

الثانوية العامة فأقل بدون تدريب )المسجلين في فترات التوظيف

السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية:

 -1بالنسبة للذكور يقدم األكبر سناً المتزوج فالمطلق واألرمل ثم األعزب.

 -2ومن اإلناث تقدم المطلقة واألرملة ثم المتزوجة والعزباء  -فإن
يمكنكم االطالع على احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات

التخصصات والــوظـائف الـمنشـور داخــل مـبنى الـديـ ـوان بالـدور األرض ــي
رئيس ديوان الخدمة المدنية

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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وزارة الداخلية

أسماء المرشحين لالنتخابات التكميلية لعضوية مجلس األمة في الدائرة االنتخابية الثالثة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

اسم المرشح
احمد محمد على الغيث الطيار
احمد نبيل نورى فضل عبداهلل الفضل
اسامه يوسف خالد محمد شديد الطاحوس
اماني جليل هاني عبداهلل الصالح
بدر سحاب حميدان خليفان المويزري
جابر غزاي شقير دليل عوض المطيري
جاسم محمد ابل عبدالرحمن الكندري
جراح إبراهيم إسماعيل عبود السلطان
جمال إبراهيم خضير علي الهويدي
حسن علي عبداهلل علي الجعفر
حسين نوح صقر عايض العصيمي
خالد إبراهيم خزام سرور العتيبي
خالد زياد خالد احمد الحمد
خالد عبدالعزيز عبداهلل الهاجري
خالد عبيد عبدالعزيز راشد العتيبي
خالد عويض سعيد جقيثم عقاب الديحانى
خليفه سلمان حمود حمدان الخده
رسلي محمود محمد سلطان بورسلي
سامى عبداهلل السعد شريده الشريده
سليمان عثمان سليمان عثمان الكوح
صالح يوسف علي حسين التمار
طاهر علي طاهر إبراهيم الفيلكاوي
عبد األمير حبيب حجي محمد اإلبراهيم
عبدالعزيز محمد ماجد سلطان السمحان
عبدالكريم فالح منشد حسن الهندال

تنازل

تنازل

تنازل

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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اسم المرشح
عبداللطيف مطر هالل فراج الشمري
عبداهلل احمد باقر محمد علي الكندري
عبداهلل إسماعيل جمعه حسن األنصاري
عبداهلل مطلق فهد الضويحى
عبدالمنعم احمد راشد الفزيع
عبدالوهاب فهد احمد فهد األمير
علي جمال محمد حسن عبدالرحيم الزنكي
علي عبداهلل ماضي الخميس
علي يوسف عبداهلل منصور الحداد
عيد شريم صقر ساير العتيبي
فرج عبداهلل فرج عبداهلل فرج الخضري
فهد مطلق نصار مطلق الشريعان
فهيد محمد سعود شغبان العجمي
فوزي صقر فهد الصقر
فؤاد عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم
فيصل حردان مهدى حسين عباس السليسل
مزيد مبارك مزيد سعد المزيد المعوشرجى
مشعل فهد سالم سعد الطويل
مشعل محمد مرزوق عتيق العتيبي
منى عبدالرزاق محمد علي عبداهلل العطار
نجيب سعيد محمد احمد العوضي
هشام حسين عبداهلل طاهر البغلي
وليد حسين غلوم سند
وليد مصطفى على حسن عبداهلل الشراح
يوسف عبداهلل محمد عبدالرسول العوضي

تنازل
تنازل

تنازل

تنازل
تنازل

وزارة المالية

إعالن رقم(2016/2015 )161

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار عدد من الوحدات السكنية الستخدامها كسكن جماعي .
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقع الوحدة السكنية في احدى المحافظات التالية ( الجهراء – الفروانية– األحمدي ) .
 -2أن تحتوي الوحدة السكنية على غرفتي نوم  +حمامين مع الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطلبات وزارة المالية.
 -3يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البناء.
 -4أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -5أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلى الراغبين في التأجير ممن تتوافر لديهم الشروط والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في (مجمع الوزارات  -مبنى رقم  -11الدور
الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورا من ترخيص البناء
ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العامة لنطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية
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وزارة األشغال العامة
إع ـ ـ ــالن

تعلن وزارة األشغال العامة قطاع الرقابة والتدقيق عن النتيجة النهائية
لتقييم العروض المقدمة ألعمال االتفاقية االستشارية
رقم أ /هـ م أ 289 /
ألجل دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مبنى الهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
أوالً  :نتائج التقييم -:
المكتب االستشاري

مكتب مازن الصانع
لالستشارات الهندسية
دار SSH
انترناشيونال
لالستشارات الهندسية
دار استشارات
الجزيرة

الترتيب

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م
وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل
مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين األولي وقدرا ( 2000/
د.ك) ألفي دينار كويتي (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان
العطاء) وأن يكون المظروف مختوم بالشمع األحمر ويكتب عليه
من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعالا مع تجنب ذكر
اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه ،وآخر موعد لتسليم العطاء هو
الساعة الواحدة ظهراً من يوم االحد الموافق .2016/2/14
 للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسميمرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة
الكويت بذلك.
 ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكونتاجراً كويتياً شركة .

نسب التقييم
الفني %
% 57.9

نسب التقييم
المالي %
% 20

النسبة النهائية
%
% 77.89

األول

% 64.37

% 8.32

% 72.324

الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

% 56.54

% 13.15

% 69.684

الثالث

تعلن وزارة اإلعالم عن إعادة طرح الممارسة رقم :
وأ 2016 –2015/464/توريد قطع غيار ومواد كهربائية لمجمع
الوزارة ومحطات االرسال بوزارة االعالم  ،وذلك طبقاً للشروط
والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة  ،والتي يمكن الحصول
عليها من إدارة المشتريات – مبنى المشتريات  -الدور األرضي –
مجمع اإلعالم في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم األحد
الموافق  2016/2/7مقابل رسم قدرا ( 75/-د.ك) فقط خمسة
وسبعون ديناراً كويتياً الغير ،غير قابلة للرد.
وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل
مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين األولي وقدرا ( 2000/
د.ك) ألفي دينار كويتي (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان
العطاء) وأن يكون المظروف مختوماً بالشمع األحمر ويكتب عليه
من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعالا مع تجنب ذكر
اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه ،وآخر موعد لتسليم العطاء هو
الساعة الواحدة ظهراً من يوم االثنين الموافق .2016/2/15
 للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسميمرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة
الكويت بذلك.
 ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكونتاجراً كويتياً شركة أو فرداً.

ثانياً  :المكتب االستشاري الفائز بأعمال االتفاقية وفقاً للنتيجة
السابقة-:
االستشاري /مكتب مازن الصانع لالستشارات الهندسية .
● كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر للمكاتب االستشارية المتقدمة
ولم توفق في الفوز وذلك على مشاركتها.
(رئـ ـيـ ـ ــس ال ـلـجـ ـن ــة)
السيد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع اإلنشائية

وزارة اإلعالم

تنويه
إعادةطرح الممارسة رقم  :وأ2016 –2015/437/
توريد مواد إلدارة الخدمات المساندة بوزارة اإلعالم

تنـ ــوا وزارة اإلعـ ــالم إلـ ــى أن التـ ــأمين األولـ ــي للممارسـ ــة المشـ ــار إليهـ ــا أعـ ــالا
( )%2من القيمة اإلجمالية للعطاء وليس ( 2000/-د.ك ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

طرح الممارسة رقم :
تعلن وزارة اإلعالم عن اعادا
وأ 2016–2015/454/توريد أجهزة بمواصفات خاصة إلدارة
التواصل االجتماعي بوزارة االعالم وذلك طبقاً للشروط والمواصفات
الفنية الواردة بوثائق الممارسة  ،والتي يمكن الحصول عليها من
إدارة المشتريات – مبنى المشتريات  -الدور األرضي – مجمع
اإلعالم في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم األحد الموافق
 2016/2/7مقابل رسم قدرا ( 75/-د.ك) فقط خمسة وسبعون
ديناراً كويتياً الغير ،غير قابلة للرد.

إعـالن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ـ ــالن

تعلن وزارة اإلعالم عن طرح الممارسة رقم  :وأ–2015/470/
 2016شراء برنامج مراقبة ومتابعة شبكة الوزارة إلدارة نظم
المعلومات ،وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق
الممارسة  ،والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات –
مبنى المشتريات  -الدور األرضي – مجمع اإلعالم في مواعيد

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العمل الرسمية اعتباراً من يوم األحد الموافق  2016/2/7مقابل
رسم قدرا ( 75/-د.ك) فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً الغير،
غير قابل للرد.
وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل
مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين األولي وقدرا ( 2000/
د.ك) ألفا دينار كويتي (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان
العطاء) وأن يكون المظروف مختوماً بالشمع األحمر ويكتب عليه
من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعالا مع تجنب ذكر
اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه ،وآخر موعد لتسليم العطاء هو
الساعة الواحدة ظهراً من يوم االربعاء الموافق .2016/2/17
 للحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسميمرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة
الكويت بذلك.
 ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكونتاجراً كويتياً شركة.
 سوف يعقد اجتماعاً تمهيدياً يوم األحد الموافق 2016/2/14الساعة العاشرة صباحاً بمكتب مدير إدارة مركز نظم المعلومات
مبنى الوزارة – الدور األرضي  -شارع السور وذلك لمناقشة جميع
األمور المتعلقة بموضوع الممارسة والرد على أي استفساربهذا
الشأن وعلى الممارس أن يحضر معه في االجتماع إيصال شراء
الممارسة وعلى جميع الممارسين االلتزام بكل ما سيصدر في هذا
الجتماع من توصيات أو توجيهات.

وزارة التجارة والصناعة
إعالن

كويتي الجنسية

تقدم السيد /بدر مساعد العبداهلل الساير
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة :
تحويل الترخيص الفردي الصادر برقم  1990/412بتاريخ
 1990/1/24تحت االسم التجاري  /مؤسسة بدر مساعد
الساير التجارية وتحولت الى شركة أعالا مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به
سند المديونية وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدمت السيدة /لطيفة محمد سلوم العتيبي كويتية الجنسية

بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة :

** تحويل الترخيص الفردي الصادر برقم  2009/2677بتاريخ

2009/8/18

تحت االسم التجاري المستقبل الذهبي
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لتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة وتحولت الى شركة

أعالا مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به
سند المديونية وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدمت :
السيدة  /جهاد كرم عواضه  -كويتية الجنسية
 بطلب الى إدارة الشركات بهذا الوزارة تحويل الترخيص الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 2014/2282بتاريخ  2014/06/03تحت االسم التجاري
مطعم قبطان السفينة لألسماك المشوية والمقلية الطازجة وتحولت
الى شركة ذات مسؤولية محدودة اعالا مع اطراف اخرى .
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدمت:
السيدة /فاطمة علي محمد

إعالن

كويتية الجنسية

بطلب الى إدارة الشركات بهذا الوزارة:

تحويل الترخيص الفردي برقم  2012/3119بتاريخ 2012/8/8

تحت االسم التجاري الروابط الفنية لمواد الديكور ومقاوالتها
وتحولت إلى شركة أعالا مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا سند المديونية وإال
فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ـ ــالن

تقدم:
 -1محمد خالد الفيلكاوي
 -2بدر معراج محمد
أصحاب شركة امكو للمقاوالت العامة
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:
تعديل الكيان القانوني للشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل  60يوماً من
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفق به سند المديونية وإال فلن
يؤخذ بعين االعتبار.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعـالن

تقدم إلدارة التأمين السادة  /شركة مجموعة االتحاد للتجارة العامة
والمقاوالت وتحمل ترخيص رقم ( )1995/85وسجل تجاري رقم
(.)84493
طـالبـة  :إلغــاء المكتب .
والمـرخص لهـا بمزاولة ( :بحري – حريق – حوادث عامة ) بالعمولة.
عنوانها الكائن في  :الشرق – قطعة ( – )1الدور األرضي – مكتب
رقم( – )3ملك /الشركة الهاشمية العقارية.
يرجى من له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التأمين خالل أسبوعين
من تاريخ نشر هذا اإلعالن و إال فلن يؤخذ بعين االعتبار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم:
 -1شركة استمالك الخليجية القابضة
 -2خالد وليد الحميضي  -3عائشة وليد الحميضي
أصحاب شركة مركز رعاية الحيوان  /ذات مسئولية محدودة
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:
تخفيض رأس مال شركة رعاية الحيوان  /ذات مسئولية محدودة
من  500.000د.ك إلى  150.000د.ك
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن

تقدم:
 -1يوسف عبدالرحمن الشايع -2 .خالد عبد الرحمن الشايع.
 -3نسيم عبدالرحمن الشايع.
خروج الشركاء :يوسف عبدالرحمن الشايع .خالد عبدالرحمن الشايع.
أصحاب شركة ارياد للمقاوالت العامة للمباني.
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:
تعديل الكيان القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل تسعين يوماً من
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإال فلن
يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم:

-1
-2

إعالن

عبداهلل عفيف الشمري
نعيمة عفيف جاراهلل
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أصحاب شركة قويدر للحلويات والمعجنات
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:
تعديل الكيان القانوني من شركة تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل ستين يوماً من
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإال فلن
يؤخذ بعين االعتبار.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تقدم السيد /عبد اهلل راشد شافي الهاجري
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:
تحويل الترخيص الفردي التجاري باسم /عبداهلل راشد شافي الهاجري
برقم  1994 /5292 /بتاريخ 1994/9/21
تحت االسم التجاري /مؤسسة سوليد اير للتجارة العامة والمقاوالت
وتحولت الى شركة ذ.م.م مع أطراف أخرى
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يومياً من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم:

إعالن

 /1عبدالحميد علي السالم

 /2بشار عبد الحميد السالم
 /3أسامة سلمان الصباح

كويتيو الجنسية

أصحاب شركة كيان الشرق األوسط للمقاوالت العامة للمباني

بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة:

تعديل الكيان القانوني من ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص

الواحد.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل ستين يوماً
من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإال

فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدمت :

إعالن

السيدة  /منى فراس حسين عبدالهادي العجمي

بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة :

كويتية الجنسية

تحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 2015/1807

بتاريخ  2015/4/20تحت االسم التجاري  /الشمس الساطعة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
للتجارة العامة ،وتحويلها إلى شركة ذ .م .م مع أطراف أخرى.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر

يوماً من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

كويتي الجنسية
تقدم /بدر عبد اهلل ناصر العتيبي
بطلب الى إدارة الشركات بهذا الوزارة :
تحويل مؤسسة االرتباط الخارجي لنقل البضائع الى شركة مع أطراف
أخرى رقم الترخيص .2013/1397
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقا به المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـ ــالن

تقدمت :
السيدة  /شيخه حسين عوض مطر
بطلب الى إدارة الشركات بهذا الوزارة :
تحويل الترخيص الفردي التجاري برقم  2015/3717بتاريخ
 2015/08/30تحت االسم التجاري تحت أمرك لتوصيل
الطلبات االستهالكية وتحولت الى الشركة أعالا مع اطراف أخرى.
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدمت :
السيدة  /عواطف احمد سلطان علي
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة
تحويل الترخيص الفردي الصادر باسم  /عواطف احمد سلطان علي
برقم  1985/1206بتاريخ  1985/04/14تحت االسم
التجاري  /مؤسسة الخليج الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت
وتحولت إلى شركة ذ م م مع اطراف أخرى
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم :
السيد  /خالد حمد العدواني

إعالن
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أصحاب شركة قاروا المتكاملة للتجارة العامة
بطلب الى إدارة الشركات بهذا الوزارة :
تعديل الكيان القانوني للشركة من شركة الشخص الواحد الى ذات
مسئولية محدودة .
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل ستين يوما من
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية وإال فلن
يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ــالن

تقــدم:
سعد عبداهلل الحنيان
-1
بدر منصور العازمي
-2
يوسف سعد الحنيان
-3
أصحاب شركة أجرة الشوفير المميز الجوال تضامنية
بطلب إلى إدارة الشركات بهذا الوزارة
 تعديل الكيان القانوني لشركة لتصبح من تضامنية إلى ذاتمسئولية محدودة .
يرجى ممن له اعتراض يتقدم لإلدارة المذكورة خالل ستين يوماً من
تاريخ نشر اإلعالن باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإال فلن
يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم :
 /1وليد خالد الدبوس
 /2عبدالرحمن خالد الدبوس
أصحاب شركة الدبوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
بطلب الى ادارة الشركات بهذا الوزارة :
تعــديل الكيــان القــانوني مــن شــركة الــدبوس العالميــة للتجــارة العامــة
والمقاوالت ذات مسؤولية محدودة الى شركة الشخص الواحد باسم
 /وليد خالد الدبوس
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم لإلدارة المذكورة خالل  60يوما من
تاريخ نشر االعالن باعتراض خطي مرفقا به سـند المديونيـة وإال فلـن
يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تقدم السيد  /عبداهلل بداح عقاب المطيرات.
بطلــب الــى ادارة الشــركات بهــذا الــوزارة  :تحويــل التــرخيص الفــردي
الصادر باسم  /عبداهلل بداح عقاب المطيرات برقم 2008/ 2446
بتــاريخ  2008 /8/ 21تحــت االس ــم التجــاري  /مؤسســة الش ــاهد
الوطني ــة للتج ــارة العام ــة والمق ــاوالت وتحول ــت ال ــى ش ــركة الش ــخص
الواحد مع اطراف اخرى.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
يرجــى ممــن لــه اعتـراض يتقــدم لــالدارة المــذكورة خــالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ نشر االعالن بـاعتراض خطـي مرفقـا بـه سـند المديونيـة
وإال فلن يؤخذ بعين االعتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الخليجية العقارية الرائدة
ش.م.ل ( مقفلة )

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي الشركة الخليجية العقارية الرائدة
ش م ك ( مقفلة )

انعق ــدت الجمعي ــة العمومي ــة غي ــر العادي ــة لمس ــاهمي الش ــركة الخليجي ــة
العقاري ــة الرائ ــدة ش.م.ك ( مقفل ــة ) ف ــي مق ــر مجم ــع ال ــوزارات – وزارة
التجــارة والصــناعة – الــدور األول قاعــة ( أ ) فــي يــوم األربعــاء الموافــق 1
يوليو  2015في تمام الساعة  11:00صباحا وبنسبة حضور % 98
وقــد حضــرت ممثلــة وزارة التجــارة والصــناعة الســيدة  /ســارة الشــبلي  ،وقــد
أس ـ ــتهل رئ ـ ــيس مجل ـ ــس اإلدارة الس ـ ــيد /ناص ـ ــر س ـ ــليمان ال ـ ــدرباس الترحي ـ ــب
بالحضور وقد تم استعراض البنود المدرجة بجدول األعمال كاالتي :
 -1تمت الموافقة علي تعديل المادة رقـم (  ) 5عمـالً بـنص المـادة
 15من قانون الشركات:
النص الحالي:
للشــركة هيئــة للفتــوى والرقابــة الشــرعية مــن المتخصصــين فــي الفقــه
اإلســالمي وتكــون مهمــة هــذا الهيئــة هــو إبــداء الــرأي الشــرعي حــول
أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التـزام الشـركة بمبـادل الشـريعة
اإلســالمية وتكــون قراراتهــا ملزمــة لمجلــس اإلدارة والجهــاز التنفيــذي
للشــركة  ،يــتم تعيــين هيئــة الرقابــة الشــرعية بنــاء علــى ترشــيح مجلــس
اإلدارة وموافقــة الجمعي ـة العامــة علــى هــذا الترشــيح  ،وتتحقــق هيئــة
الفت ــوى والرقاب ــة الش ــرعية م ــن إتب ــاع إدارة الش ــركة ألحك ــام الش ــريعة
اإلسالمية في ممارسة أغراضـها عـدم تعـارض أعمـال الشـركة مـع هـذا
األحكــام وتلتــزم وتقــدم الهيئــة تقريــرا ســنويا للجمعيــة العامــة العاديــة
يحـ ــوي رأيهـ ــا فـ ــي مـ ــدى توافـ ــق أعمـ ــال الشـ ــركة ألحكـ ــام الشـ ــريعة
اإلسالمية وبيان ما له من مالحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير
السنوي للشركة.
النص بعد التعديل :
تنشأ هيئة للرقابة الشـرعية تتكـون مـن ثالثـة أشـخا علـى األقـل مـن
المتخصصــين فــي الفقــه اإلســالمي ويــتم تعيــين هــذا الهيئــة بنــاء علــى
ترشــيح مجلــس اإلدارة وموافقــة الجمعيــة العامــة علــى هــذا الترشــيح ،
وتكــون مهمــة هــذا الهيئــة إبــداء الــرأي الشــرعي حــول أنشــطة الشــركة
وعملياتهــا والتحقــق م ـن التــزام الشــركة بمبــادل الشــريعة اإلســالمية،
ويكــون ال ــرأي بأغلبي ــة أعض ــاء ه ــذا الهيئ ــة وف ــي ح ــال تع ــذر تحقي ــق
األغلبي ــة ووج ــود خ ــالف ب ــين أعض ــاء الهيئ ــة الش ــرعية ح ــول الحك ــم
الشرعي يتم إحالة موضوع الخالف إلى إدارة اإلفتـاء بـوزارة األوقـاف
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والشئون اإلسالمية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن  ،وتلتزم
الهيئــة بتقــديم تقريــر ســنوي للجمعيــة العامــة يحــوي رأيهــا فــي مــدى
تواف ــق أعم ــال الش ــركة ألحك ــام الش ــريعة اإلس ــالمية عل ــى أن ي ــدرج
تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.
 -2تمت الموافقة على تعديل نص المادة ( )17عمـالً بـنص المـادة
 224من قانون الشركات:
النص الحالي:
يشترط في عضو مجلـس اإلدارة أال يكـون محكومـا عليـه فـي جريمـة
مخلــة بالشــرف  ،وأن يكــون مالكـاً لعــدد مــن األســهم ال تقــل قيمتهــا
عــن  %1مــن رأس مــال الشــركة  ،علــى أن يكفــي أن يكــون العضــو
مالكـ ـ ـاً لع ـ ــدد م ـ ــن األس ـ ــهم تع ـ ــادل قيمته ـ ــا االس ـ ــمية س ـ ــبعة آالف
وخمســمائة دينــار كــويتي  ،وهــذا كلــه مــا لــم يــنص نظــام الشــركة علــى
قدر آخر  ،ويخصص هذا القـدر مـن األسـهم لضـمان إدارة العضـو ،
ويجب إيداعها خالل شهر من تاريخ التعيين أحد البنـوك المعتمـدة ،
ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية
ويصدق على ميزانيـة آخـر سـنة ماليـة قـام فيهـا العضـو بأعمالـه  ،وإذا
لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
النص بعد التعديل :
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:
 -1أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 -2أال يكون قد سـبق الحكـم عليـه فـي جنايـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة
أو في جريمة إفالس بالتقصـير أو التـدليس أو جريمـة مخلـة بالشـرف
أو األمان ــة أو بعقوب ــة مقي ــدة للحري ــة بس ــبب مخالفت ــه ألحك ــام ه ــذا
القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا.
 -3فيمــا عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين  ،يجــب أن يكــون
مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الـذي يمثلـه مالكـاً لعـدد مـن
أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من الشروط المتقدمـة زالـت صـفة
العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
 -3تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة ()18عمـ ـالً بنص ــو
المواد  226،227،228،230،265من قانون الشركات:
النص الحالي :
ال يجـ ــوز أن يكـ ــون لـ ــرئيس مجلـ ــس اإلدارة أو ألحـ ــد أعضـ ــاء هـ ــذا
المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشـرة فـي العقـود والصـفقات التـي

تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان بترخيص من الجمعية العامة،

وال يجـ ــوز ألي مـ ــن هـ ــؤالء أن يشـ ــترك فـ ــي إدارة شـ ــركة مشـ ــابهة أو
منافسـ ــة لشـ ــركتهم  ،وال يجـ ــوز لـ ــرئيس مجلـ ــس اإلدارة أو ألي مـ ــن

أعضائه ولو كـان ممثـل لشـخص اعتبـاري أن يسـتغل المعلومـات التـي
وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائـدة لنفسـه أو لغيـرا ،

كمــا ال يجــوز لــه بيــع أو شــراء أســهم الشــركة طيلــة مــدة عضــويته فــي

مجلس اإلدارة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
النص بعد التعديل :
ال يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئيس أو أحد
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو أزواجهــم
أو أقــاربهم م ــن الدرج ــة الثاني ــة مص ــلحة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة ف ــي
العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك
بت ــرخيص يص ــدر ع ــن الجمعي ــة العام ــة العادي ــة  ،وال يج ــوز ألعض ــاء
مجل ــس اإلدارة أن يفص ــحوا إل ــى المس ــاهمين ف ــي غي ــر اجتماع ــات
الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب
مباشرتهم إلدارتها وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض األضـرار
الناتجة عن المخالفة  ،وال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة ولو
كان ممثالً لشخص طبيعي أو اعتبـاري  ،أن يسـتغل المعلومـات التـي
وصلت إليه بحكم منصـبه فـي الحصـول علـى فائـدة لنفسـه أو لغيـرا،
وال يج ــوز ل ــرئيس مجل ــس اإلدارة أو ألي م ــن أعض ــاء المجل ــس أن
يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافسـتين أو أن يشـترك فـي
أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب
غيـرا فــي أحـد فــروع النشـاط الــذي تزاولـه الشــركة وإال كـان لهــا أن تطالبــه
بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريـت لحسـاب
الشركة  ،ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
ويج ــوز لعض ــو مجلـ ـس اإلدارة التص ــرف ف ــي أس ــهمه بالش ــركة أثن ــاء
عضــويته بــالمجلس وذلــك دون إخــالل بقيــود التصــرف فــي األســهم
المنصو عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
 -4تمت الموافقة على تعـديل نـص المـادة ()21عمـالً بـنص المـادة
 214،265من قانون الشركات:
النص الحالي :
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بـين أعضـائه عضـوا منتـدبا لـإلدارة
أو أكث ــر ويح ــدد المجل ــس ص ــالحيتهم ومكاف ــستهم ويج ــوز لمجل ــس
اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافسته.
النص بعد التعديل :
يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس اإلدارة مـن أعضـاء مجلـس
اإلدارة أو م ــن غي ــرهم  ،ين ــاط ب ــه إدارة الش ــركة  ،ويح ــدد المجل ــس
مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة.
ويتم تعيين أمين سر لمجلـس إدارة الشـركة مـن بـين أعضـاء المجلـس
ـاء علـى قـرار
أو من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة أو مـن الخـارج بن ً
مجلس اإلدارة.
 -5تمت الموافقة على تعـديل نـص المـادة ()22عمـالً بـنص المـادة
 216 ،214من قانون الشركات:
النص الحالي :

يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئــيس مجلــس

اإلدارة أو نائبـ ـ ـ ــه و أعضـ ـ ـ ــاء مجلـ ـ ـ ــس اإلدارة المنتـ ـ ـ ــدبين بحسـ ـ ـ ــب
الصــالحيات المحــددة لهــم مــن مجلــس اإلدارة  ،أو أي عضــو آخــر

يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض.
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النص بعد التعديل :
يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئــيس مجلــس
اإلدارة أو نائبــه والراســاء التنفيــذيين بحســب الصــالحيات المحــددة
لهــم مــن مجلــس اإلدارة  ،أو أي عضــو آخــر يفوضــه مجلــس اإلدارة
لهذا الغرض.
 -6تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة (  ) 23عمـ ـالً ب ــنص
المادة  221من قانون الشركات:
النص الحالي :
يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة
ـاء علــى دعــوة مــن رئيســه ويجتمــع أيضــا إذا طلــب إليــه
الواحــدة  ،بنـ ً
ذلك اثنان من أعضائه على األقل ويكـون اجتمـاع المجلـس صـحيحا
بحضــور أغلبيــة أعضــائه وال يجــوز الحضــور بالوكال ـة فــي اجتماعــات
المجلس أو التمرير.
النص بعد التعديل :
يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة
الواحــدة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه  ،ويجتمــع أيضــا إذا طلــب إليــه
ذلك اثنان من أعضـائه  ،وال يكـون االجتمـاع صـحيحا إال إذا حضـرا
نصــف عــدد األعضــاء علــى أن ال يقــل عــدد الحاضــرين عــن ثالثــة ،
ويجــوز االجتمــاع بوســائل االتصــال الحديثــة  ،ويجــوز اتخــاذ قــرارات
بــالتمرير بموافقــة جميــع األعضــاء  ،وال يجــوز الحضــور بالوكالــة فــي
اجتماعات المجلس.
 -7تمت الموافقة على تعديل نص المادة ( ) 24عمالً بنص المادة
 222من قانون الشركات:
النص الحالي :
تص ــدر ق ــرارات مجل ــس اإلدارة بأغلبي ــة األعض ــاء الحاض ــرين  ،فـ ـ ذا
تســاوت األصــوات رجــح الجانــب الــذي فيــه الــرئيس  ،ويعــد ســجل
خا تثبت فيه محاضر جلسـات المجلـس  ،ويوقعـه الـرئيس ويجـوز
للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
النص بعد التعديل :
تصـ ــدر قـ ــرارات مجلـ ــس اإلدارة بأغلبيـ ــة األعضـ ــاء الحاضـ ــرين ف ـ ـ ذا
تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس  ،و تدون محاضر

اجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبـل األعضـاء الحاضـرين وأمـين
سر المجلس وللعضو الذي لم يوافـق علـى قـرار اتخـذا المجلـس أن

يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.

 -8تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة (  ) 27عمـ ـالً ب ــنص
المادة  215من قانون الشركات:

النص الحالي :
لمجل ـ ــس اإلدارة أوس ـ ــع الس ـ ــلطات إلدارة الش ـ ــركة والقي ـ ــام بجمي ـ ــع
األعمــال التــي تقضــيها إدارة الشــركة وفق ـاً ألغراضــها  ،وال يحــد مــن
ه ــذا الس ــلطة إال م ــا ن ــص علي ــه الق ــانون أو ه ــذا النظ ــام أو ق ــرارات
الجمعيــة العامــة ،وال يجــوز لمجلــس اإلدارة بيــع عقــارات الشــركة أو
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رهنهـا أو إعطـاء الكفــاالت أو عقـد القـروض إال بعــد موافقـة الجمعيــة
العامة .
النص بعد التعديل :
لمجلـ ــس اإلدارة أوس ـ ــع السـ ــلطات إلدارة الش ـ ــركة وللقيـ ــام بجمي ـ ــع
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هـذا
الســلطة إال مــا نــص عليــه القــانون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة
العامــة ،وال يجــوز لمجلــس اإلدارة بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا أو
إعط ـ ــاء الكف ـ ــاالت أو عق ـ ــد الق ـ ــروض أو الص ـ ــلح أو التحك ـ ــيم أو
التبرعات إال بعد موافقة الجمعية العامة)1(.
__________________________
( )1وفقــا لمــا تطلبتــه الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الشــركات فــي توفيــق
أوضــاع الشــركات المســاهمة ف نــه يتعــين بيــان ســلطات المجلــس فــي
الص ــلح و التحك ــيم و التبرع ــات ف ــي النظ ــام األساس ــي للش ــركة إم ــا
ب عطــاء المجلــس الس ــلطة  ،أو عــدم إعطائــه إياه ــا وجعلهــا بموافق ــة
الجمعية العامة  ،ومـن ثـم فـ ن رأت الشـركة أن يـتم مـنح السـلطة إلـى
مجل ــس اإلدارة فـ ـ ن التع ــديل س ــوف يك ــون عل ــى النح ــو الت ــالي :
لمجلـ ــس اإلدارة أوس ـ ــع السـ ــلطات إلدارة الش ـ ــركة وللقيـ ــام بجمي ـ ــع
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هـذا
الســلطة إال مــا نــص عليــه القــانون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة
العام ــة ،ويج ــوز لمجل ــس اإلدارة بي ــع عق ــارات الش ــركة أو رهنه ــا أو
إعط ـ ــاء الكف ـ ــاالت أو عق ـ ــد الق ـ ــروض أو الص ـ ــلح أو التحك ـ ــيم أو
التبرعات وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة .
 -9تمت الموافقة على تعديل نص المادة ( )30عمـالً بـنص المـادة
 268من قانون الشركات:
النص الحالي :
تنعقد الجمعية العامـة للمسـاهمين مـرة علـى األقـل فـي السـنة فـي المكـان
والزمــان اللــذين يعينهمــا نظــام الشــركة ،ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة
كلمــا رأى ذلــك ويتعــين علــى المجلــس أن يــدعوها كلمــا طلــب إليــه ذلــك
عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن عشر رأس المال.
و توجه الدعوة إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد النعقادها
بأسبوع على األقل ب حدى الطريقتين اآلتيتين :
-1خطاب ــات مس ــجلة ترس ــل إل ــى جمي ــع المس ــاهمين قب ــل الموع ــد
المحدد النعقاد االجتماع بأسبوع على األقل.
-2اإلعالن في صحيفتين يوميتين على األقـل تصـدران باللغـة العربيـة
ويجــب أن يحصــل اإلعــالن مــرتين علــى أن يــتم اإلعــالن فــي المــرة
الثانيــة بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن أســبوع مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن
األول وقبــل انعقــاد االجتمــاع بأســبوع علــى األقــل مــع نشــر اإلعــالن
الثاني في الجريدة الرسمية باإلضافة إلى الصحيفتين اليوميتين.
النص بعد التعديل :
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناء على
دع ــوة مجل ــس اإلدارة خ ــالل ثالث ــة أش ــهر م ــن انته ــاء الس ــنة المالي ــة
للش ــركة  ،ولمجل ــس اإلدارة دع ــوة ه ــذا الجمعي ــة كلم ــا رأى ذل ــك ،
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ويتع ــين علي ــه دعوته ــا كلم ــا طل ــب إلي ــه ذل ــك ع ــدد م ــن المس ــاهمين
يملكـون مــا ال يقــل عــن عشــر رأس المــال أو بنــاء علــى طلــب مراقــب
الحسابات  ،وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب .
وتوجــه الــدعوة إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة متضــمنة جــدول
األعمال وزمان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية:
-1خطابـ ــات مسـ ــجلة ترسـ ــل إلـ ــى جميـ ــع المكتتبـ ــين قبـ ــل الموعـ ــد
المحدد النعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل.
-2اإلعالن  ،ويجب أن يحصل اإلعالن مرتين على أن يتم اإلعـالن
في المرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عـن سـبعة أيـام مـن تـاريخ نشـر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل.
-3تســليم الــدعوة باليــد للمســاهمين أو مــن ينــوب عــنهم قانونــا قبــل
موعد االجتماع بيوم واحد على األقل ،ويؤشر على صورة الدعوة بما
يفيد االستالم.
-4أي وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال الحديثــة المبينــة بالالئحــة
التنفيذية لقانون الشركات.
 -10تمت الموافقة على تعديل نص المـادة  31عمـالً بـنص المـادة
 244من قانون الشركات:
النص الحالي :
فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة بنــاء علــى طلــب
المســاهمين أو مراقبــي الحســابات أو وزارة التجــارة والصــناعة يضــع
جدول األعمال من طلب انعقاد الجمعية وال يجـوز بحـث أيـة مسـألة
غير مدرجة في جدول األعمال.
النص بعد التعديل :
ال يجـوز للجمعيــة العامــة العاديــة مناقشــة موضــوعات غيــر مدرجــة فــي
جــدول األعمــال إال إذا كانــت مــن األمــور العاجلــة التــي ط ـرأت بعــد
إعداد الجدول أو تكشفت فـي أثنـاء االجتمـاع  ،أو إذا طلبـت ذلـك
إحـ ـ ــدى الجهـ ـ ــات الرقابيـ ـ ــة أو مراقـ ـ ــب الحسـ ـ ــابات أو عـ ـ ــدد مـ ـ ــن
المساهمين يملكون خمسة بالمائة مـن رأس مـال الشـركة  ،وإذا تبـين
أثنـ ــاء المناقشـ ــة عـ ــدم كفايـ ــة المعلوم ــات المتعلقـ ــة بـ ــبعض المسـ ــائل
المعروضة  ،تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل
إذا طلــب ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ربــع أســهم رأس المــال
المص ــدر  ،وينعق ــد االجتم ــاع المؤج ــل دون الحاج ــة إل ــى إج ــراءات
جديدة للدعوة.
 -11تمت الموافقة علي تعديل نص المادة : 33
يسـجل المســاهمون أسـمااهم فــي سـجل خــا يعـد لــذلك فـي مركــز
الشركة قبل الموعـد المحـدد النعقـاد الجمعيـة العامـة بأربعـة وعشـرين
ساعة على األقل ويتضمن السجل اسم المساهم وعدد األسـهم التـي
يمتلكهـا وعــدد األســهم التــي يمثلهــا وأسـماء مالكيهــا مــع تقــديم سـند
الوكالــة ويعطــي المســاهم بطاقــة لحضــور االجتمــاع ويــذكر فيهــا األص ـوات
التي يستحقها أصالة ووكالة ولكل مساهم له حق حضور الجمعية.
النص بعد التعديل :
يكون للشركة سجل خا يحفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أسماء
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المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم المملوكـة لكـل مـنهم
ونوعهــا والقيمــة المدفوعــة عــن كــل ســهم  ،ويــتم التأشــير فــي ســجل
المساهمين بـأي تغييـرات تطـرأ علـى البيانـات المسـجلة فيـه وفقـا لمـا
تتلقاا الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شأن أن يطلب
من الشركة أو وكالة المقاصة تزويدا ببيانات من هذا السجل.
 -12تمت الموافقة على تعديل نص المادة ()37عمالً بنص المادة
 237من قانون الشركات:
النص الحالي :
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناء على
دع ــوة مجل ــس اإلدارة خ ــالل ثالث ــة أش ــهر م ــن انته ــاء الس ــنة المالي ــة
للش ــركة  ،ولمجل ــس اإلدارة دع ــوة ه ــذا الجمعي ــة كلم ــا رأى ذل ــك ،
ويتع ــين علي ــه دعوته ــا كلم ــا طل ــب إلي ــه ذل ــك ع ــدد م ــن المس ــاهمين
يملكــون مــا ال يقــل عــن عشــر رأس المــال كمــا تنعقــد الجمعيــة العامــة
أيضاً إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
النص بعد التعديل :
تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس
اإلدارة خالل الثالثـة أشـهر التاليـة النتهـاء السـنة الماليـة  ،وذلـك فـي
الزمــان والمكــان اللــذين يعينهمــا عقــد الشــركة  ،وللمجلــس أن يــدعو
الجمعيــة لالجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك  ،وعلــى مجلــس
اإلدارة أن يوجه دعوة الجمعية لالجتماع بناء على طلـب مسـبب مـن
عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مـال الشـركة ،أو
بناء على طلب مراقب الحسابات  ،وذلـك خـالل خمسـة عشـر يومـا
من تاريخ الطلب  ،وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو لالجتمـاع
ويجـ ــب إخطـ ــار الـ ــوزارة كتابيـ ــا بجـ ــدول األعمـ ــال وبميعـ ــاد ومكـ ــان
االجتماع قبـل انعقـادا بسـبعة أيـام علـى األقـل وذلـك لحضـور ممثلهـا
وال يترت ــب عل ــى ع ــدم حض ــور ممث ــل ال ــوزارة بع ــد إخطاره ــا بط ــالن
االجتماع.
 -13تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة ( )41عمـ ـالً ب ــنص
المادة  247من قانون الشركات:
النص الحالي :
تجتمع الجمعية العامة بصـفة غيـر عاديـة بنـاء علـى دعـوة مـن مجلـس
اإلدارة  ،أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع
أسـهم الشـركة وفـي هـذا الحالـة يجـب علـى مجلـس اإلدارة أن يــدعو
الجمعية خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه .
النص بعد التعديل :
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة
أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسـة عشـر بالمائـة
من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة  ،ويجـب علـى المجلـس
دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل ثالثــين يومــا مــن
تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خـالل المـدة المنصـو عليهـا
بــالفقرة الســابقة تقــوم الــوزارة بالــدعوة لالجتمــاع خــالل مــدة خمســة
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عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
 -14تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة ( )42عمـ ـالً ب ــنص
المادة  249من قانون الشركات:
النص الحالي :
المسائل التالية ال تنظرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
 .1تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة .

 .2يبــع كــل المشــروع الــذي قامــت بــه الشــركة أو التصــرف فيــه بــأي وجــه

آخر .

 .3حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى .
 .4زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .

وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذاً إال بعـد موافقـة وزارة التجـارة

والصناعة .
النص بعد التعديل :
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها قانون الشـركات ،
تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
 -1تعديل عقد الشركة.
 -2بيع كل المشروع الذي قامت مـن أجلـه الشـركة أو التصـرف فيـه
بأي وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
 -4زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
وكــل قــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ال يكــون نافــذا إال
بعد اتخاذ إجراءات الشهر  ،ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا
كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها  ،فيما عدا
زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشـركة
أو نتيجة إضافة احتياطاتها –الجائز استعمالها -إلى رأس المال.
 -15تم ــت الموافق ــة عل ــى تع ــديل ن ــص الم ــادة ( )48عمـ ـالً ب ــنص
المادة  253من قانون الشركات:
النص الحالي :
توزع األرباح الصافية على الوجه التالي :
 -1يقتطـع  ( % 10عشــرة بالمائــة ) تخصـص لحســاب االحتيــاطي
اإلجب ـ ــاري ويج ـ ــوز للجمعي ـ ــة العام ـ ــة وق ـ ــف ه ـ ــذا االقتط ـ ــاع إذا زاد
االحتياطي اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة .
 -2يقتطــع  % 1اثنــان بالمائــة تخصــص لحســاب مؤسســة الكويــت
للتقدم العلمي .
 -3يقتط ــع نســـبة مئوي ــة تخص ــص لحس ــاب االحتيـ ــاطي االختيـ ــاري
يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتوافــق عليــه الجمعيــة العامــة  ،ويوقــف هــذا
االقتطاع بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلسي اإلدارة.
 -4يقتطــع جــزء مــن األربــاح بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة وتقــررا
الجمعيــة العامــة لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب
قوانين العمل وال يجوز توزيع هذا األموال على المساهمين .
-5يقتطــع المبلــال الــالزم لتوزيــع حصــة أول مــن األربــاح قــدرها ( ) % 5

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
خمســة فــي المائــة للمســاهمين يحــددها مجلــس اإلدارة وتقرهــا الجمعيــة
العامة .
 -6يقتطع بعد ما تقدم مبلال تقـررا الجمعيـة العامـة العاديـة بحيـث ال
يزيد عن (  ) % 10عشرة في المائة من الباقي يخصـص لمكافـست
مجلس اإلدارة .
يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في
األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو
يخصص إلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك غير العاديين.
النص بعد التعديل :
توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي :
أوال  :يقتطع سنويا ،بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على
اقتــراح مجلــس اإلدارة ،نســبة ال تقــل عــن عشــرة بالمائــة مــن األربــاح
الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة ،ويجوز للجمعية وقف هذا
االقتطــاع إذا زاد االحتيــاطي اإلجبــاري علــى نصــف رأســمال الشــركة
المصدر.
وال يجوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال في تغطية خسائر الشركة
أو لتــأمين توزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ال تزيــد علــى خمســة
بالمائــة مــن رأس المــال المــدفوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا
أرباح الشركة بتوزيع هذا النسبة ،وذلـك بسـبب عـدم وجـود احتيـاطي
اختياري يسمح بتوزيع هذا النسبة من األرباح.
ويجب أن يعاد إلى االحتياطي اإلجباري مـا اقتطـع منـه عنـدما تسـمح
بــذلك أربــاح الســنوات التاليــة ،مــالم يكــن هــذا االحتيــاطي يزيــد علــى
نصف رأس المال المصدر.
ثانيا  :يقتطع نسبة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وفقا للقوانين والمراسيم المعمول بها في هذا الشأن.
ثالثــا  :يجــب علــى الجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن
األربــاح لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب قــوانين
العم ـ ــل والتأمين ـ ــات االجتماعي ـ ــة  ،ويج ـ ــوز إنش ـ ــاء ص ـ ــندوق خ ـ ــا
لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
رابعا  :يجوز أن يقتطع سنوياً ،بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة بالمائـة مـن
األربــاح الصــافية لتكــوين احتيــاطي اختيــاري يخصــص لألغ ـراض التــي
تحددها الجمعية.
خامسا  :يقتطع المبلال الالزم لتوزيع حصة أول من األرباح قدرها
(  ) % 5خمس ــة ف ــي المائ ــة للمس ــاهمين يح ــددها مجل ــس اإلدارة
وتقرها الجمعية العامة .
سادساً  :يقتطع بعد ما تقدم مبلال تقررا الجمعية العامة العادية بحيث
ال يزيـ ــد عـ ــن (  ) % 10عشـ ــرة فـ ــي المائـ ــة مـ ــن البـ ــاقي يخصـ ــص
لمكافست مجلس اإلدارة .
ســابعاً  :يجــوز للجمعيــة العامــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن
توزع في نهاية السنة المالية أرباحـاً علـى المسـاهمين ويشـترط لصـحة
هــذا التوزيــع أن يكــون مــن أربــاح حقيقيــة ،ووفقـاً للمبــادل المحاســبية
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المتعارف عليها ،وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
-16تمت الموافقة على تعديل نص المادة ( )54عمالً بنص المواد
 4 ،1من المرسوم بقانون إلصدار قانون الشركات:
النص الحالي :
تطب ــق أحك ــام ق ــانون الش ــركات التجاري ــة رق ــم ( )15لس ــنة 1960
وتعديالته في كـل مـا لـم يـرد بشـأنه نـص خـا فـي عقـد التأسـيس أو
هذا النظام .
النص بعد التعديل :
تطبــق أحكــام المرســوم بقــانون رقــم  25لســنة  2012ب صــدار قــانون
الشــركات وتعديالتــه فــي كــل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــا فــي عقــد
التأسيس أو في هذا النظام.
رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة لبنات العقارية (ش.م.ك)مقفلة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
فى تاريخ  25ينايرعام 2016

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى شركة لبنات العقارية
(شركة مساهمة كويتية مقفلة ) اجتماعها فى تمام الساعة الحادية
عشرة والنصف من ظهر يوم االثنين الموافق  2016/1/25بمقر
الشركة ـ الصالحية ـ برج السور
وقد حضر االجتماع :ـ
السيد  /احمد الجاراهلل الحسن الجاراهلل ( رئيس مجلس االدارة )
السيد  /عبد اللطيف يوسف الجاراهلل (نائب الرئيس والعضو المنتدب)
 كما حضر االجتماع كل من :ـ( ممثل وزارة التجارة والصناعة )
 السيدة  /مريم معيوف مساهمون بحوزتهم (  10.793.750سهماً ) موزعة كالتالى :ـأسهم أصالة 4.185.710أ سهم وأسهم وكالة 6.608.040
سهماً ويمثلون ما نسبته  %96تقريبا من إجمالى رأس المال البالال
 1.125.000د.ك ( مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار
كويتى ) موزعة على  11.250.000سهم.
وقائع االجتماع:ـ
بدأ رئيس مجلس االدارة االجتماع بالصالة والسالم على رسول اهلل ثم
رحب باالخوة ثم تال البنود الواردة على جدول األعمال وتمت الموافقة
على تعديل النظام األساسى للشركة بغرض التوافق مع أحكام قانون
الشركات الصادر بالمرسوم رقم  25لسنة 2012م والمعدل بالقانون
رقم  97لسنة  2013والئحته التنفيذية وذلك على النحو التالى:ـ
 تعديل المادة رقم  26من النظام األساسى للشركةالنص قبل التعديل
لمجلس االدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع االعمال
ا لتى تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها ،واليحد من هذا السلطة
إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو أية قرارات الجمعية العامة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
،وال يجوز لمجلس االدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء
الكفاالت أو عقد القروض إال بعد موافقة الجمعية العامة .
النص بعد التعديل
لمجلس االدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع
األعمال التى تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها  ،واليحد من
هذة السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو أية قرارات
الجمعية العامة  ،ويجوز لمجلس االدارة بيع عقارات الشركة أو
رهنها أو إعطاء الكفاالت أو االقتراض والصلح والتبرعات والتحكيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرك ـ ــة نيشــان العالمية للخدمات الطبية
شركة مساهمة كويتية مقفلة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غيـر العاديـة لمسـاهمي شـركة نيشـان العالميـة
للخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات الطبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة كويتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(مقفلة) في تمام الساعة الحادية عشـرة و الربـع مـن ظهـر يـوم االحـد
الموافــق  10ينــاير  – 2016بمجمــع الــوزارات – وزارة التجــارة
والصناعة – بلوك  2الدور األول – قـاعة (ب).
* وقد ترأس جلسة االجتماع السيد  /عبدالرزاق وليد القناعى-
نائب رئيس مجلس اإلدارة
كما حضر االجتماع كل من :
* األستاذة/دالل المسبحى – ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.
* السيد /عبدالرحمن المالحى – ممثال عن الشركة الخليجية لحفظ
األوراق المالية
* مســاهمون بحوزته ــم  10,000,000ســهم( وكالــة) ويمثلــون مــا
نس ـ ـ ـ ـ ــبته  % 100.000مـ ـ ـ ـ ـ ــن أجمـ ـ ـ ـ ـ ــالي رأس مـ ـ ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة
 1,000,000دينار كويتي.
وبعــد اإلعــالن عــن تــوافر النصــاب القــانوني لصــحة انعقــاد الجمعيــة
العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العاديــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،افتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتح
رئيس الجلسة االجتماع مرحبا بالسادة الحضور ،ثم بدأ بطرح البنود
الواردة على جدول األعمال وقد تم اآلتي :
*استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة جدول األعمال
وتمت الموافقة والمصادقة على اآلتـي :
تمت الموافقة على:
أوال  :إلغاء األغراض الحالية في عقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة لوجود خطأ وتعديل لألغراض إلى طبية حسب نص المادة
رقم ( )6من عقد التأسيس و المادة رقم ( )4من النظام االساسى
لشركة نيشان العالمية للخدمات الطبية ( ش.م.ك) مقفلة
 -1إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات االخرى
التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
-2استثمار أموالها في االتجار باالسهم والسندات واألوراق المالية األخرى.
-3تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود
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المسموح بها وفقاً للقانون.
-4تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها اسهماً او حصصاً
وكفالتها لدى الغير ،وفي هذا الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة
الشركة القابلة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
-5تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات
التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق
المعنوية ،واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في
داخل الكويت أو خارجها.
*أغراض الشركة الحالية كما يلي :
تحت نص المادة رقم ( )6من عقد التأسيس والمادة رقم ( )4من
النظام االساسي للشركة.
-1إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات.
-2التعاقد مع االطباء والممرضين والفنيين للعمل بالشركة.
-3تقديم الخدمات الطبية المنزلية.
-4تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية
واألهلية حسب العقود المبرمة معهم
وقبل نهاية االجتماع شكر السيد  /رئيس الجلسة الحضور واختتمت
أعمال االجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم .
رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الكويتية األلمانية القابضة ش.م.ك.م
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم األثنين الموافق  21ديسمبر 2015

افتــتح اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غيــر العادي ــة للش ــركة الكويتي ــة األلماني ــة
القابضــة  ،فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة والنصــف صــباحاً فــي مقــر
الشركة بنسبة حض ــور %83 , 71من إجمالي مالكي أسهم الشركة.
وقد حضر االجتماع كل من :
 -1السيد/خالد عبد العزيز العصيمـ ــي نائـب رئي ــس مجل ــس اإلدارة
 -2السيد  /سليمان خال ـ ـ ـ ــد السـ ـ ــهلي عضـ ـ ـ ـ ــو مجـ ـ ـ ـ ـ ــلس اإلدارة
 -3السيد  /سمي ـ ــر إبراهيم حباي ـ ــب عضـ ـ ـ ـ ــو مجـ ـ ـ ـ ـ ــلس اإلدارة
 -4السيد/مصطفى محمد حسن البوحمد عضـ ـ ـ ـ ـ ــو مجـ ـ ـ ـ ــلس اإلدارة
عن مكتب العيبان والعصيمي
 -5السيد  /وليـ ـ ــد العصي ـ ـ ـ ــمي
وشركاا-أرنست ويونـال
ممثلة وزارة التجــارة والصناعــة
 -6السيدة  /بيبي العوض
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
 -7السيد  /محـمد بو هادي
وقد تمت الموافقة على ما يلي:
.1تخفـ ــيض رأس مـ ــال الشـ ــركة مـ ــن  74.000.000د.ك ( أربعـ ــة
وس ــبعين ملي ــون دين ــار ك ــويتي ) إل ــى  67.340.000د.ك ( س ــبعة
وســتين مليونـاً وثالثمائــة وأربعــين ألــف دينــار كــويتي ) وجميــع األســهم
نقدية  ،يوزع علـى المسـاهمين المقيـدين فـي سـجالت الشـركة حتـى
كل حسب نسبته في رأس المال.
تاريخ الجمعية ٌ
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.2تعديل نص المادة ( )5من النظام األساسي والمـادة ( )6مـن عقـد
التأسيس كما يلي :
النـص الح ــالي :
حـ ــدد رأس مـ ــال الشـ ــركة بمبلـ ــال  74.000.000د.ك (أربعـ ــة وسـ ــبعين
ملي ــون دين ــار كـ ــويتي ) م ــوزع علـ ــى 740.000.000س ــهم ( سـ ــبعمائة
وأربعين مليون سهم ) قيمة كل سهم  100فلس وجميع األسهم نقدية.
النص بعد التعديــل :
حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــال  67.340.000د.ك (ســبعة وســتين
مليونـ ـ ـ ـاً وثالثمائ ـ ـ ــة وأربع ـ ـ ــين أل ـ ـ ــف دين ـ ـ ــار ك ـ ـ ــويتي ) م ـ ـ ــوزع عل ـ ـ ــى
 673.400.000ســهم ( ســتمائة وثالثــة وســبعين مليون ـاً وأربعمائــة
ألف سهم ) قيمة كل سهم  100فلس وجميع األسهم نقدية.
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شركة المشوار العقارية ش.م.ك.م
محضر الجمعية العمومية غير العادية

المنعقــدة بتــاريخ  2015/07/29فــي مقــر وزارة التجــارة والصــناعة
الــدور األول قاعــة ا يــوم األربعــاء الموافــق  2015/07/29الســاعة
 10.30صباحا وبنسبة حضور %100بحضور كل من :
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /سعود عبد العزيز المشوطي
ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيد /سلطان العريفان
تداولت الجمعية غير العادية جدول أعمالها ووافقت على ما يلي :
الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام األساسي للشركة ،
تعــديل المــادة(  )16والمــادة ( ) 20والمــادة ( )26والمــادة () 51
والمادة ( ) 52والمادة ( ) 53
أوال  :المادة (  ) 16قبل التعديل
يش ــترط ف ــي عض ــو مجل ــس اإلدارة أن ال يك ــون محكوم ــا علي ــه ف ــي
جريمــة مخلــة بالشــرف وأن يكــون مالكــا لعــدد مــن أســهم الشــركة ال
تقل عن  % 1من رأس المال على أن يكفي أن يكون العضو مالكا
لعدد من األسهم تعادل قيمتها االسمية سبعة آالف وخمسمائة دينار
كويتي وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر ويخصص
هــذا القــدر مــن األســهم لضــمان إدارة العضــو ويجــب إيــداعها خــالل
شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع
ع ــدم قابليته ــا للت ــداول إل ــى أن تنته ــي م ــدة العض ــوية ويص ــدق عل ــى
ميزانية آخر سـنة ماليـة قـام فيهـا العضـو بأعمالـه وإذا لـم يقـم العضـو
على الوجه المذكور بطلت عضويته .
المادة (  ) 16بعد التعديل
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون :
 – 1متمتعــا بأهليــة التصــرف  – 2وأال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه
فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي جريمــة إفــالس بالتقصــير أو

التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة
بسبب مخالفته ألحكام هذا القانون ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبـارا .
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 – 3أن يكــون مالكــا بصــفة شخصــية أو الشــخص الــذي يمثلــه لعــدد
مــن أســهم الشــركة وإذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة أيــا مــن الشــروط

المتقدمة زالت عنه صفة العضوية .
ثانيا  :المادة (  ) 20قبل التعديل
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بـين أعضـائه عضـوا منتـدبا لـإلدارة
أو أكثـر ويحـدد المجلـس صــالحياتهم ومكافـستهم  ،ويجـوز لمجلــس
اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته .
المادة  ) 20 ( :بعد التعديل
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضـائه رئيسـا تنفيـذيا لـإلدارة
أو أكثـر ويحـدد المجلـس صــالحياتهم ومكافـستهم  ،ويجـوز لمجلــس
اإلدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته .
المادة (  ) 21قبل التعديل
يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئــيس مجلــس
اإلدارة أو نائب ـ ـ ــه أو أعض ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــس اإلدارة المنت ـ ـ ــدبين بحس ـ ـ ــب
الصالحيات المحددة لهم مـن مجلـس اإلدارة أو عضـو آخـر يفوضـه
مجلس اإلدارة لهذا الغرض.
المادة (  ) 21بعد التعديل
يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كــل مــن رئــيس مجلــس
اإلدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي بحسب الصالحيات المحددة له
من مجلس اإلدارة
المادة (  ) 22قبل التعديل
يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة
الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلـب إليـه ذلـك
اثنــان مــن أعضــائه علــى األقــل  ،ويكــون اجتمــاع المجلــس صــحيحا
بحضـور أغلبيــة أعضــائه  ،وال يجــوز الحضــور بالوكالــة فــي اجتماعــات
المجلس أو التمرير.
المادة (  ) 22بعد التعديل
يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة
الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلـب إليـه ذلـك
اثن ــان م ــن أعض ــائه عل ــى األق ــل ويك ــون اجتم ــاع المجل ــس ص ــحيحا
بحضـور أغلبيــة أعضــائه  ،وال يجــوز الحضــور بالوكالــة فــي اجتماعــات
المجلس أو يجوز التمرير .
خامسا :المادة (  )26قبل التعديل
لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات إلدارة الشــركة والقيــام بجميــع اإلعمــال
التــي تقتضــيها إدارة الشــركة وفقــا ألغراضــها  ،وال يحــد مــن هــذا الســلطة
إال مــا نــص عليــه القــانون أو هــذا النظــام أو قـرارات الجمعيــة العامــة  ،وال
يجوز لمجلس اإلدارة بيـع عقـارات الشـركة أو رهنهـا أو إعطـاء الكفـاالت
أو عقد القروض إال بعد موافقة الجمعية العامة.
المادة ( )26بعد التعديل
لمجلـ ــس اإلدارة أوسـ ــع السـ ــلطات اإلدارة الشـ ــركة والقيـ ــام بجميـ ــع
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هـذا
الســلطة إال مــا نــص عليــه القــانون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة
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العامة ويجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء
الكفاالت أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.
سادسا :المادة (  )51قبل التعديل
تنقضي الشركة بأحد األسباب المنصو عليها في قانون الشركات التجارية
المادة (  )51بعد التعديل
تنقضي الشركة بأحد األسباب المنصـو عليهـا فـي قـانون الشـركات
 25لسنة 2012
سابعا :المادة ( )52قبل التعديل
تجري تصفية أموال الشـركة عنـد انقضـائها وفقـا لألحكـام الـواردة فـي
قانون الشركات التجارية .
المادة ( ) 52بعد التعديل
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقا لألحكام الواردة في
قانون الشركات  25لسنة 2012
ثامنا :المادة ( )53قبل التعديل
تطب ــق أحك ــام ق ــانون الش ــركات التجاري ــة رق ــم ( )15لس ــنة 1960
وتعديالته في كل ما يـرد بشـأنه نـص خـا فـي عقـد التأسـيس أو فـي
هذا النظام.
المادة ( )53بعد التعديل
تطبق أحكـام قـانون الشـركات التجاريـة  25لسـنة  2012فـي كـل مـا
لــم يــرد بشــأنه نــص خــا فــي عقــد التأســيس أو فــي هــذا النظــام بعــد
موافقة الجهات الرقابية المختصة
رئيس مجلس اإلدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة التنمية العقارية (ش.م.ك) مقفلة
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد بتاريخ 2016/1/17

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة التنمية العقارية
شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها في تمام الساعة 11:30
من صباح يوم األحد الموافق  2016 /1 / 17بمقر الشركة –
مركز عماد التجارى – مقابل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي –
شارع احمد الجابر .
وقد ترأس جلسة االجتماع السيد /رضا مكي المتروك – نائب رئيس
مجلس اإلدارة كما حضر االجتماع كل من-:
 ممثلة وزارة التجارة والصناعة ـ األستاذة  /بيبي العوض .
 مساهمون بحوزتهم  250,000,000سهم أصالـة ووكالـة
ويمثلون مـا نسبتـه  % 100من إجمالي أسهم رأس المال المصرح
به والبالال  250,000,000سهم.
وبعد أن تم اإلعالن عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد /رضا مكي
المتروك  -جلسة االجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها
بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير
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العادية للمناقشة وقد تم اآلتي -:
تمت الموافقة باإلجماع على تعديل نصو المواد التالية (-15
 )52-40-25-24-23-22-21-20-19-18-16من
النظام األساسي للشركة للتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية
رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
النص قبل التعديل  -مادة ()15
يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو
يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مال ًكا لعدد من األسهم ال تقل
قيمتها عن  7.500دينار كويتي أو  %1من رأس المال أي
القيمتين أقل ف ذا كان العضو وقت إنتخابه ال يملك هذا العدد من
األسهم وجب عليه خالل شهر من انتخابه أن يكون مالكا له وإال
سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤوال عن أعمال ممثليه
تجاا الشركة ودائنيها ومساهميها.
النص بعد التعديل  -مادة ()15
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية-:
 -1 .1أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 -2 .2أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة
للحرية أو في جريمة إفالس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته ألحكام
هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا.
 -3 .3أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله
لعدد من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه
صفة العضوية.
النص قبل التعديل  -مادة ()16
ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس االدارة أو ألحد أعضاء هذا
المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و الصفقات التي
تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان بترخيص من الجمعية العامة،
وال يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو
منافسة لشركتهم ،وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من
أعضائه – ولوكان ممثال لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات
التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو
لغيرا ،كما ال يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته
في مجلس اإلدارة.
النص بعد التعديل  -مادة ()16
ال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة ،ولو كان ممثالً لشخص
طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم
منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيرا  ،ويجوز لعضو
مجلس اإلدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس
وذلك دون إخالل بقيود التصرف في األسهم المنصو عليها في
قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من
أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإال وجب عزلهم ومساءلتهم
عن تعويض األضرار الناتجة عن المخالفة.
وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس ،أن
يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ،أو أن يشترك في
أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب
غيرا في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،وإال كان لها أن
تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها
أجريت لحساب الشركة .ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
النص قبل التعديل  -مادة ()18
ينتخب مجلس االدارة باالقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس ثالث
سنوات على أن ال يزيد على مدة عضويتهم بمجلس االدارة ،ورئيس
مجلس االدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير،
وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ،ويقوم نائب الرئيس
بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
النص بعد التعديل  -مادة ()18
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري لمدة
ال تزيد عن ثالث سنوات ،وينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري
رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في
عالقاتها مع الغير وأمام القضاء  ،ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس
اإلدارة في عالقة الشركة بالغير ،وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن
يتقيد بتوصياته ،ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ،أو قيام
مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
النص قبل التعديل  -مادة ()19
يجوزلمجلس االدارة ان يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً لالدارة
او اكثر ويحدد المجلس صالحياتهم ومكافستهم ويجوز لمجلس
اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد إختصاصاته ومكافأته.
النص بعد التعديل  -مادة ()19
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غيرهم رئيساً
تنفيذياً يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وراتبه
ومكافأته وصالحياته.
النص قبل التعديل  -مادة ()20
يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس
اإلدارة أو نائبه وأعضاء مجلس اإلدارة المنتدبين بحسب
الصالحيات المحددة لهم من مجلس اإلدارة ،أو أي عضو آخر
يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض.
النص بعد التعديل  -مادة ()20
ولمجلس اإلدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال
الشركة ،كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين
أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو اإلشراف
على وجه من وجوا نشاط أو في ممارسة بعض السلطات أو
اإلختصاصات المنوطة بالمجلس.
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النص قبل التعديل  -مادة ()21
يجتمع مجلس االدارة اربعة مرات على االقل خالل السنة المالية
الواحدة بناءاً على دعوة من رئيسه ،ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه
ذلك إثنان من أعضائه على االقل .ويكون إجتماع المجلس صحيحاً
بحضور أغلبية أعضائه وال يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات المجلس.
النص بعد التعديل  -مادة ()21
يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات بالسنة خالل السنة المالية
الواحدة ،بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك
إثنين من أعضائه على األقل ،وال يكون إجتماع المجلس صحيحاً
إال إذا حضرا نصف عدد األعضاء على أن اليقل عن ثالثة أعضاء
وال يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات المجلس ويجوز االجتماع
ب ستخدام وسائل اإلتصال الحديثة ويجوز إتخاذ قرارات بالتمرير
بموافقة جميع األعضاء.
النص قبل التعديل  -مادة ()22
تصدر قرارات مجلس االدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،ف ذا
تساوت االصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ،ويعد سجل
خا تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ،ويوقعه الرئيس ويجوز
للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
النص بعد التعديل  -مادة ()22
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،ف ذا
تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ،وتدون محاضر
إجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرين وأمين
السر في سجل ،وللعضو الذي لم يوافق على قرار إتخذا المجلس
أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.
النص قبل التعديل  -مادة ()23
إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثالث جلسات متتالية
بدون عذر مشروع جاز اعتبارا مستقيالً بقرار من مجلس االدارة.
النص بعد التعديل  -مادة ()23
إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور أربع جلسات متتالية
بدون عذر مشروع ،جاز اعتبارا مستقيالً بقرار من مجلس اإلدارة.
النص قبل التعديل  -مادة ()24
مع عدم االخالل بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية
العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس االدارة.
النص بعد التعديل  -مادة ()24
ال يجوز تقدير مجموع مكافست رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بأكثر
من ( )%10من الربح الصافي للشركة بعد استنزال االستهالك
واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن ( )%5من رأس المال على
المساهمين ،ويلتزم مجلس اإلدارة بتقديم تقرير سنوي للعرض على

الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليها متضمناً على وجه
دقيق بيانا مفصال عن المبالال والمنافع والمزايا التي حصل عليها
أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مفصل أياً كانت طبيعتها ومسماها.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
النص قبل التعديل  -مادة ()25
لمجلس االدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألغراضها ويحد من هذا
السلطة إال ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية
العامة .وال يجوز لمجلس االدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو
إعطاء الكفاالت أو عقد القروض إال بعد موافقة الجمعية العامة.
النص بعد التعديل  -مادة ()25
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألغراضها ،وال يحد من
هذا السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات
الجمعية العامة ،ويجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات وأصول الشركة
أو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض أو التحكيم أو
الصلح أو التبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
النص قبل التعديل  -مادة ()40
المسائل التالية ال تنظرها اال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية-:
 -1تعديل عقد التأسيس أو النظام االساسي للشركة.
 -2بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي
وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
 -4تخفيض رأس مال الشركة.
وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذاً اال بعد موافقة وزارة التجارة
والصناعة.
النص بعد التعديل – مادة ()40
المسائل التالية ال تنظرها اال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية-:
 -1تعديل عقد التأسيس أو النظام االساسي للشركة.
 -2بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي
وجه آخر.
 -3حل الشركة أو تحويلها أو انقسامها أو اندماجها في شركة أو
هيئة أخرى.
 -4زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذاً اال بعد موافقة وزارة التجارة
والصناعة.
النص قبل التعديل  -مادة ()52
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة 1960
وتعديالته في كل ما لم يرد بشأنه نص خا في عقد التأسيس أو
هذا النظام.
النص بعد التعديل  -مادة ()52
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )25لسنة 2012
وتعديالته والئحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خا في
عقد التأسيس أو هذا النظام.
وفي نهاية االجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد /رضا مكي المتروك
بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية
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غير العادية في تمام الساعة  12:00صباحاً في نفس اليوم.
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة كافيو للوساطة المالية ش.م.ك.م
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

انعقدت الجمعية العمومية غير العاديـة لشـركة كـافيو للوسـاطة الماليـة
ش.م.ك مقفل ــة ف ــي ي ــوم األح ــد المواف ــق  2014/12/28الســـاعة
 10:00صباحا بمقر وزارة التجارة والصـناعة فـي قاعـة االجتماعـات
(ب) وبنس ـ ــبة حض ـ ــور  % 93رأس م ـ ــال  500,000د.ك وع ـ ــدد
أس ـ ــهم  5,000,000س ـ ــهم وأس ـ ــهم األص ـ ــاله  250,000س ـ ــهم
وأسهم الوكالة  440,000سهم وذلك بحضور كل من السادة :
السيد  /حسن مصطفى الموسوي  -نائب رئيس مجلس
اإلدارة
السيدة  /بدور الناصر -ممثلة وزارة التجارة والصناعة
وقد استهل السيد نائب رئيس مجلس اإلدارة االجتماع بسم اهلل
وترحيب بالحضور وإعالن نسبة الحضور ثم بدأ باستعراض جدول
األعمال على النحو التالي :
أوالً  :تمت الموافقة علي تعديل النظام األساسي للشركة علي النحو
التالي :
رقم المادة
تمت الموافقة على
تعـ ـ ـ ـ ـ ــديل المـ ـ ـ ـ ـ ــادة
( )20م ـ ــن النظ ـ ــام
األساسي كالتالي:

نص المادة قبل التعديل
يج ــوز لمجل ــس اإلدارة أن
يعـ ـ ــين مـ ـ ــن بـ ـ ــين أعضـ ـ ــائه
عضـ ــواً منتـ ــدباً لـ ــإلدارة أو
أكثـ ـ ــر ويحـ ـ ــدد المجلـ ـ ــس
صـ ـ ـ ــالحيتهم ومكافـ ـ ـ ــستهم
ويجـوز لمجلـس اإلدارة أن
يع ــين م ــديراً عامـ ـاً للش ــركة
ويحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد اختصاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته
ومكافسته.

تمت الموافقة على
تعـ ـ ـ ـ ـ ــديل المـ ـ ـ ـ ـ ــادة
( )21م ـ ــن النظ ـ ــام
األساسي كالتالي:

يملـ ــك حـ ــق التوقيـ ــع عـ ــن
الشركة على إنفراد كـل مـن
رئ ـ ــيس مجل ـ ــس اإلدارة أو
نائب ـ ـ ــه وأعض ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــس
اإلدارة المنت ــدبين بحس ــب
الصالحيات المحددة لهـم
مـ ـ ــن مجلـ ـ ــس اإلدارة  ،أو
أي عضـ ـ ــو آخـ ـ ــر يفوضـ ـ ــه
مجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة له ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الغرض.
يجتمـ ـ ـ ــع مجلـ ـ ـ ــس اإلدارة
أربـ ــع م ـ ـرات علـ ــى األق ـ ــل
خ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة
بناءا علـى دعـوة
الواحدة ً ،
م ــن رئيس ــه ويجتم ــع أيضـ ـاً
إذا طلــب إليــه ذلــك اثنــان
مــن أعضــائه علــى األقــل .

تمت الموافقة على
تعـ ـ ـ ـ ـ ــديل المـ ـ ـ ـ ـ ــادة
( )22م ـ ــن النظ ـ ــام
األساسي كالتالي:

نص المادة بعد التعديل
يجــوز أن يكــون للشــركة رئــيس تنفيــذي
أو أكث ـ ـ ــر يعين ـ ـ ــة مجل ـ ـ ــس اإلدارة م ـ ـ ــن
أعض ــاء المجل ــس أو م ــن غي ــرهم ين ــاط
بـ ـ ــه إدارة الشـ ـ ــركة ويحـ ـ ــدد المجلـ ـ ــس
مخصصـاته وصـالحياته فـي التوقيـع عــن
الشـ ــركة ،ويجـ ــوز للشـ ــخص أن يكـ ــون
رئ ــيس لمجل ــس إدارة أكث ــر م ــن ش ــركة
مسـ ــاهمة مقفلـ ــة كمـ ــا يكـ ــون لمجلـ ــس
اإلدارة أم ــين س ــر ي ــتم تعيين ــه م ــن ب ــين
مـ ــوظفي الشـ ــركة بنـ ــاءا علـ ــى ق ـ ـرار مـ ــن
مجلس اإلدارة يدون محاضر االجتمـاع
ويــتم توقيعهــا منــه ومــن جميــع األعضــاء
الحاضرين .
يملــك التوقيــع عــن الشــركة علــى انف ـراد
كــل مــن رئــيس مجلــس اإلدارة ال ـرئيس
التنفيـ ـ ـ ـ ــذي بحسـ ـ ـ ـ ــب الصـ ـ ـ ـ ــالحيات
المحــددة لهــم مــن مجلــس اإلدارة  ،أو
أي عضــو آخــر يفوضــه مجلــس اإلدارة
لهذا الغرض.

يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على
األقــل خــالل الســنة الماليــة الواح ــدة ،
ـاء علـ ــى دعـ ــوة مـ ــن رئـ ــيس مجلـ ــس
بنـ ـ ً
اإلدارة ويجتمـ ــع أيض ـ ـاً إذا طلـ ــب إليـ ــه
ذلــك اثنــان مــن أعضــائه علــى األقــل .
واليك ـ ـ ـ ــون اجتم ـ ـ ـ ــاع مجل ـ ـ ـ ــس اإلدارة
ص ـ ــحيحاً إال إذا حض ـ ــرا نص ـ ــف ع ـ ــدد
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نص المادة قبل التعديل
ويك ــون اجتم ــاع المجل ــس
صـ ــحيحاً بحضـ ــور أغلبيـ ــة
أعضائه وال يجوز الحضـور
بالوكال ـ ــة ف ـ ــي اجتماع ـ ــات
المجلس أو التمرير.

رقم المادة

نص المادة بعد التعديل
األعضــاء علــى أال يقــل عــدد الحاضـرين
عــن ثالثــة ويجــوز االجتمــاع باســتخدام
وســائل االتصــال الحديثــة ويجــوز اتخــاذ
القـ ـ ـ ـرارات ب ـ ـ ــالتمرير بموافق ـ ـ ــة جمي ـ ـ ــع
أعضـ ــاء المجلـ ــس وال يجـ ــوز الحضـ ــور
بالوكالة باجتماعات المجلس.

انته ــت أعم ــال الجمعي ــة العمومي ــة غي ــر العادي ــة بحم ــد اهلل الســـاعة
 10:30صباحا ،،،
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وزارة التربية

إعالن عن الممارسة رقم :م ن2016-2015/23/
لطباعة وتوريد مطبوعات مختلفة في الحلقة النقاشية

تعلــن وزارة التربيــة عــن حاجتهــا لتوريــد مطبوعــات مختلفــة فــي الحلقــة
النقاشية حسب الشروط والعامة الخاصة والمواصفات الفنية الواردة
بوثائق الممارسة.
على راغبـي االشتـراك فـي هــذا الممـارســة مــن الشـركات المتخصصـة
مـراجعـة إدارة التوريـدات والمخـازن بمنطقــة صبحــان الجنوبــي خــالل

أوقات الـدوام الرسمــي للحص ـول علـى وثـائ ـق المم ـارسة مقـابــل رس ـم

قدرا ( 20 /-د.ك ) عشرون دينارا ال غير غير قابـل للــرد علــى أن

يتـم تسليم العطـاءات فـي مـوعد أقصـاا (  ) 10عشرة أيام من تاريخ
نشر اإلعالن .

وكيل وزارة التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

عن الممارسة رقم م م2016 - 2015 /63/
لتوفير و توريد بوفيه مأكوالت و مشروبات
بمناسبة االحتفال بتكريم المعلم

تعلن وزارة التربية عن حاجتها لتوفير وتوريد بوفيه مأكوالت

ومشروبات بمناسبة االحتفال بيوم تكريم المعلم حسب الشروط
العامة والخاصة الواردة بوثائق الممارسة.

على راغبي االشتراك في هذا الممارسة من الشركات المتخصصة

مراجعة إدارة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل

أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائــق الممارسة مقابل رســم

وقدرا ( 75 /-د.ك) فقط خمسة وسبعون ديناراً ال غير  ،غير
قابل للرد على أن يتم تسليم العطاءات في موعد أقصاا ( )7سبعة
أيام من تاريخ اإلعالن.

وكيل وزارة التربية
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إعالن عن
الممارسة رقم ( م م ) 2016 – 2015 /107/
لتوريد حقائب الكترونية وعدد الكترونية مجمعة /
لحاجة التوجيه الفني العام الدراسات العملية

تعلن وزارة التربية عن حاجتها لتوريد حقائب الكترونية وعدد
الكترونية مجمعة حسب الشروط العامة والخاصة الواردة بوثائق الممارسة.
على راغبي االشتراك في هذا الممارسة من الشركات المتخصصة
مراجعة إدارة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل
أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم
وقدرا ( 20 /--د.ك) فقط عشرون ديناراً ال غير  ،غير قابل للرد
على أن يتم تسليم العطاءات في موعد أقصاا أسبوع ( سبعة أيام )
من تاريخ اإلعالن،
وكيل وزارة التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن
الممارسة رقم م م 2017-2016/1/
تقديم خدمات الضيافة بمكتب معالي وزير التربية

تعلن وزارة التربية عن حاجتها لتقديم خدمات الضيافة بمكتب معالي
وزير التربية ،وذلك طبقاً للشروط العامة و الخاصة الواردة بوثائق
الممارسة.
على راغبي االشتراك في هذا الممارسة من الشركات المتخصصة
مراجعة إدارة التوريدات و المخازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل
أوقات الدوام الرسمي للحصول على وثائق الممارسة مقابل رسم
وقدرا (75 / -د.ك) فقط خمسة و سبعون ديناراً كويتياً ال غير،
غير قابلة للرد.
كما سيتم انعقاد االجتماع التمهيدي بمقر إدارة التوريدات و
المخازن بمنطقة صبحان الجنوبي خالل أسبوع من تاريخ نشر
اإلعالن ،على أن يتم تسليم العطاءات في موعد أقصاا ()15
خمسة عشر أيام من تاريخ نشر اإلعالن.
وكيل وزارة التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن فقدان شهادة

عبد الرحمن ناصر عثمان العبدان ثانوية انس بن مالك
بناء على القرار الوزاري رقم (  ) 2000/89والصادر بتاريخ
2000/06/13م بشأن استخراج شهادة ( بدل فاقد ) .
نحيطكم علما ،،
بأن المذكور أعالا قد فقد شهادته األصلية وجار استخراج شهادة
بدل فاقد له بعد نشر اسمه في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )
وإحضار ما يثبت ذلك .
مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام
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وزارة الداخلية
تنويه
بتمديد موعد إغالق تأهيل الشركات والمؤسسات
المتخصصة في تصنيع وتوريد وتسليم وضمان
 عدد (  ) 6طراريد طول (  28 – 25قدما ) عدد (  ) 15طرادا طول (  38 – 35قدما )ذات مواصفات خاصة لإلدارة العامة لخفر السواحل
قطاع أمن الحدود – بوزارة الداخلية
يرجـى العلم بأنه تم تمديد موعد اإلغــالق ( تسليـ ـ ـ ـ ــم العط ـ ـ ـ ـ ــاءات )
بشـ ـ ـ ـ ــأن التأهي ـ ـ ـ ــل المذك ـ ـ ـ ـ ــورة أعـ ـ ـ ـ ـ ــ ــالا إلـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ( االثني ـ ـ ـ ــن )
الموافـ ــق -2016/2/15ب دارة الخدمـ ــات المجتمعي ــة بمبن ــى وزارة
الداخليـ ـ ــة الجديــد صــبحان – مبنــى رقــم (  – ) 2الــدور األول ،
اعتبارا من السـ8ـاعة ( الثامنة ) صباحاً وحتى السـ1ـاع ـ ــة (الواحـدة )
ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
وكيل وزارة الداخلية المساعد
للشئ ــون الماليــة واإلداريــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن
عن تمديد موعد إغالق تأهيل الشركات
والمؤسسات المتخصصة في تصنيع وتوريد وتسليم وضمان
 عدد (  ) 2لنج فيبرجالس طول (  70 – 60قدم )ذات مواصفات خاصة لإلدارة العامة لخفر السواحل قطاع أمن
الحدود – بوزارة الداخلية
باإلشارة إلى الموضوع أعالا  ,والحاقاً لكتابينا السابقين رقمي
( )8720،8721المـؤرخين فـي ( )2015/12/9نفيـدكم بأنـه تـم
تمديد موعد اإلغالق ( موعد تسليم العطاءات) التأهيل أعالا حتى
الساعة الواحدة من ظهر يوم اإلثنين الموافق . 2016/2/15
اعتباراً من الساعة ( )8 :00الثامنة صباحاً وحتى الساعة ()1 : 00
ظهراً  ,ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور ،
وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئــون المالي ــة واإلداريــة
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( تنويه بتمديد موعد إغالق )
تأهيل قوارب الخدمات والشركات المتخصصة في
تصنيع وتوريد وتسليم وضمان تلك القوارب ذات
مواصفات خاصة
لإلدارة العامة لخفر السواحل قطاع أمن الحدود
– بوزارة الداخلية

يرجى العلم بأنه تم تمديد موعد اإلغالق (تسليم العطاءات ) بشأن
التأهيل المذكورة أعـالا إلى يوم ( االثنين ) الموافق 2016/2/29
 ب دارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية الجديد[صبحان – مبنى رقم (  – ) 2الدور األول ]  ،اعتبارا من السـ8اعة
( الثامنة ) صباحاً وحتى السـ1اعة ( الواحدة ) ظهراً  ،ولن تقبل أي
عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون المالية واإلدارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـالن

تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم ()2015-2014/125
توريد عدد ( )2سيارة صالون (مصفح) وعدد ( )8سيارة بوكس
متوسط (نصف تصفيح) لزوم اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة
(إدارة حماية الشخصيات)  -لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة
اآلليات) بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات  /المؤسسات المتخصصة في هذا المجال
مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية (إدارة المناقصات) بالعارضية
– للحصول على وثائق هذا الممارسة مقابل رسم قدرا ()250/-
د.ك فقط مائتان وخمسون دينارا كويتيا ال غير (عن طريق الكي نت)
(ال ترد)  ،مصطحبين معهم صورة من إعالن الممارسة بالجريدة
الرسمية (كويت اليوم)  ،والمستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (.)2016أو
 -1صورة عن السجل التجاري
 -2صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام .2016
 -3صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام .2016

وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.
علماً بأن موعد اإلغالق (تسليم العطاءات) هو يوم االربعاء الموافق
 - 2016/3/30اعتبارا من السـ8ـاعة (الثامنة) صباحاً وحتى
السـ1ـاعة (الواحدة) ظهراً  ،ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد
الموعد المذكور  ،على أن تقدم العطاءات ب دارة الخدمات المجتمعية
بمبنى وزارة الداخلية (صبحان – مبنى رقم ( – )2الدور األول).
وكيل وزارة الداخلية المساعد
للشـئون المالية واإلدارية
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إع ـ ـ ـ ــالن

تعل ـ ــن وزارة الداخلي ـ ــة ع ـ ــن ط ـ ــرح الممارس ـ ــة رقـ ـ ــم (- 2015/88
 )2016توري ــد وض ــمان مس ــتلزمات عس ــكرية متنوع ــة ل ــزوم االدارة
العامـة لقـوات األمــن الخاصـة لـإلدارة العامــة لإلمـداد والتمــوين (إدارة
التجهيزات األمنية) بوزارة الداخلية .
فعلــى الســادة الشــركات  /المؤسســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال
مراجعة اإلدارة العامة للشئون المالية ( إدارة المناقصات ) بالعارضية
– للحص ــول علــى وثــائق هــذا الممارســة مقابــل رســم قــدرا ()75/-
د.ك فقـ ــط خمسـ ــه وسـ ــبعون دين ـ ـ ــارا كويت ـ ـ ــيا ال غي ـ ــر كـ ــي نـ ــت
(الترد)  ،مصطحبيـ ــن ص ــورة من إعـالن الممارسة بالجريدة الرسـ ــمية
(كويت اليوم ) ومعهم المستندات التالية -:
 إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (. )2016أو
 -1صورة عن السجل التجاري .
 -2صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام2016
 -3صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزيـة لعـام
.2016
وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة .
علم ـاً بــأن اخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم االربعــاء الموافــق
 - 2016/3/9ب ـ دارة الخــدمات المجتمعيــة بمبنــى وزارة الداخليــة
الجدي ــد ( ص ــبحان – مبن ــى رق ــم ( – )2ال ــدور االول ) اعتب ــارا م ــن
الس ـ 8ــاعة (الثامنــة) صــباحاً وحتــى الس ـ 1ــاعة (الواحــدة) ظهــراً  ،ولــن
تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور.
وكيل وزارة الداخلية
المساعد للشئــون الماليــة واإلداريــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن وزارة الداخلية  -إدارة المشاريع االستثمارية – عن طرح
المزايدة رقم  2016/2وذلك رغبة من الوزارة في إسناد عملية
استثمار موقع{ كافتيريا اإلدارة العامة لشئون اإلقامة /الفروانية }
لتقديم خدمة مشروبات منوعة ومأكوالت خفيفة لشركات الكافية {
ماركات عالمية فقط .المجموعة الثانية } بحيث يستغلها كما هو
وارد في الشروط العامة والخاصة للمزايدة .
فعلى الشركات والمؤسسات المتخصصة المصنفة{ ماركات عالمية فقط
.المجموعة الثانية } في أعمال تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية
والعصائر والمشروبات الغازية ولها في ذلك خبرة سابقة في هذا المجال
ال تقل مدتها عن ثالث سنوات الراغبة في االشتراك في هذا المزايدة
مراجعه إدارة المشاريع االستثمارية بمنطقة سلوى قطعة ( )11شارع
محمد وسمي الوسمي قسيمة رقم ( )76أثناء الدوام الرسمي وذلك
اعتباراً من يوم االثنين الموافـق  2016/ 2 / 8للحصول على كراسة
الشروط العامة والخاصة بهذا المزايدة  ،نظير رسم قدرا ( 20د.ك )
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للمزايدة غير قابل للرد  .وسوف يعقد اجتماع تمهيدي للحاصلين على
كراسة الشروط بمقر اإلدارة المذكورة يوم األربعاء الموافق 2 / 23
 2016/الساعة العاشرة صباحا علماً بأن آخر موعـد لتقديم العطاءات
لإلدارة المذكورة هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم األحد الموافق
 2016/ 3 /6ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد هذا التاريخ .
للمراجعة واالستفسار /إدارة المشاريع االستثمارية  -منطقة سلوى
قطعة ( )11شارع محمد وسمي الوسمي قسيمة رقم ()76
تليفون25654741 / 25654740 :

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن األشخا المدرجة
أسمااهم أدناا يدعون فقدان شهادات جنسياتهم الكويتية الخاصة
بهم  ،فيرجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إلى اإلدارة خالل
أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدا الرسمية  ،وإال
فستمنح لهؤالء األشخا شهادات جنسية كويتية حسب
اإلجراءات المتبعة .
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

االسم
وضحه عبداهلل ناصر فهد عبداهلل العجمي
عادل حسين سلمي مرزوق المطيري
عدنان علي احمد معيوف البشارا
بزا خلف حمد بالل الشمري

مشعل خالد عبداللطيف داود سليمان الخميس

سالم ضاوي عبيد عبداهلل العتيبي
حمد احمد حمد محمد علي بوحمدي
حصه مطلق حسن غنام العجمي
فيصل نواف جايز شجاع الحودله الديحاني
خالد علي حسين سلطان المحبوب
جراح سعد عثمان محمد عثمان المطيري
علي خالد علي حسين سلطان المحبوب
لولوا محمد ابراهيم عبداهلل كرم البلوشي
سعد دخيل اهلل معيتق المصيبيح الرشيدي
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الدعيج
فاطمه حمدان فهد عبداهلل عبدالحي الصالح
رباب محمد جعيدان
فواز عادل جاسم محمد الزيد
حنين وليد خالد يوسف عبدالرحمن الخضري
عمر صالح عيسي احمد محمد المطوع
عبدالرحمن مفرح سليك عايض الرشيدي
محمد حمد محمد راضي البعيص المطيري
موضي علي عبداهلل سعود عطيه العرفان
محمد هباس ناصر هباس السهلي
محمد يوسف فهد ابراهيم عبدالعزيز المطوع
مريم طارق عبدالعزيز علي فهد الخالد
سعد احمد سليمان السعد

رقم الجنسية
127878630
105495718
101206151
104807785
119123465
104885371
122295206
105148196
107324674
100534343
107044227
133797115
107523870
106161580
105639745
120389849
102312267
124101373
107564568
120037424
105707034
107239526
121597611
105485875
107558384
107046405
105214782

مدير عام االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
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إعــالن

تعلـ ــن اإلدارة العامـ ــة للجنسـ ــية ووثـ ــائق السـ ــفر أن األشـ ــخا المدرجـ ــة
أســمااهم أدنــاا يــدعون فقــدان ج ـوازات ســفرهم الكويتيــة الخاصــة بهــم ،
فيرجــى ممــن يعثــر علــى أي منهــا أن يســلمها إلــى اإلدارة خــالل أســبوعين
مــن تــاريخ نشــر هــذا اإلعــالن بالجريــدة الرســمية  ،وإال فســتمنح لهــؤالء
األشخا جوازات سفر كويتية حسب اإلجراءات المتبعة .
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االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

رقم الجواز

39

عبداهلل مبارك عبدالرزاق عبداهلل حسين الهاجري

124475467

الرقم
المسلسل
3494920

40

احمد مشعل احمد حسن الشطي

215742236

3448857

41

عائشه مشعل احمد حسن الشطي

199306245

3675807

42

سلمى عبدالرحمن غريبان خضران المطيري

105596155

2976791

43

فواز محمد مناحي زافور معترم العازمي

122005806

3952572

44

يعقوب يوسف محمد صالح الجوعان

100264269

2458906

45

معالي عيد منيف عيد البذالي

259521489

4075520

اسامه احمد فراج مخلف فراج مهمل المطيري

132754590

3450680

119031198

3124550
2918413

1

سارا نايف مسعد هالل عواض المطيري

210473322

الرقم
المسلسل
3970313

46

2

جراح نبيل محمد سلطان محمد علي

126367117

3460371

47

فيصل مساعد مطلق مرزوق حليله العازمي

3

سلطان فالح عبداهلل عماش مناحي المطيري

139457824

2622217

48

عبدالعزيز سعود عبداهلل مطر شعبان الشمري

118529277

4

امل نايف مسعد هالل عواض المطيري

210475321

2970311

49

مشعل فهد ناصر علي بصيص ناصر العجمي

117847371

4012378

5

عذبي خالد مبارك حمود مبارك العازمي

124015640

3490877

50

شروع حسن محمد عبداهلل العجمي

104839572

4143846

6

سالم حمود مصبح مبارك مصلح العازمي

117763113

3535330

51

هيا عامر حسين عامر الديحاني

105268879

2990045

7

عبداهلل نايف مسعد هالل عواض المطيري

198003542

2455097

52

عبداهلل جابر حسن عامر (مادا)17

122547024

60193

8

سعود عبدالعزيز عصري عياد علي العنزي

131225185

3431471

53

مها خالد سعود فالح الهويهان العنزي

104883937

2848867

9

خالد عزيز شباب الفي زايد الشمالي

134565440

3802391

54

محمد جواد خالد احمد عباس عبداهلل دهراب

106495550

2792480

10

عبدالرحمن جمال مهاوش وقاف العنزي

187158663

2494720

55

مناحي ماجد مناحي مفرح السبيعي

144857929

2204675

11

سارا جمال مهاوش وقاف العنزي

178635039

2152495

56

عبدالرحمن طالب فوزان طالب طينان العجمي

118691943

3935950

12

يارا جمال مهاوش وقاف العنزي

204116153

2655751

57

ندي يوسف السيد هاشم الرفاعي

101372454

3395114

13

عائشه جمال مهاوش وقاف العنزي

224536438

3256428

58

عبدالرحمن طالب فوزان طالب طينان العجمي

118691943

3935950

14

غالية جمال مهاوش وقاف العنزي

247438844

3684994

59

حمود صالح يوسف حمد يوسف البطي بوطيبان

121186193

3539200

15

الحميدي سبيل غانم الغنيمان المطيري

105026731

3215842

60

هاني ابراهيم جوهر سالم

104514037

2080790

16

فهد سعود وقيان حمد العجمي

104865717

3648293

61

ماجد مناحي مفرح شارع السبيعي

105242425

2099043

17

نورا عبدالكريم ماطر خلف الظفيري

209098626

2794221

62

محمد فهد فنيس شداد العجمي

101713692

3002115

18

خالد امهلي مزعل مسحل السرهيد

106029754

4000010

63

رانيا سعد سلطان سعد العريفان

105035905

3284256

19

حمد ناجي حمد عبدالرحمن البعيجان

105639535

3417629

64

احمد مطلق صالل مطلق المطيري

104753539

2777561

20

حمد تويم ناصر محمد رحيان العجمي

107272590

3166817

65

حسين علي مسفر مهدي علي العجمي

102765912

3893353

21

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز خالد البشارا

105762167

4093619

66

محمد حسين علي مسفر مهدي علي العجمي

235068048

3403150

22

عبدالعزيز عبداهلل طالب احمد المال

160402235

4015795

23

عبداهلل طالب احمد عبداهلل المال

102864400

4213654

24

فاطمه محمد ماجد سند المطيري

141197985

4266474

25

دانه محمد مجاهد ضيف اهلل عبداهلل المطيري

127701534

3106259

26

عيدا طلق فالح

101779861

4075787

27

رانيا سعد سلطان سعد العريفان

105035905

3284256

28

سلطان منيف نويفع رجا مديبال الرشيدي

121865390

3862263

29

عذبي تيسير شمروخ طالق مسعد الشمري

120995394

2875988

30

محمد بالل فرج

102832675

2177577

31

سلمي عبدالرحمن غريبان خضران المطيري

105596155

2976791

32

سعود عذبي مروي ماشع الظفيري

102215395

2922140

33

هيا حميد هران محارب دغيم العنزي

106925717

1071967

34

مطلق مرضي دحام جاحم العنزي

142588389

3942752

35

فيصل شلوا غازي جاهم قصيبه الديحاني

105535767

3075825

36

شيخه علي مبارك علي البغدادي

141514149

3650380

37

عبداهلل احمد عبداهلل الما

سلطان

105289011

2513539

38

بدر عراك عنتر عواد الفكر الظفيري

130319359

3764028

م

رقم الجواز

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

مدير عام االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

إع ـ ــالن
بشأن الممارسة رقــم و ش ج ع 2016 - 2015/ 1
أعمال تجهيز وتشغيل البنية التحتية لغرفة الكمبيوتر
الخاصة بجميع األجهزة المركزية المتخصصة بتشغيل
األنظمة في إدارة الحاسب اآللي بمجمع الوزارات
DATACENTER ROOMوالتابعة لوزارة الشؤون
االجتماعية والعمل (محضر اجتماع تمهيدي)

تدعو وزارة الشؤون االجتماعية والعمل السادة الممارسين الذين حصلوا
على وثائق الممارسة المذكورة أعالا  ،أن يبادروا إلى تسلم ( محضر

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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اجتماع تمهيدي ) من مقر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – بالشويخ

وسوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للممارسة وذلك في صباح يوم

الغانم للسيارات (وكالة أودي) – إدارة التوريدات والمخازن – قسم

صباحاً) وذلك في مجمع دور الرعاية االجتماعية بالصليبخات ب دارة

الصناعية – آخر شارع البيبسي القديم ( شارع )10قرب شركة فؤاد

المناقصات – الدور األرضي مصطحبين معهم إيصال شراء الممارسة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن عن طرح ممارسة رقــم و ش ج ع 45

 2016 - 2015/أعمال التكييف لكافة منشست
قطاع الرعاية االجتماعية

تعلن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وب ذن لجنة المناقصات

األثنين الموافق  2016/2/22في تمام الساعة ( 9:00التاسعة

خدمات دور الرعاية .

وعلى الممارس أن يقوم باالطالع على الممارسة و تسليم جميع

األسئلة واالستفسارات المتعلقة بالممارسة كتابيا خالل االجتماع

و لن يقبل أي استفسارات بعد ذلك  ،وفي حالة تخلف أي من
الممارسين يكون ملتزما بتنفيذ جميع ما يتم االتفاق عليه أثناء

االجتماع دون أن يكون له الحق في الرجوع على الوزارة بأي

مطالبات مادية أو زمنية إضافية ويشترط لحضور االجتماع التمهيدي

المركزية عن طرح ممارسة رقــم و ش ج ع - 2015/ 45

اصطحاب اآلتي-:

والتابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل  ،و على المنشست

ب -كتاب تخويل بالتوقيع على محضر االجتماع .

 2016أعمال التكييف لكافة منشست قطاع الرعاية االجتماعية

أ -ايصال الشراء األصلي.

والشركات والمؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى لجنة المناقصات

ج -أصل وصورة البطاقة المدنية للمخول بتوقيع المحضر.

الممارسة مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – بالشويخ

بتقديمه كتاب مطبوع بصيغة واضحة في يوم االجتماع التمهيدي

الغانم للسيارات (وكالة أودي) – إدارة التوريدات والمخازن – قسم

هذا وتسرى العطاءات لمدة ( )90تسعين يوماً  ،اعتباراً من تاريخ
اإلغالق وتبلال الكفالة األولية لهذا الممارسة ( 50000د.ك)

كويتي غير قابلة للرد ومصطحبين معهم المستندات التالية-:

 -1صورة من شهادة بالتصنيف بالفئة الثانية بأعمال التكييف لدى

مدة سريان العطاء اعتباراً من تاريخ اإلغالق وتقدم باسم وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.

 -2صورة من المفوض بالتوقيع الصادر من لجنة المناقصات المركزية.

يوم األربعاء الموافق  2016/3/16وتقدم العطاءات لدى وزارة

 -4صورة من شهادة نسبة العمالة الوطنية السنوية سارية المفعول.

مكتب السيد الوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية – منطقة

و الفاكس والنقال وبيانات المنشأة مع ذكر اسم الشخص المتابع.

الثانية عشرة ظهراً ولن يلتفت على أي عطاء يرد بعد ذلك الموعد.

المركزية والمصنفة بالفئة الثانية أعمال تكييف والراغبة بدخول

د -في حالة وجود أي استفسار أو أسئلة يلتزم الممارس المشارك

الصناعية – آخر شارع البيبسي القديم ( شارع )10قرب شركة فؤاد

وذلك حتى يتسنى للوزارة الرد واإلفادة.

المناقصات – الدور األرضي  ،وذلك للحصول على وثائق الممارسة
أثناء الدوام الرسمي مقابل رسم وقدرا ( 1000د.ك ) ألف دينار

لجنة المناقصات المركزية لعام  2016أو سارية المفعول.

 -3صورة من الترخيص التجاري ساري المفعول.

 -5كتاب بطلب المشاركة بالممارسة موضح فيه عنوان وهواتف

 -6تسليم األوراق والمستندات المذكورة بالبنود أعالا  ،أوالً لدى

إدارة التوريدات والمخازن بالشويخ علماً بأن دفع رسوم الشراء في
مجمع الوزارات بمنطقة المرقاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل-
إدارة الشئون المالية – الدور األول  -قسم الصندوق – بطريقة

الدفع االلكتروني كي نت .K-NET

وكما نسترعي انتباا السادة الممارسين بأن الممارسة غير قابلة

للتجزئة وال تقبل عروض بديلة  ،علماً بأنه سوف تكون هناك زيارة
ميدانية وذلك بالتجمع ب دارة خدمات دور الرعاية بمنطقة
الصليبخات بمجمع دور الرعاية االجتماعية وذلك في يوم االثنين

الموافق 2016/2/15

خمسون ألف دينار كويتي ال غير ،وينبغي أن تكون صالحة طوال

علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات ( يوم اإلغالق واإلقفال ) هو

الشؤون االجتماعية والعمل بمجمع الوزارات – الدور األول –
المرقاب وإن آخـر وقت لتقديم العطاء هو قبل الساعة ()12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن طرح ممارسة رقم و ش ج 2015/ 36
ـ  2016إصالح وتشغيل التكييف والتبريد والتدفئة
لصاالت األفراح التابعة لمباني وزارة الشئون
االجتماعية والعمل

تعلن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وب ذن لجنة المناقصات

المركزية عن طرح ممارسة رقم و ش ج ع  2015/36ـ 2016

إصالح وتشغيل التكييف والتبريد والتدفئة لصاالت األفراح التابعة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
لمباني وزارة الشئون االجتماعية والعمل ،وعلى المنشست والشركات
والمؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى لجنة المناقصات المركزية
والمصنفة بالفئة الثانية أعمال تكييف والراغبة بدخول الممارسة

مراجعة وزارة الشؤون االج ـتــماعــية والـعـمــل – بالشويخ الصـناعيـة –

آخر شــارع البــيبـسي ال ـق ــديـم ( شارع  )10قرب شركة فؤاد الغانم
للسيارات (وكالة أودي) – إدارة التوريدات والمخازن – قسم

المناقصات – الدور األرضي ،وذلك للحصول على وثائق الممارسة

أثناء الدوام الرسمي مقابل رسم وقدرا ( 75د.ك) خمسة وسبعون

ديناراً فقط غير قابلة للرد مصطحبين معهم المستندات التالية:

.1صورة من شهادة بالتصنيف بالفئة الثانية بأعمال التكييف لدى
لجنة المناقصات المركزية لعام  2016أو سارية المفعول.

.2صورة من المفوض بالتوقيع الصادر من لجنة المناقصات المركزية.
.3صورة من الترخيص التجاري ساري المفعول.

.4صورة من شهادة نسبة العمالة الوطنية السنوية سارية المفعول.

.5كتاب بطلب المشاركة بالممارسة موضح فيه عنوان وهواتف
الفاكس والنقال وبيانات المنشأة مع ذكر اسم الشخص المتابع.

.6تسليم األوراق والمستندات المذكورة بالبنود أعالا ،أوالً لدى
إدارة التوريدات والمخازن بالشويخ علماً بأن دفع رسوم الشراء في

مجمع الوزارات إدارة الشئون المالية – الدور األول  -قسم

الصندوق-بطريقة الدفع اإللكتروني كي نت .K-NET

وكما نستدعي انتباا السادة الممارسين بأن الممارسة غير قابلة

للتجزئة وال تقبل عروض بديلة.

وسوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للممارسة وذلك في صباح يوم

الثالثاء  2016/2/23في تمام الساعة ( 9:00التاسعة صباحاً)
وذلك ب دارة الخدمات العامة بالشويخ ـ ـ ـ ـ شارع رقم  10قرب شركة
فؤاد الغانم للسيارات (وكالة أودي) وعلى الممارس أن يقوم

باالطالع على الممارسة وتسليم جميع األسئلة واالستفسارات

المتعلقة بالممارسة كتابياً خالل االجتماع ولن تقبل أي استفسارات
بعد ذلك ،وفي حالة تخلف أي من الممارسين يكون ملتزماً بتنفيذ

جميع ما يتم االتفاق عليه أثناء االجتماع دون أن يكون له الحق في
الرجوع على الوزارة بأي مطالبات مادية أو زمنية إضافية ويشترط

لحضور االجتماع التمهيدي اصطحاب اآلتي:

أ .إيصال الشراء األصلي.

ب .كتاب تخويل بالتوقيع على محضر االجتماع.

ج .أصل وصورة البطاقة المدنية للمخول بتوقيع المحضر.

د .في حالة وجود أي استفسار أو أسئلة يلتزم الممارس المشارك
بتقديمه كتاب مطبوع بصيغة واضحة في يوم االجتماع التمهيدي

وذلك حتى يتسنى للوزارة الرد واإلفادة.
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هذا وتسري العطاءات لمدة ( )90يوماً ،اعتباراً من تاريخ اإلغالق
وتبلال الكفالة األولية لهذا الممارسة ( )2000ألفان دينار كويتي،
وينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء اعتباراً من تاريخ
اإلغالق وتقدم باسم وزارة الشئون االجتماعية والعمل.
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات ( يوم اإلغالق واإلقفال ) هو
يوم الثالثاء الموافق  2016/3/8وعلى أن يتم تسليمها في مجمع
الوزارات – وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – الدور األول بمكتب
الوكيل المساعد للشئون المالية واإلدارية وإن آخر وقت لـ ـت ـ ـق ـ ــديـم
العطاء هو قبل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســاعـة (  12:00مساءً ) الثانية عشرة ظهراً
ولن يلتفت على أي عطاء يرد بعد ذلك الميعاد.

وزارة الصحة
إع ــالن
تـعـل ــن وزارة الصـ ــحة عـ ــن طـ ــرح المـمارس ــة رق ــم

/م س/ 141 /

 2016 / 2015م إصالح وصيانة آالت التصوير (ماركة كيـو سـيرا
) بين المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال ( يشترط
وكيل أو موزع معتمد ) طبقا للشـروط العامـة والخاصـة الموضـحة فـي
وث ــائق الممارس ــة والت ــي يمك ــن الحص ــول عليه ــا م ــن جه ــاز الش ــئون
الماليـ ـ ــة – الـ ـ ــدور األول – إدارة المشـ ـ ــتريات والمخـ ـ ــازن – قسـ ـ ــم
الممارسات الكائن بمبنى الوزارة بالصليبخات وذلك خالل أوقـات
الــدوام الرســمي مقابــل دفــع مبلــال (  75د .ك) فقــط مبلــال خمســة
وسبعون ديناراً كويتياً ال غير ال ترد .
مــع ضــرورة تقــديم كت ـاب مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة يفيــد االلتــزام
بأحكــام القــانون رقــم  19لســنة  2000وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
/1104خامسا لسنة  2008في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر
يــوم االربعــاء الموافــق  2016 / 3 / 2م فــي صــندوق العطــاءات
بــالعنوان المــذكور أعــالا  ،كمــا تســرى العطــاءات لمــدة ( )90يوم ـاً
اعتبــارا مــن تــاريخ اإلقفــال وتبلــال الكفالــة األوليــة ( )%2فقــط اثنــان
بالمائة من قيمة العطاء صالحة طوال مدة سريان العطاء .
وكيل وزارة الصحة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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اعالن

تعلن وزارة الصحة (إدارة الهندسة الطبية) عن طرح الممارسات التالية :
الوصـف

الرسوم

)(6TN004
توريد جهاز LASER
FOR
LYMPHATIC
FLOW
VISUALIZATIO
 Nوملحقاته
لحاجة اقسام الجراحة العامة
والتخصصية
( مركز مكافحة السرطان )
)(6TN005
توريد جهاز FLUID
IMMERSION
SIMLATION
 SYSTEMوملحقاته
لحاجة اقسام الجراحة العامة
والتخصصية
(ابن سينا /مركز البابطين)

30

تاريخ
األقفـال
شهر من
تاريخ
اإلعالن

م

رقم الممارسة

1

هـ.ط.
2016-2017/4

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

2

هـ.ط.
2016-2017/5

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

3

هـ.ط.
2016-2017/9

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

4

هـ.ط.
2016-2017/12

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

5

هـ.ط.
2016-2017/32

6TN032
توريد جهاز
FIBEROPTIC
BRONCHOSCO
PYو ملحقاته
لحاجة مجلس أقسام الباطنية
(مستشفى الفروانية)

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

6

هـ.ط.
2016-2017/39

TN0396
توريد جهاز NERVE
MONITORING
SYSTEMوملحقاته
لحاجة مجلس األنف واألذن
والحنجرة
مستشفى زين

)(6TN009
توريد WIDE
ANGLE
FORWARDOBLIQUE
 TELESCOPEو
أجهزة أخرى و ملحقاتها
لحاجة مجلس اقسام العظام
(مستشفى الرازي)
6TN012
توريد أجهزة
& MEDICINE
DRUG
CABINETوملحقاتها
لحاجة إدارة الخدمات
الصيدالنية
مستشفى مبارك

8

9

10

هـ.ط.
2015-2016/788

هـ.ط.

2015-2016/1127

هـ.ط.

2015-2016/1162

هـ.ط.

2015-2016/1189

5TN788
توريد أجهزة
INFUSION
PUMPS, SYRING
& PUMPS
DOCKING
 STATIONSو
ملحقاتها
لحاجة مجلس أقسام التخدير
والعناية المركزة
مستشفى ابن سينا
5TE127
توريد BIPOLAR
WIREوأجهزة وأدوات
طبية أخرى
لحاجة مجلس األنف واألذن
والحنجرة
مستشفى الفروانية
5TE162
توريد أجهزة
PORTABLE
VENTILATORSو
ملحقاتها
لحاجة مجلس أقسام الباطنية
(مستشفى االميري)
)(5TE189
توريد
TELESCOPES,
PNEUMOPERIT
ONEUM
 NEEDLESواآلت
جراحية أخرى
لحاجة مجلس أقسام الجراحة
العامة والتخصصية
(مستشفى االميري)

20

20

90

20

شهر من
تاريخ
اإلعالن

شهر من
تاريخ
اإلعالن

شهر من
تاريخ
اإلعالن

شهر من
تاريخ
اإلعالن

توضع العطاءات في صندوق العطاءات ب دارة الهندسة الطبية (رقم ،)2

وعلى أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ( 90يوما) من تاريخ
االقفال ،كما تبلال الكفالة األولية لهذا الممارسة ( )% 2من القيمة
اإلجمالية للعطاء المقدم وينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء.

ويشترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة مايلي:

 )1أن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى إدارة الهندسة الطبية.
 )2أن تكون الشركة متخصصة في هذا المجال مع احضار ما يفيد ذلك.
 )3سداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقدا.
 )4كتاب تفويض من الشركة بشراء وثائق الممارسة.
 )5أن تقدم الشركات المشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.
 )6ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من تاريخ نشر ولمدة 21
يوما فقط.
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اجتمعت لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة بجلستها
رقم  2016/5المنعقدة 2016/1/20

وبعد بحثها للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرج أدناا بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ف ذا
لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة
طبقا للتعديل اآلتي :

محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
المنعقدة بتاريخ  2016/1/20لجنة 2016/5

اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصو عليها بالمادة  15من القانون رقم  69/36والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 2008/124
عضوا
الدكتور /رئيس المجلس الطبي العام
رئيسا
السيد  /مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات
عضوا
السيد  /رئيس قسم القيد
عضوا
السيدة  /رئيسة قسم البحوث والرأي
عضوا
عضوا السيد  /الباحث القانوني
السيد  /رئيس قسم الوفيات
وقام بأعمال سكرتارية اللجنة السيدة /نورية عبداهلل
عضوا
السيد  /رئيس قسم السجالت
ونظرت اللجنة الطلبات من رقم((( )))93إلى رقم (( ))114بالكشف المرفق والخاصة بتعديل البيانات في سجالت المواليد والوفيات بطلبات
سواقط قيد ميالد و الوفاة ف ن اللجنة بعد بحثها والتأكد من استيفاء الوثائق والمستندات  ،تقرر اإلعالن عن التعـديالت والطلبـات فـي الجريـدة
الرسمية ( الكويت اليوم ) في عددين متتاليين حتــى إذا ما انقضت المدة القانونية ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ آخر إعالن ولم يتقدم أحد بأي
اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة
رئ ــيس قس ــم الس ــجالت الباح ــث الق ــانوني
رئيس قسم الوفيات
رئيس قسم القيد
رئيس قسم البحوث والرأي
مدير إدارة السجل المركزي للمواليد
رئيس المجلس الطبي العام
سكرتير اللجنة
رقم
الطلب

رقم الشهادة
ومصدرها

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

82/520س2الجهراء
77/1852س1الفحيحيل
1999/277س 2الفحيحيل
1960/3902المركزي
1994/794س1الفحيحيل
1982/1551س1الفحيحيل
1981/846س 1الفحيحيل
87/4410س2المركزي
1979/53س1الفحيحيل
67/3290القبله
 66/22القاهرة
2011/1710س4الفحيحيل
2015/11343س1المركزي

التعديل
في اسم
االب
االب
االب
االم
االب
االب
االب
االب
االب
االب
االب
المولود
المولود

106

2015/1800س 3الجهراء

المولود

107

2012/11403س2المركزي

المولود

108

2015/7264س2المركزي

المولود

109

2012/1314س1الجهراء

المولود

110
111
112

2010/741س 2الفحيحيل
2015/5960س 3المركزي
2014/6215س3المركزي

المولود
المولود
المولود

االسم المطلوب تغييرا بموجب القانون رقم 88/988
إلى
من
اسم المولود

فاضل وضيح الحميدي
مها
سليمان عواد بطي
شيخه
وائل عبداهلل غيث عبداهلل
فاطمه
مرزوقة مساعد
عايد
عايد سيف عيد العازمي
يوسف
سعيد علي نديل
فهد
حمد جابر ناصر
سعد
حمزا عباس غلوم كرم
مريم
سعود عبداهلل محسن
محمد
علي سويد عبداهلل
عائشة
خالد عبداهلل المسيكان
عبداهلل
صاعقه بروين محمد قيصر امام محمد
عبدالمحسن احمد خلف حمود علي
شراكي الخالدي
فاداكيداث
مانجو كوتي بيجو
سانكاران كوتي
عبدالعزيز نواف مناور
المسك
جابر جاسم
فهد نبيل جمعه خميس
اللولو
عبداهلل العويصى
محمد صغير محمد
صغير
صالح مانع العجمي
محمد عوض علي المري
شعاع
عبداللطيف احمد دسوقي مليجي الضلع
نيشال روبن هوم بهادور كرورونج

فاضل وضيح الحميدي عجيمي العنزي
سليمان عواد بطي العازمي
وائل عبداهلل غيث عبداهلل صقر
مرزوقة مساعد حمود الختالن
عايد سيف عيد ناصر العازمي
سعيد علي نديل العجمي
حمد جابر ناصر العجمي
حمزا عباس غلوم كرم حسن
سعود عبداهلل محسن رشاش المطيري
علي سويد عبداهلل المطيري
خالد عبداهلل المسيكان الرشيدي
عارفه كوثر محمد قيصر امام محمد
سلمان احمد خلف حمود علي
شراكي الخالدي
نيرانجان بيجو فاداكيداث
سانكاران كوتي
عائشة عبدالعزيز نواف مناور جابر
جاسم
لولوا فهد نبيل جمعه خميس
عبداهلل العويصى
راكان محمد صغير محمد صالح
مانع العجمي
المها محمد عوض علي المري
احمد دسوقي مليجي الضلع
نيشال روبن كرورونج هوم بهادور
كرورونج

الجنسية

الرقم المدني او الجنسية
او جواز السفر

كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
هندي
كويتي

ج100882143
ج100567409
ج103029275
ج169417
ج100997485
ج100675416
ج105026843
ج101281570
ج105804265
ج100687494
ج102299814
م ب 275030505723
م ب 275112101212

كويتي

م ب 275042904617

كويتي

م ب 287070301117

كويتي

م ب 291011600354

كويتي

م ب 272062901559

كويتي
كويتي
كويتي

م ب 281010800937
م ب 286042401132
م ب 281071702484
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تاريخ االنعقاد 2016/1/20 :

مقدم الطلب

المولودة /بتاريخ 2014/12/10:
والدا خارجيه  -امريكا–ج 288011800922
المتوفى /بتاريخ 2009/09/28:
وفاة الكويت–ج 106106282

تقدم لهذا الوزارة السيد /احمد علي يوسف محمد بصفته  :االب/ماريا
طالبا تسجيلها بسجالت المواليد //فمن له اعتراض يتقدم به لهذا الوزارة .
تقدم لهذا الوزارة السيد /محمد خالد مطلق الديحاني بصفته  :االخ/فهد
طالبا تسجيله بسجالت الوفيات //فمن له اعتراض يتقدم به لهذا الوزارة .

اجتمعت لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة بجلستها
رقم  2016/6المنعقدة 2016/1/24

وبعد بحثها للطلبات المقدمة بتعديل البيانات بسجالت المواليد والوفيات قررت بالتعديل المدرج أدناا بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ف ذا
لم تتلق اللجنة أي اعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن فسيجرى التعديل بالسجالت وتصدر شهادات الميالد أو الوفاة
طبقا للتعديل اآلتي :

محضر اجتماع لجنة المواليد والوفيات بجلستها
المنعقدة بتاريخ  2016/1/24لجنة 2016/6

اجتمعت لجنة المواليد والوفيات المنصو عليها بالمادة  15من القانون رقم  69/36والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 2008/124
عضوا
الدكتور /رئيس المجلس الطبي العام
رئيسا
السيد  /مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات
عضوا
السيد  /رئيس قسم القيد
عضوا
السيدة  /رئيسة قسم البحوث والرأي
عضوا
السيد  /الباحث القانوني
عضوا
السيد  /رئيس قسم الوفيات
وقام بأعمال سكرتارية اللجنة السيدة /نورية عبداهلل
عضوا
السيد  /رئيس قسم السجالت
ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم((( )))115إلــى رقــم (( ))125بالكشــف المرفــق والخاصــة بتعــديل البيانــات فــي ســجالت المواليــد والوفيــات
بطلبات سواقط قيد ميالد و الوفاة ف ن اللجنة بعد بحثها والتأكد من استيفاء الوثائق والمستندات  ،تقرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات فـي
الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) في عددين متتاليين حتــى إذا ما انقضت المدة القانونية ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ آخر إعالن ولم يتقدم
أحد بأي اعتراض تجرى التعديالت بالدفاتر وتصدر شهادات الميالد والوفاة
رئ ــيس قس ــم الس ــجالت الباح ــث الق ــانوني
رئيس قسم القيد رئيس قسم الوفيات
رئيس قسم البحوث والرأي
مدير إدارة السجل المركزي للمواليد
رئيس المجلس الطبي العام
سكرتير اللجنة
رقم
الطلب

رقم الشهادة
ومصدرها

115
116
117
118
119
120
121
122
123

78/4503س2المركزي
79/4777س1المركزي
1967/691الجهراء
1987/270س1االحمدي
72/2991الفحيحيل
81/678س 2الجهراء
70/14693الفروانيه
77/4967س1المركزي
2007/2280س1الفحيحيل

رقم
الطلب
124
125

التعديل
في اسم
االب
االب
االب
االم
االب
االب
االب
االب
االب

االسم المطلوب تغييرا بموجب القانون رقم 88/988
إلى
من
اسم المولود
سارا
حسين
ساميه
صغير
نورا
اميرا
محمد
فهد
مساعد

كاظم عباس جوهر
احمد ابراهيم محمد
ابراهيم شيحان حميدان
ناصر صغير عبداهلل وطيان
حنيف مهدي مسفر مسعود
عناد خلف مطر
شقير محمد عايض
مساعد عوض مطلق
فهد مساعد عوض مطلق

كاظم عباس جوهر شهاب
احمد ابراهيم محمد حسين
ابراهيم شيحان حميدان الشمري
ناصر صغير عبداهلل الوطيان
حنيف مهدي مسفر مسعود العجمي
عناد خلف مطر فراج الشمري
شقير محمد عايض نشر الرشيدي
مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري
فهد مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري

مقدم الطلب
تقدم لهذا الوزارة السيد /جاسم علي عيسى احمد العمران بصفته  :االب/عيسى
طالبا تسجيله بسجالت الوفيات//فمن له اعتراض يتقدم به لهذا الوزارة .
تقدم لهذا الوزارة السيد /محمد شفيق خان عبدالرشيد خان بصفته  :االب/محمد طلحه خان
طالبا تسجيله بسجالت الوفيات //فمن له اعتراض يتقدم به لهذا الوزارة .

الجنسية

الرقم المدني او
الجنسية او جواز السفر

كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي

ج100971997
ج106135521
ج100372743
ج143316
ج106042677
ج101259713
ج106182983
ج101357983
ج101357983

تاريخ االنعقاد 2016/1/24 :
المتوفى /بتاريخ 2014/09/24:
وفاا خارجيه  -المانيا–ج 282030201602
المتوفى /بتاريخ 2013/08/22:
وفاا  -الكويت–ج 287102101946
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وزارة العدل

القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسب وتصحيح
األسماء بجلسة 2016/1/27
أصدرت اللجنة بجلستها رقم ()2016/6المنعقدة
بتاريخ  2016/1/27القرارات التالية:

 -1فـ ـ ــي الطلـ ـ ــب رقـ ـ ــم ( )2014/1522تعـ ـ ــديل اسـ ـ ــم الطالـ ـ ــب
من/عبــداهلل عجيــل مقطــوف جــابر إلى/حســن غــدير صــبيح الصــايح
وذلك في شهادة ميالدا استناداَ إلى جواز سفرا األردني.
 -2في الطلب رقم ( )2015/ 1527تعديل اسم الطالب من/فهد
جابر شنان الظفيري إلى/فهد جابر شنان قعود وذلك في بالغ والدة
اإلب ــن (ج ــابر) اس ــتناداَ إل ــى االس ــم الثاب ــت والمعتم ــد للطال ــب ل ــدى
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
 -3ف ـ ـ ـ ــي الطل ـ ـ ـ ــب رق ـ ـ ـ ــم ( )2015/2063تع ـ ـ ـ ــديل اس ـ ـ ـ ــم إبن ـ ـ ـ ــة
الطالب/مادهـ ـ ــان كوم ـ ـ ــار بوش ـ ـ ــباراجان من/ماغيش ـ ـ ــاء مادهانكوم ـ ـ ــار
إلى/دارشا مادهانكومار وذلك في بطاقتها المدنيـة اسـتناداَ إلـى جـواز
سفرها الهندي .
 -4ف ـ ـ ــي الطل ـ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2015/1956تع ـ ـ ــديل اس ـ ـ ــم الطالب ـ ـ ــة
من/فينكاتام ــا ج ــودا إلى/ش ــيخ فاطم ــه وذل ــك ف ــي بطاقته ــا المدني ــة
استناداَ إلى جواز سفرها الهندي .
 -5ف ـ ـ ـ ــي الطل ـ ـ ـ ــب رق ـ ـ ـ ــم ( )2015/1323تع ـ ـ ـ ــديل اس ـ ـ ـ ــم إب ـ ـ ـ ــن
الطالب/محمـ ــد ن ــادر ج ــابر م ــرزوق من/غري ــب محمـ ــد ن ــادر م ــرزوق
إلى/نواف محمـد نادر مـرزوق وذلـك فـي بطاقتـه المدنيـة اسـتناداَ إلـى
جواز سفرا السعودي .
 -6في الطلب رقم ( )2015/1789تعـديل اسـم الطالبـة من/دينـا فهمـي
محمـ ــد أحم ــد إلى/دين ــا فهم ــي احم ــد عنب ــه وذل ــك ف ــي ش ــهادة ميالده ــا
وبطاقتها المدنيـة وعقـد الـزواج رقـم ( )198المـؤرخ  2012/2/5وشـهادة
ميالد االبن (يوسف) استناداَ إلى جواز سفرها األردني .
 -7ف ـ ــي الطل ـ ــب رق ـ ــم ( )2015/1458تص ـ ــحيح اس ـ ــم الطال ـ ــب
من/عبد الرضا عبدالقادر احمد إلى /عبدالرضا عبدالقادر أحمد مطر
وذل ـ ــك ف ـ ــي ش ـ ــهادة م ـ ــيالدا وعق ـ ــد ال ـ ــزواج رق ـ ــم ( )112الم ـ ــؤرخ
 1980/6/8وش ــهادات م ــيالد األبناء(أحم ــد  ،محمـ ــد  ،يعق ــوب ،
غدير  ،أحالم  ،يوسف) استناداَ إلى شهادة جنسيته الكويتية .
 -8في الطلب رقم ( )2015/1722تعديل اسم الطالب من/سيد
يوسـف حســن عبـدالهادي إلى/ســيد يوسـف حســن يوسـف وذلــك فــي
بطاقته المدنية ورخصة القيادة استناداَ إلى جواز سفرا المصري .
 -9فــي الطلــب رقــم (  )2016/32تصــحيح اســم الطالب/محمــد
مبارك الصييفي حزام العجمي وذلك بحذف لقب (العجمي) وإضـافة
لق ــب (الص ــيفي) ليص ــبح اس ــمه كامالً/محمـ ــد مب ــارك الص ــيفي ح ــزام
الصــيفي وذلــك فــي جميــع األوراق الرســمية لــه وإلخوتــه (الصــيفي ،
بصريه  ،العنود  ،ناصر  ،فاطمه  ،لطيفـه  ،انتصـار  ،سـعد  ،سـليمان
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 ،س ــلمى  ،ن ــوال  ،عب ــداهلل  ،خال ــد  ،مض ــاوي  ،أف ــراح) وألوالده ــم
جميعاً أسوة بأوالد عمومته/حماد حزام حمـاد حـزام الصـيفي و/جـراح
حزام حماد حزام الصيفي .
 -10فـي الطلـب رقـم ( )2015/898تعـديل اسـم إبـن الطالبــة/مها
نايف حنيان الشمري من/نايف فهد طهماز السعلون ومن/نـايف فهـد
طهمـاز هــوير الســعدون إلـى /نــايف فهــد طهمـاز الســعدون وذلــك فــي
بطاقته المدنية وشهادة ميالدا استناداَ إلى جواز سفرا السعودي.
 -11ف ـ ــي الطل ـ ــب رق ـ ــم ( )2015/1284تع ـ ــديل اس ـ ــم الطال ـ ــب
من/ح ــافظ حم ــد معي ــوف الجري ــد المهي ــد إلى/ح ــافظ حم ــد معي ــوف
العنزي وذلك في بطاقته المدنية استناداَ إلى جواز سفرا السعودي.
 -12ف ـ ــي الطلــ ــب رق ـ ــم ()2014/1855تع ـ ــديل اس ـ ــم الطالــ ــب
من/حامد حاتم حماد ازباري إلى /حامد حاتم حامد الصقر السعدون
وذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة اسـتنادا إلـى جـواز
سفرا العراقي .
 -13فـ ـ ــي الطلـ ـ ــب رقـ ـ ــم ( )2014/1605تعـ ـ ــديل اسـ ـ ــم الطالـ ـ ــب
من/عنــاد محم ــد عــواد ومن/عنــاد محمــد عــواد العنــزي إلى/عنــاد ســالم
طحيمــر العنــزي وذلــك فــي نمــوذج تقــدير الســن ووثيقــة التصــادق علــى
زواج رقــم ( )779المؤرخــة  1975/5/4وتعــديل اســم زوجــة الطالــب
من/ي ــازي مل ــوح م ــانع العن ــزي ومن/ي ــازي مل ــوح م ــانع إلى/ي ــازي عقي ــل
حسـ ــن العنـ ــزي وذلـ ــك فـ ــي وثيقـ ــة التصـ ــادق علـ ــى زواج رقـ ــم ()779
المؤرخـ ـ ــة  1975/5/4ولـ ـ ــدى الهيئـ ـ ــة العامـ ـ ــة للمعلومـ ـ ــات المدنيـ ـ ــة
وش ــهادات م ــيالد األبنـ ــاء(عنود  ،ه ــدى  ،عب ــدالعزيز  ،عبـ ــداللطيف ،
لطيفه  ،فاطمه  ،هديـه  ،عائشـه  ،ترفـه  ،عيسـى) وتعـديل أسـماء أبنائـه
من/ترفـ ــه عنـ ــاد مح ـ ــمد عـ ــواد العنـ ــزي إلى/ترفـ ــه عنـ ــاد سـ ــالم العنـ ــزي
ومن/عيس ـ ــى عن ـ ــاد محـ ـ ــمد ع ـ ــواد إلى/عيس ـ ــى عن ـ ــاد س ـ ــالم العن ـ ــزي
ومن/عنود عناد محمـد العنزي إلى/عنـود عنـاد سـالم العنـزي ومن/هـدى
عناد محمــد العنـزي إلى/هـدى عنـاد سـالم العنـزي ومن/عبـدالعزيز عنـاد
محمـد عـواد إلـى /عبـدالعزيز عنـاد سـالم العنـزي ومن/عبـداللطيف عنـاد
محمـ ــد ع ــواد إلى/عب ــداللطيف عن ــاد س ــالم العن ــزي ومن/لطيف ــه عن ــاد
محم ــد عــواد العنــزي إلــى /لطيفــه عنــاد ســالم العنــزي ومن/فاطمــه عنــاد
محم ــد عــواد العنــزي إلــى /فاطمــه عنــاد ســالم العنــزي ومن/هديــه عنــاد
محم ــد عــواد العنــزي إلى/هديــه عنــاد ســالم العنــزي ومن/عائشــه عنــاد
محـمد عواد العنزي إلى/عائشه عناد سـالم العنـزي وذلـك فـي شـهادات
ميالدهم استناداَ إلى جوازات سفرهم السعودية .
 -14ف ـ ــي الطل ـ ــب رق ـ ــم ( )2015/1138تع ـ ــديل اس ـ ــم الطالب ـ ــة
من/نـ ـ ــاظرا اشـ ـ ــرف محم ـ ـ ــد اشـ ـ ــرف ومن/نـ ـ ــاظرا ب ـ ـ ـروين عبـ ـ ــدالعزيز
ومن/ن ــاظرا ال ــرزش عب ــدالعزيز محمـ ــد اس ــماعيل ومن/ن ــاظرا ب ــروفين
عبـ ــدالعزيز إلى/نـ ــاظرا بـ ــروين اشـ ــرف وذلـ ــك فـ ــي بطاقتهـ ــا المدنيـ ــة
وشهادات ميالد أبنائها (نازيه اشرف  ،وردا اشرف  ،محمـد شيعان ،
محمـد بالل) استناداَ إلى جواز سفرها الباكستاني .
 -15فـ ـ ـ ــي الطلــ ـ ــب رق ـ ـ ــم ( )2013/1492تع ـ ـ ــديل اســ ـ ــم إبـ ـ ـ ــن
الطالب/ســورير كريشــناراو بيــدنيكار كريشــناراو داتــا بيــدنيكار مــن/

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
رام ــاكرو س ــنا أومك ــار س ــورير كريش ــناراو بي ــدنيكار كريش ــناراو دات ــا
بي ــدنيكار إلى/اومك ــار س ــورير بي ــدنيكار وذل ــك ف ــي ش ــهادة م ــيالدا
استناداَ إلى جواز سفر إبنه الهندي .
 -16ف ـ ــي الطل ـ ــب رق ـ ــم ( )2015/1512تع ـ ــديل اس ـ ــم الطال ـ ــب
من/ني ــاز محم ــد مي ــر احم ــد خ ــان إل ــى/راز محمـ ــد حض ــرت س ــلطان
محمـد وذلك فـي بطاقتـه المدنيـة وتعـديل أسـماء أبنائـه من/مـريم نيـاز
محمـد مير احمد خان إلى/مريم راز محمــد ومن/محمــد يوسـف نيـاز
محمــد احمــد خــان ومن/محمــد يوســف نيــاز محمــد ميــر احمــد خــان
إلى/محمـد يوسف راز محمـد وذلـك فـي بطاقتهمـا المدنيـة وشـهادتي
ميالدهم ــا ومن/فري ــدا محمـ ــد ني ــاز محمـ ــد إل ــى /فري ــدا راز محمـ ــد
ومن/ابــراهيم محم ــد نيــاز محم ــد إلى/ابــراهيم راز محم ــد ومــن /طــال
محمــد نيــار محمــد إلــى/طال محمــد راز محمــد وذلــك فــي بطاقــاتهم
المدنية وتعديل اسم زوجة الطالب من/خاتم جنا فتك إلى/خاتم جانه
فت ــك وذل ــك ف ــي بطاقته ــا المدني ــة وش ــهادتي م ــيالد أبنائه ــا (م ــريم ،
محم ـ ــد يوسـ ــف) اسـ ــتناداَ إلـ ــى شـ ــهادة السـ ــفارة األفغانيـ ــة المؤرخـ ــة
 2015/9/13وجوازات سفرهم األفغانية .
 -17فـ ـ ـ ـ ــي الطلـ ـ ـ ـ ــب رقـ ـ ـ ـ ــم ( )2015/ 1489تصـ ـ ـ ـ ــحيح اسـ ـ ـ ـ ــم
الطالب/عبــداهلل عبدالســيد عبــداهلل وذلــك ب ضــافة لقــب (الفيلكــاوي)
ليصــبح اســمه كامالً/عبــداهلل عبدالســيد عبــداهلل الفيلكــاوي وذلــك فــي
جميع األوراق الرسمية له وألخته (امينه) وألبنائهم وأحفادهم وإضافة
لقب (الفيلكاوي) إلخوته/محمـد  ،عائشه  ،فاطمه عبدالسيد عبداهلل
حسن ليصبح اسم والدهم/عبدالسيد عبداهلل حسن الفيلكاوي وذلك
ف ــي جمي ــع األوراق الرس ــمية له ــم وألبن ــائهم وأحف ــادهم اس ــتناداَ إل ــى
المس ــتندات الرس ــمية المقدم ــة والش ــاهدين/عبداهلل اس ــماعيل غري ــب
محمـد الفيلكاوي و/احمد عباس احمد الفيلكاوي .
رئيس لجنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيـع العقـار الموصـوف فيمـا
يلي بالمزاد العلني وذلك يوم األثنين الموافق  – 2016/3/7قاعة
–  - 48بال ــدور الث ــاني بقص ــر الع ــدل الس ــاعة التاس ــعة ص ــباحاً –
وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقـم 2014/26
بيوع1/
المرفوعة مـن :محمد يعقوب يوسف بو غيث
ض ـ ــد:
-4حنان محمد محمد شعبان
-5وكي ـ ــل وزارة الع ـ ــدل إلدارة ش ـ ــئون التس ـ ــجيل العق ـ ــاري والتوثي ـ ــق
بصفته
-6بيت التمويل الكويتي
أوال :أوصاف العقار:
عقار الوثيقة رقم  2006/7836الواقع بالعقيلة قطعة رقم  1قسيمة
رقم  687ومساحتها  450متر مربع مخطط رقـم م 37294/منـزل
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رقم  67والعقار مكون من :
الــدور االرضــي  :مكــون مــن صــالة و 3غــرف و  3حمامــات ومطــبخ
وغرفة خادمة وحمامها
ال ــدور االول  :مك ــون م ــن  3غ ــرف ماس ــتر وغ ــرفتين وحم ــام وص ــالة
ومطبخ تحضيري
السطح مكون من غرفة غسيل وغرفة خادمة وحمامها
الص ــالة الرئيس ــية م ــن الجراني ــت والتكس ــية الخارجي ــة م ــن الس ــيجما
والتكييف سنترال
ثانيا :شروط المزاد:
أوال:يبــدأ المــزاد بــالثمن االساســي قــدرا مائتــان وواحــد وســتون الــف
دينار كـويتي ويشـترط للمشـاركة فـي المـزاد سـداد خمـس ذلـك الـثمن
علــى األقــل بموجــب شــيك مصــدق مــن البنــك المســحوب عليــه أو
بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيــا :يجــب علــى مــن يعتمــد القاضــي عطــاءا أن يــودع حــال انعقــاد
جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل
ثالثا :ف ن لـم يـودع مـن اعتمـد عطـااا الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع
خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس
الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعــا :فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــااا خمــس الــثمن علــى األقــل
يؤجل البيع مع زيادة العشر.
خامسا :إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر
مصحوبا ب يداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذا الحالـة تعـاد المزايـدة فـي
نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادســا :إذا لــم يقــم المزايــد األول ب يــداع الــثمن كـامال فــي الجلســة
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال
يعتد في هذا الجلسة بأي عطاء غير مصحوب ب يـداع كامـل قيمتـه .
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
ســابعاً :يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل
وتسجيل الملكية ومصروفات إجراءات التنفيـذ ومقـدارها  200د.ك
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي
الصحف اليومية .
ثامن ـ ــا :ينش ـ ــر ه ـ ــذا اإلع ـ ــالن تطبيق ـ ــا للق ـ ــانون وبطل ـ ــب المباش ـ ــرين
إلجـ ــراءات البيـ ــع وعلـ ــى مسـ ــئوليتهم دون أن تتحم ــل إدارة الكتـ ــاب
بالمحكمة الكلية أية مسئولية .
تاسعا  :يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة
 266من قانون المرافعات .
- 2حكــم رســو المــزاد قابــل لالســتئناف خــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ
النطق بالحكم طبقا للمادة  277من قانون المرافعات .
 -3تنص الفقرة األخيرة من المادة  276من قانون المرافعات إنه

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
إذا كان من نزعـت ملكيتـه سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـه كمسـتأجر بقـوة
القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل
ملحوظة هامة :
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد
علـى القسـائم أو البيــوت المخصصـة ألغـراض الســكن الخـا عمــال
بأحكام المادة  230من قـانون الشـركات التجاريـة المضـافة بالقـانون
رقم  9لسنة 2008
رئيس المحكمة الكلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع العقار الموصوف فيما
يلي بالمزاد العلني وذلك يوم األربعاء الموافق  – 2016/3/2قاعـة
–  - 48بال ــدور الث ــاني بقص ــر الع ــدل الس ــاعة التاس ــعة ص ــباحاً –
وذل ـ ـ ــك تنفي ـ ـ ــذا لحك ـ ـ ــم المحكم ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدعوى رق ـ ـ ــم
 2014/192بيوع2/
المرفوعة مـ ــن :اماني محمد عبداهلل بو جبارا
ضـ ـ ــد:
 -1احمد فالح احمد محمد
 -2نجيبه فاضل يوسف الباذر
 -3وكيـ ـ ـ ـ ــل وزارة العـ ـ ـ ـ ــدل بصـ ـ ـ ـ ــفته الـ ـ ـ ـ ــرئيس األعلـ ـ ـ ـ ــى لشـ ـ ـ ـ ــئون
التسجيل العقاري والتوثيق
أوال :أوصاف العقار:
 يقع العقار في منطقـة صـباح السـالم قطعـة  9شـارع  4جـادة 15من ـ ــزل  10ومس ـ ــاحته  300.125م 2المخط ـ ــط رق ـ ــم م36881/
والموصوف بالوثيقة رقم 2012/12194
 -العقار يقع على شارع واحد داخلي – نظام حكومي

 العقار يتكون من دورين(أرضي واول)ومكسو من الخارج بالحجر -الدور االرضي من غرفتين  +صالة  +مطبخ  +حمامين

 الدور االول يتكون من  3غرف وحمام باالضافة الى شقة تتكونمن غرفتين وحمام وممر
 -السطح يحتوى على غرفة كيربي وحمام

 التكيي ــف ع ــادل والصـ ــبال عـ ــادي واالرضـــيات بعضـــها سـ ــيراميكوبعضها كاشي
ثانيا :شروط المزاد:
أوال :يب ــدأ الم ــزاد ب ــثمن أساس ــي ق ــدرا مائت ــان وثالث ــون ال ــف دين ــار
كويتي ويشترط للمشاركة في المزاد سـداد خمـس ذلـك الـثمن علـى
األقل بموجب شيك مصدق من البنـك المسـحوب عليـه أو بموجـب
خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيــا :يجــب علــى مــن يعتمــد القاضــي عطــاءا أن يــودع حــال انعقــاد
جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا :ف ن لم يودع من اعتمد عطااا الثمن كامال وجب عليه إيداع
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خمــس الــثمن علــى األقــل وإال أعيــدت المزايــدة علــى ذمتــه فــي نفــس
الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعــا :فــي حالــة إيــداع مــن اعتمــد عطــااا خمــس الــثمن علــى األقــل
يؤجل البيع مع زيادة العشر.
خامسا :إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسة من يقبـل الشـراء مـع زيـادة العشـر
مصحوبا ب يداع كامل ثمن المزاد ففـي هـذا الحالـة تعـاد المزايـدة فـي
نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادســا :إذا لــم يقــم المزايــد األول ب يــداع الــثمن كــامال فــي الجلســة
التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد المزايــدة فــورا علــى ذمتــه
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السـابقة وال
يعتد في هذا الجلسة بأي عطاء غير مصحوب ب يـداع كامـل قيمتـه .
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
ســابعاً :يتحمــل الراســي عليــه المــزاد فــي جميــع الحــاالت رســوم نقــل
وتسجيل الملكية ومصروفات إجراءات التنفيـذ ومقـدارها  200د.ك
وأتعــاب المحامــاة والخبــرة ومصــاريف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي
الصحف اليومية .
ثامنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إلجراءات
البي ــع وعلـ ــى مســـئوليتهم دون أن تتحم ــل إدارة الكت ــاب بالمحكمـــة
الكلية أية مسئولية .
تاسعا  :يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
تنبيه:
 -1ينشــر هــذا اإلع ــالن عــن البيــع بالجري ــدة الرســمية طبقــا للم ــادة
 266من قانون المرافعات .
 - 2حكـم رسـو المـزاد قابـل لالسـتئناف خـالل سـبعة أيـام مـن تــاريخ
النطق بالحكم طبقا للمادة  277من قانون المرافعات .
 -3تنص الفقرة األخيرة من المادة  276مـن قـانون المرافعـات انـه إذا
كان من نزعت ملكيته سـاكناً فـي العقـار بقـي فيـه كمسـتأجر بقـوة القـانون
ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل
ملحوظة هامة :
يحظ ــر عل ــى جمي ــع الش ــركات والمؤسس ــات الفردي ــة المش ــاركة ف ــي
المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخا
عمــال بأحكــام المــادة  230مــن قــانون الشــركات التجاريــة المضــافة
بالقانون رقم  9لسنة . 2008
رئيس المحكمة الكلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن بيع حصة في عقار بالمزاد العلني

تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن حصة في العقار الموصوفة فيما
يلي بالمزاد العلني وذلك يوم االربعاء الموافق  – 2016/3/2قاعة –
 - 48بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً – وذلك
تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم  2015/65بيوع2/
المرفوعة مـن :هدية حسنين السيد حسنين

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
 -1جاسم محمد عبداهلل أبو مرزوق
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
 -2بنك االئتمان الكويتي ( خصم مدخل )
أوال :أوصاف العقار:
 يقع العقار بمنطقة العارضية قطعة  6شارع  1جادة  2منزل 19الوثيقة رقم  2003/10968ومساحته 300م 2والحصة المعروضة
للبيع .% 10,71
 العقار يقع على شارعين رقم ( )2 ، 1وهو بطن وظهر ويطل علىساحة تحتوى على مواقف سيارات جهة الشارع رقم  2وارتداء من
ناحية شارع رقم .2
 العقار مكسي من الخارج بحجر جيري مصبوغ باللون األبيض. العقار يتكون من ملحق خارجي ويحتوى على غرفة  +حمام  +مطبخ الدور األرضي يتكون من صالة  +حمامين  +غرفتين  +مخزن الدور األول يتكون من  3غرف  2 +حمام. السطح يحتوي على غرفة مخزن ونظام التكييف بالمنزل وحداتمنفصلة .
ثانيا :شروط المزاد:
أوال :يبدأ المزاد بالثمن األساسي قدرا خمسة وعشرون ألفاً
وسبعمائة وأربعة دنانير للحصة المعروضة للبيع ويشترط للمشاركة
في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على األقل بموجب شيك
مصدق من البنك المسحوب عليه أو بموجب خطاب ضمان من
أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا :يجب على من يعتمد القاضي عطااا أن يودع حال انعقاد
جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل
ثالثا :ف ن لم يودع من اعتمد عطاءا الثمن كامال وجب عليه إيداع
خمس الثمن على األقل وإال أعيدت المزايدة على ذمته في نفس
الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا :في حالة إيداع من اعتمد عطااا خمس الثمن على األقل
يؤجل البيع مع زيادة العشر.
خامسا :إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد
عليه إال إذا تقدم في هذا الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر
مصحوبا ب يداع كامل ثمن المزاد ففي هذا الحالة تعاد المزايدة في
نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
سادسا :إذا لم يقم المزايد األول ب يداع الثمن كامال في الجلسة
التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته
على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة وال
يعتد في هذا الجلسة بأي عطاء غير مصحوب ب يداع كامل قيمته .
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار .
سابعاً :يتحمل الراسي عليه المزاد في جميع الحاالت رسوم نقل
وتسجيل الملكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها  200د.ك
وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في
الصحف اليومية .
ثامنا :ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين إلجراءات
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البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة
الكلية أية مسئولية .
تاسعا  :يقر الراسي عليه المزاد أنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
تنبيه -1 :ينشر هذا اإلعالن عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة
 266من قانون المرافعات .
 - 2حكم رسو المزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ
النطق بالحكم طبقا للمادة  277من قانون المرافعات .
 -3تنص الفقرة األخيرة من المادة  276من قانون المرافعات إنه إذا
كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون
ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل
ملحوظة هامة :
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد
على القسائم أو البيوت المخصصة ألغراض السكن الخا عمال
بأحكام المادة  230من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون
رقم  9لسنة . 2008
رئيس المحكمة الكلية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ28-01-2014
في القضية رقم  - 13/ 012587 :الفروانية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0001727 (:األندلس ).
ضد المتهـ ـ ــم :خالد سرهيد براك المطيري
الرقم المدني :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :السعودية
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي:
نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند إليه.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و
المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجهراء بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
06-09
في القضية رقم  - 14/ 006644 :الجهراء أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001265 ( :الواحة )
ضد المتهـ ـ ــم :فالح جهز نقا حمود
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 284021201415 :
عن تهم ـ ـ ــة  :دون انتباا – أضرار  -دون علم مالكها  -عدم

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
االمتثال – هروب-هروب
حكما غيابيا يقضي :
نأمر بتغريم المتهم مبلال عشرين دينارا عن التهمة االولى والثانية
لالرتباط وتغريمه مبلال خمسة دنانير كويتية عن كل تهمة منسوبه له
من التهم الثالثة وحتى السادسة
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30-09-2015
في القضية رقم  - 15/ 005690 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
الصليبخات )
رق ــم المخفـر - 15/ 0000413 (:
ضد المتهـ ـ ــمة :هيا سعد صالح الهاجري
الرقم المدني 287120501126 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي  -:نأمر بتغريم المتهمة عشرة دنانير
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم
عليها بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
 10-09في القضية رقم  - 14/ 026162 :المحكمة
الكلية أوامر جزائية مرور رق ــم المخفـر - 14/ 0004078 (:
الشويخ الصناعى )
ضد المتهـ ـ ــم :ام دى بدر االسالم شامشير على
الجنسي ـ ـ ـ ــة :بنغالدير الرقم المدني 269052905225 :
عن تهم ـ ـ ــة  :انحراف
حكما_غيابيا_يقضي_ :بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند اليه
و النيابة العامة تعلن المحكوم علية بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه أذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
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علية بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ
 25-03-2015في القضية رقم - 14/ 019882 :
المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  14/ 0002662 (:الشويخ الصناعي )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد اكرم فضل الهى
الجنسي ـ ـ ـ ــة :باكستان الرقم المدني 282010404234 :
عن تهم ـ ـ ــة :تصادم
حكما غيابيا يقضي :
بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة نسبت اليه و النيابة العامة
تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات االمن نح ــو
تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و المحاكمات
الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرون يوما محسوبة
من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو
االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25-08-2015
في القضية رقم  - 15/ 000107 :الفروانية أوامر جزائية مرور
الفروانية )
رق ــم المخفـر - 15/ 0000010 (:
على بن زامل الخالدي
ضد المتهـ ـ ــم:
الرقم المدني :
السعودية
الجنسي ـ ـ ـ ــة:
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي  :أمرت بتغريم المتهم عشرة دنانير
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و
المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو
االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
30-06
في القضية رقم  - 14/ 002844 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000216 (:الرميثية )

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
ضد المتهـ ـ ــم :عبداهلل حسن على البلوشي
الجنسي ـ ـ ـ ــة :اإلمارات الرقم المدني :
عن تهم ـ ـ ــة  :دخل الدوار ب همال
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم خمسة دنانير
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
19-10
في القضية رقم  - 15/ 004659 :الفروانية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000308 (:الرابية )
سوندار اراجو راجو
ضد المتهـ ـ ــم:
الرقم المدني 269051405974 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي :
نأمر بتغريم المتهم عشرين دينارا عن التهمة المسندة إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليهبالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

بجلستها المنعقدة بتاريخ
أص ـ ــدرت محكمة الفروانية
 2015/8/30في القضية رقم  - 14/ 015897 :الفروانية
أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000020 (:الفردوس )
ضد المتهـ ـ ــم :عبدالرحمن حسين جمعان المطيري
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 294082300256 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرا دنانير عما أسند اليه
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
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االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة االحم ــدي بجلستها المنعقدة بتاريخ
11-11-2013
في القضية رقم  – 13/ 000926 :محكمة األحمدي أوامر
جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0000335 (:مدينة األحمدي )
ضد المتهـ ـ ــم :جالل يحيى محمد السعدى
الرقم المدني :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :عمان
عن تهم ـ ـ ــة :إهمال
عدم حمل رخصة
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة
من التهم المسندة إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28-10-2015
في القضية رقم  - 15/ 015045 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000396 (:اليرموك )
ضد المتهـ ـ ــمة :نهال احمد سعيد الفيلكاوى
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 270100500483 :
عن تهم ـ ـ ــة :انحراف
حكما غيابيا يقضي:
بتغريم المتهمة مبلال عشرين دينارا عما اسند إليها
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم
عليها بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 08-06-2015
في القضية رقم  - 15/ 000798 :نيابة األموال جنح شيكات
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000051 (:الفروانية ).
ضد المتهـ ـ ــم :محمد فوزى سعد محمد.
الرقم المدني 275082601928 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر
ع ـ ـ ــن تهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :أص ـ ـ ــدر بس ـ ـ ــوء ني ـ ـ ــه ألم ـ ـ ــر ع ـ ـ ــادل محم ـ ـ ــد م ـ ـ ــاهر الش ـ ـ ــيك
رق ــم372المس ــحوب عل ــى بن ــك الكوي ــت ال ــدولي بمبل ــال5000د.ك خمس ــة
آالف د.ك ليس لهم مقابل وفـاء قـائم وقابـل للتصـرف فيـه علـى النحـو المبـين
بالتحقيق ــات يك ــون الم ــتهم ق ــد ارتك ــب الجنح ــه المنص ــو عليه ــا بالم ــادة
1/237أ مـ ــن قـ ــانون الج ـ ـزاء المسـ ــتبدلة بالمـ ــادة األولـ ــى مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم
84لسنة  2003بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
حكما غيابيا يقضي:
بحــبس المــتهم ســنة مــع الشــغل والنفــاذ عــن التهمــة المســندة إليــه وبابعــادا عــن
البال د بعد تنفيذ عقوبته.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االمــن نح ـ ــو تنفيــذا طبقــا لــنص المــادة  188مــن قــانون االج ـراءات و
المحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة و عشـرين يومــا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
22-07
في القضية رقم  - 15/ 004759 :حولي جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000651 (:النقرة )
جوسفين ريتا جومس
ضد المتهـ ـ ــم:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 262030505616 :
عن تهم ـ ـ ــة  :رجوع
هروب
حكما غيابيا يقضي :

نأمر بتغريم المتهم عشرين دينار عما اسند إليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة

و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي
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اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ 14-09-2015
في القضية رقم  -15/ 003480 :مبارك الكبير أوامر جزائية مرور
مبارك الكبير )
رق ــم المخفـر - 15/ 0000421 (:
شيخه سلمان عبدالعزيز صالح
ضد المتهـ ـ ــمة:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 290060801668 :
عن تهم ـ ـ ــة  :االنحراف -ترك مكان الحادث
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهمة عشرة دنانير عن كل تهمة
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم عليها
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07-09-2015
في القضية رقم  - 14/ 010295 :الفروانية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001398 (:خيطان )
ضد المتهـ ـ ــم :تيريسايال نارسيمهولو بينشااليان
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 275070110902 :
عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافة
حكما غيابيا يقضي  :امرت بتغريم المتهم عشرين دينارا عما اسند
اليه من اتهام و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و
تكلف جميع جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من
قانون االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة
سبعة و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29-06-2015
في القضية رقم - 14/ 028400:المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور.
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000890 (:اليرموك ).
ضد المتهـ ـ ــم :نور مشعل الفضلي.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 293072500575 :
عن تهم ـ ـ ــة :تصادم.
حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم خمسة دنانير.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االمــن نح ـ ــو تنفيــذا طبقــا لــنص المــادة  188مــن قــانون االج ـراءات و
المحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة و عشـرين يومــا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ
 23-06-2015في القضية رقم - 14/ 017778 :
الفروانية جنح مرور رق ــم المخفـر - 14/ 0002794 (:
الفردوس ) ضد المتهـ ـ ــم :بدر فريح عواد
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 296101800934 :
عن تهم ـ ـ ــة  :الرجوع للخلف تأمين منتهي هروب
حكما غيابيا يقضي  :أمرت بتغريم المتهم مبلال عشرين دينارا عن
كل تهمة مسندة اليه و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا
الحكم و تكلف جميع جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة
 188من قانون االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا
بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم
النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح
الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة األحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2015
في القضية رقم - 15/ 009978 :محكمة األحمدي أوامر جزائية مرور
ميناء عبداهلل )
رق ــم المخفـر - 15/ 0000725 (:
جلزادشاا عزت شاا شاا
ضد المتهـ ـ ــم:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :باكستان الرقم المدني 268010135459 :
عن تهم ـ ـ ــة  :االنحراف
حكما غيابيا يقضي  -:نأمر بتغريم المتهم ثالثين دينارا
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علمـ ـا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 -06-2015
في القضية رقم  - 14/ 028400 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000890 (:اليرموك )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد حسين احمد
الجنسي ـ ـ ـ ــة :باكستان الرقم المدني 284030601613 :
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عن تهم ـ ـ ــة  :تأمين منتهي
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم خمسة دنانير
و النياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم و تكل ــف جمي ــع
جه ـ ــات األم ـ ــن نحـ ـ ـ ــو تنفي ـ ــذا طبق ـ ــا ل ـ ــنص الم ـ ــادة  188م ـ ــن ق ـ ــانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضـت مـدة سـبعة و
عشرين يوما محسوبة مـن ثـاني يـوم النشـر دون أن يطعـن المحكـوم عليـه
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 04-05-2015
في القضية رقم  - 14/ 030010 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001933 (:الرميثية )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد طيب عبدالجبار
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 276051202777 :
عن تهم ـ ـ ــة  :لم يترك مسافات
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم عشرين دينارا و النيابة
العامة تعلن المحكوم علية بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و
المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة األحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ 26-08-2015
في القضية رقم  - 15/ 006432 :محكمة األحمدي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000769 (:الرقة )
ستيفن رايلى باكا

ضد المتهـ ـ ــم:

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الواليات المتحدة الرقم المدني265061804436 :

عن تهم ـ ـ ــة  :اهمال

حكما غيابيا يقضي-:

نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما اسند اليه.

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة

و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعالن حكم جزائي

أص ــدرت بجلستها المنعقـدة بتـاريخ 2015-11-17 :فـي القضـية
رقم- 15/000977 :الجهراء /جنح مرور رق ــم المخفـر:
( - 15/ 0000077الصليبية ).
ضد المتهـ ـ ــم :فهد محسن عواض المطيري.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 285100800584 :
عن تهم ـ ـ ــة  :دون انتباا – أضرار.
حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم خمسين دينارا عن التهم المسندة
اليه لالرتباط ،وب حالة الدعوى المدنية الى الـدائرة المدنيـة المختصـة
بالمحكمة الكلية لنظرها مع ارجاء الفصل بالمصروفات وكلفت ادارة
الكتاب بتنفيذ االحالة وتحديد جلسة لنظرها اما تلك المحكمة.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جه ــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص المـــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06-09-2015
في القضية رقم  - 15/ 001825 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000625 (:الشويخ الصناعي )
مريم سالم على المري
ضد المتهـ ـ ــمة:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 296053100983 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهمة عشرة دنانير.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم عليها
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أصــدرت محكمة حـولي بجلستها الـمنعقدة بت ــاريخ 2015-5-3 :
في القضية رقم - 14/ 026697 :حولي أوامر جزائية مرور رق ــم
المخفـر - 14/ 0003241 (:حولي ).
ضد المتهـ ـ ــم :ماهر محمد عمر.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :سوريا-الرقم المدني 285072302202 :
عن تهم ـ ـ ــة  :الرعونة واال همال بالقيادة.
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حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم عشرين دينارا.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جهـــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 18-02-2014
في القضية رقم  - 13/ 001127 :نيابة األحداث جنح أحداث
رق ــم المخفـر  - 13/ 0001127 (:مباحث أحداث  -جنح )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد عبد الرحمن محمد المطيري
الرقم المدني 299043000827 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت
عن تهم ـ ـ ــة  :ضرب وآخرين المجنى عليه محمد عبدالعزيز مجعد
المطيري فأحدث به اإلصابات الواردة بالتقرير الطبي األولى وكان
ذلك على نحو محسوس المادة  160من قانون الجزاء والمواد /1أ-
ب /14,6,ب,ج من قانون  3لسنة  1983في شأن األحداث.
حكما غيابيا يقضي :
بوضع المتهم تحت االختبار القضائي لمدة ستة أشهر تحت إشراف
و تربية و توجيه مراقب السلوك.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و
المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ـ ــدرت محكمـ ـ ــة م ـ ـ ــرور العـ ــاصمة بجلستها المنعقدة بتـ ـ ـ ــاريخ:
 2015-5-11ف ــي القض ــية رق ــم - 15/ 002442 :المحكم ــة
الكليـ ـ ـ ـ ــة /جـ ـ ـ ـ ــنح م ـ ـ ـ ـ ــرور رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم المخفـ ـ ـ ـ ـ ــر-15/0000280 (:
الصالحية).
ضد المتهـ ـ ــم :يوسف عبد الرضا عبد القادر مطر.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 284090401357 :
عن تهم ـ ـ ــة  :قاد دون التأكد من سالمه أجزاء المركبة -تصادم.
حكم ــا غيابي ــا يقض ــي :تغ ــريم الم ــتهم خمس ــين دين ــارا ع ــن التهمت ــين
المسندتين اليه لالرتباط.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جهـــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 26-05-2015
في القضية رقم  - 14/ 018415 :حولي جنح مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0002523 (:النقرة )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد محمد بدير عشماوي

الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر الرقم المدني 263090301265 :

عن تهم ـ ـ ــة :سرعة -إهمال

حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم خمسين ديناراً عن التهمتين
األولى و الثانية لال رتباط

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه

بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ2014-11-6:

في القضية رقم  - 14/ 010027 :حولي أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0001060 (:سلوى).
ضد المتهـ ـ ــم :فينكاتا سوباياا كومبا.

الجنسيــة :الهند  -الرقم المدني 281052014395 :

عن تهم ـ ـ ــة  :لم يلتزم بمدلول الخطوط االرضية -الرعونة واالهمال بالقيادة.
حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة.

والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
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إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ
05-10-2015
في القضية رقم  - 12/ 022962 :حولي جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 12/ 0000768 (:السالم )
ناصر على حسين عباس
ضد المتهـ ـ ــم:
الرقم المدني 281113001185 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت
عن تهم ـ ـ ــة  :سلم المركبة لمن ليس لديه تصريح
حكما غيابيا يقضي -:
بتغريم المتهم عشرة دنانير عن التهمة المسندة اليه.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ـ ـ ـ ــدرت محك ـ ـ ــمة مب ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ــكبير بجلستهـ ـ ــا المنعق ــدة بت ــاريخ:
 2015-6-29في القضية رقم - 15/ 001466 :مبارك الكبير
أوام ــر جزائي ــة م ــرور رق ـ ــم المخفـ ــر  – 15/ 0000650 (:صبـ ـ ــاح
السالم).
ضد المتهـ ـ ــم :جينى فينكاتا سوبياا رامياا.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند  -الرقم المدني 263061002012 :
عن تهم ـ ـ ــة  :انحراف
حكمـ ــا غيابيـ ــا يقضـ ــي :بتغـ ــريم المـ ــتهم خمس ــين دينـ ــارا عـ ــن التهمـ ــة
المسندة اليه.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جهـــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

جه ــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص المـــادة  188مـ ــن قـ ــانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 10-04-2014
في القضية رقم  - 13/ 001243 :نيابة االموال جنح شيكات
رق ــم المخفـر  - 13/ 0000121 (:الشويخ الصناعية )
ضد المتهـ ـ ــم :اسوفى كربان حسين فوهورا فوهورا
الرقم المدني 256080101475 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند

االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة

عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

إعالن حكم جزائي

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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عن تهم ـ ـ ــة  :شيك بدون رصيد
حكما غيابيا يقضي-:
بحبس المتهم/اسوفي كربان فوهورا ستة اشهر مع الشغل والنفاذ عما اسند
اليه من اتهام وامرت ب بعادا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

الجنسي ـ ـ ـ ــة :صورة غير قانونية الرقم المدني :
289091801371
عن تهم ـ ـ ــة  :اال همال.
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند إليه
و النيابــة العامــة تعلــن المحكــوم عليــه بهــذا الحكــم و تكلــف جميــع
جهـــات األمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوماً محسوبة من ثاني يـوم النشـر دون أن يطعـن المحكـوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 10-04-2014
في القضية رقم  - 13/ 001243 :نيابة األموال جنح شيكات
رق ــم المخفـر  - 13/ 0000121 (:الشويخ الصناعي )
روهينا يوسف بتالوي
ضد المتهـ ـ ــمة:
الرقم المدني 263060301029 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند
عن تهم ـ ـ ــة :
أصدرت بسوء ألمر شركة هاشم الشخص الشيك رقم
108المسحوب البنك الكويت الوطني بمبلال  2000د.ك ليس له
مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات
تقيد األوراق جنحة بالمادة -1/237أ من قانون الجزاء المستبدلة
بالمادة األولى من القانون رقم  48لسنة  2003بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء.
حكما غيابيا يقضي :
بحبس المتهمة /روهينا يوسف بتالوي ستة أشهر مع الشغل والنفاذ
عما أسند إليها من اتهام وأمرت ب بعادها عن البالد بعد تنفيذ العقوبة
المقضي بها.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم عليها
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

إعالن حكم جزائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ -08-2015
 19في القضية رقم 15/ 002798 :مبارك الكبير  /أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر - 15/ 0001143 (:صباح السالم )
ضد المتهـ ـ ــم :عبداهلل خلف مرقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013
في القضية رقم  - 13/ 012967 :حولي  /أوامر جزائية
مرور/رق ــم المخفـر  - 13/ 0002237 (:النقرة )
ضد المتهـ ـ ــم :مشاري علي ناصر جاسم.
الرقم المدني :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :صورة غير قانونية
.286060701809
عن تهم ـ ـ ــة  :اهمال
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرين ديناراً.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوماً محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 2015/6/7
في القضية رقم  - 15/ 000535 :نيابة االموال جنح شيكات
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000037 (:الشويخ الصناعي )
محمد حبيب بيراير
ضد المتهـ ـ ــم:
الرقم المدني 282100300682 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :ايران
عن تهم ـ ـ ــة :أصدر بسوء نيه ألمر عبد الرضا ملك ني دانى تراكمه
 2012المسحوب على بنك التجاري بمبلال
الشيك رقم
 47410د.ك سبعه واربعون الف و أربعمائة و عشرة د.ك ليس
لهم مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين
بالتحقيقات يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصو عليها
بالمادة 1/237أ من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة االولى من
قانون رقم  84لسنه  2003بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء .

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
حكما غيابيا يقضي -:
بحبس المتهم مدة ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه
من اتهام وأمرت ب بعادا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ـ ـ ـ ــدرت المحكمـ ـ ـ ـ ــة الكليـ ـ ـ ـ ــة بجلسـ ـ ـ ـ ــتها المنعقـ ـ ـ ـ ــدة بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ:
 2014-12-21فــي القضــية رقــم- 14/ 010481 :المحكمــة
الكليــة أوامــر جزائيــة مــرور رق ـ ــم المخف ــر - 14/ 0000548 (:
الفيحاء).
ضد المتهـ ـ ــم :ماجد فهد خالد.
الجنسيــة :الكويت  -الرقم المدني 288053101257 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم.
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند اليه.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جه ــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص المـــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمـات الجزائيـة علمـ ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة

وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم

عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ
 02-06-2015في القضية رقم– 15/ 001639:
مبارك الكبير أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 15/ 0000665 (:صباح السالم )

ضد المتهـ ـ ــم :احمد ابو الفتوح مرسى مبارك
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر

الرقم المدني 285010136958 :

عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافة

حكما غيابيا يقضي -:نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند اليه

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
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و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ13-04-2015
في القضية رقم  -14/ 020614:المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001393 (:الخالدية )
اوراد خليفه المطيري
ضد المتهـ ـ ــمة:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 291110800175 :
عن تهم ـ ـ ــة  :خرجت بسيارتها من فتحة الطريق
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهمة عشرة دنانير
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم عليها
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ
2013/10/27
في القضية رقم  - 13/ 013299 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0002095 (:النقرة )
ضد المتهـ ـ ــم :فيروز فؤاد فيروز عبدالكريم
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 293052701142 :
عن تهم ـ ـ ــة  :مسافة
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم مبلال عشرون ديناراً عما
أسند إليه .
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه أذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ
23-02-2015
في القضية رقم  - 14/ 005926 :حولي جنح عادية
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000628 (:النقرة )

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
ايهاب محمد عبدالحميد أبو الحمد
ضد المتهـ ـ ــم:
الرقم المدني 287062802819 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر
عن تهم ـ ـ ــة  :الضرب على نحو محسوس وفقا للمادة  160من
قانون الجزاء
حكما غيابيا يقضي -:
أوال :بتقرير اال متناع عن النطق بعقاب المتهم عن التهمه المنسوبة
اليه على أن يقدم تعهداً بغير كفالة يلتزم به بمراعاة حسن السير
والسلوك وعدم العودة لمثل هذا الفعل مجددا.
ثانيا :ب حالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة لنظرها
و على ادارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-05-2015
في القضية رقم  - 14/ 029816 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001770 (:الزهراء )
عبير على عبدالعزيز ابوسخيله
ضد المتهـ ـ ــمة:
الجنسي ـ ـ ـ ــة :فلسطينية الرقم المدني 273080400285 :
عن تهم ـ ـ ــة  :خروج
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهمة عشرين ديناراً.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم عليها
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 08-09-2014
في القضية رقم  - 14/ 003725 :المحكمة الكلية جنح عادية
رق ــم المخفـر  - 13/ 0000590 (:الصالحية )
ضد المتهـ ـ ــم :أحمد محمد ابراهيم علي
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر الرقم المدني 281030205908 :
عن تهم ـ ـ ــة :خيانة أمانه وفقا للمادة  240من ق ج.
حكما غيابيا يقضي:
بحبس المتهم ثال ثة شهور مع الشغل والنفاذ وذلـك عمـا أسـند إليـه مـن
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اتهام و أمرت بابعادا عـن الـبال د بعـد تنفيـذ الحكـم المقضـي بـه وأمـرت
ب حال ــة ال ــدعوى المدني ــة المقام ــة م ــن المجن ــي عليه ــا  /ش ــركة الب ــابطين
للحل ــول المتكامل ــة إل ــى ال ــدائرة المدني ــة المختص ــه بنظره ــا بالمحكم ــة
الكلية و على اإلدارة اخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االمــن نح ـ ــو تنفيــذا طبقــا لــنص المــادة  188مــن قــانون االج ـراءات و
المحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة سـبعة و عشـرين يومــا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04-10-2015
في القضية رقم  - 14/ 019423 :المحكمة الكلية أوامر
جزائية مرور/رق ــم المخفـر  - 14/ 0002103 (:السرة ) .
ضد المتهـ ـ ــم :محمد كريم الدين محمد الياس.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :بنغالدير الرقم المدني 281010115155 :
عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافة.
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات و
المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ2015-9-13:
في القضية رقم  - 15/ 002810 :المحكمة الكلية جنح عادية
رق ــم المخفـر -14/ 0000067 (:الزهراء).
ضد المتهـ ـ ــم :اسامه عبدالرحمن اسعد.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر -الرقم المدني 277050806418 :
عن تهم ـ ـ ــة :االتالف العمدى وفقا للمادة249من ق ج.
حكما غيابيا يقضي:
اوال  :بــالتقرير باالمتنــاع عــن النطــق بعقــاب المــتهم علــى ان يقــدم تعهــدا
بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة شهر.
ثانيا  :ب حالـة الـدعاوى المدنيـة الـى المحكمـة المدنيـة المختصـه لنظرهـا
وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها.
والنيابـة العامـة تعلـن المحكـوم عليــه بهـذا الحكـم وتكلـف جميـع جهــات
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة وعشـرين يومــا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أصـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ2015-2-17:
في القضية رقم  - 14/ 000735 :نيابة االحداث(جنح احداث).
رق ــم المخفـر - 14/ 0000735 (:مباحث أحداث/جنح)
ضد المتهـ ـ ــم :احمد ماضي ذياب الخالدي.
الجنسي ـ ـ ـ ــة السعودية  -الرقم المدني _______ :
ع ــن تهمـ ـ ـ ـ ــة  :اتل ــف عم ــدا وبقص ــد االس ــاءة الس ــيارة رق ــم 24/6325
والمملوكـة للمجنــي عليــه /مبـروك عبدالمجيــد مبــروك قنـديل وترتــب علــى
ذلك ضررا ماليا جاوزت قيمتـه سـبعة وثالثـون دينـارا ونصـف علـى النحـو
المبـ ــين بالتحقيقـ ــات ،تقيـ ــد الواقعـ ــة جنحـ ــة بالمـ ــادة  249مـ ــن قـ ــانون
الجـ ـزاء والم ــادتين /1أ،ب 6 /مـ ــن الق ــانون رقـ ــم  3لس ــنة  1983فـ ــي
شان االحداث.
حكمــا غيابيــا يقضــي :بتســليم المــتهم الحــدث الــى ولــي امــرا علــى ان
يتعهد بحسن رعايته.
والنيابـة العامـة تعلـن المحكـوم عليــه بهـذا الحكـم وتكلـف جميـع جهــات
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة وعشـرين يومــا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور الجهراء بجلستها المنعقدة بتاريخ07-12-2014
في القضية رقم  - 14/ 002660 :الجهراء أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000602 (:الواحة )
ضد المتهـ ـ ــم :كريم جمال ساركر
الجنسي ـ ـ ـ ــة :بنغالدير الرقم المدني 262080703952 :
عن تهم ـ ـ ــة :دخول دوار دون انتباا
أضرار ماديه
حكما غيابيا يقضي:
نأمر بتغريم المتهم عشرين دينارا لالرتباط
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمات الجزائية علم ـ ـا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة و عشـرين يومـا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي
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إعالن حكم جزائي

أصـدرت محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ21-12-2014
في القضية رقم  - 14/ 357100 :حولي جنح مرور
رقم المخفر  - 14/ 0000542 (:الجابرية )
ضد المتهم :شريف أحمد األحول
الجنسية :كندا الرقم المدني
عن تهمة  :انحراف فجائي
حكما غيابيا يقضي:
نأمر بتغريم المتهم مبلال عشرين دينارا عما اسند إليه من اتهام
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمات الجزائية علمـ ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة و عشـرين يومـا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور الجهراء بجلستها المنعقدة بتاريخ10-11-2015
في القضية رقم  - 15/ 004134 :الجهراء أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000930 (:الواحة ) .
ضد المتهـ ـ ــم :ناجا راجو بساال.
الرقم المدني 288080805284 :
الجنسي ـ ـ ـ ــة  :الهند
عن تهم ـ ـ ــة  :دون انتباا  /اضراراً.
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم ثالثين ديناراً لالرتباط.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع جهات
األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات
والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
09-03
في القضية رقم  - 14/ 005798 :مبارك الكبير أوامر جزائية
مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0002528 (:صباح السالم )
ضد المتهـ ـ ــم :فيصل عمار مبارك العجمي
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 290092400789 :
عن تهم ـ ـ ــة :لم يترك مسافة كافية
عدم حمل رخصة القيادة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
القيادة بتأمين منته
حكما غيابيا يقضي :
نأمر بتغريم المتهم مبلال عشرة دنانير عن كل تهمة مسندة إليه من
اتهام
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2012
في القضية رقم  - 12/ 011214 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 12/ 0001734 (:حولي )
ضد المتهـ ـ ــم :هشام فيصل محمد بودى.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 288080301342 :
عن تهم ـ ـ ــة :تأمين منتهي /عدم حمل إجازة تسيير المركبة /عدم
حمل رخصه قيادة /انحراف مفاجئ.

حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمه.

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه

بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10-11-2015

في القضية رقم  - 15/ 002390 :الفروانية أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 15/ 0000538 (:الفردوس )
ضد المتهـ ـ ــم :عبداهلل فهد الرشيدي

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 295071000754 :
عن تهم ـ ـ ــة  :انحراف
حكما غيابيا يقضي :أمرت بتغريم المتهم مبلال عشرة دنانير
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع جهات
األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات
والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما
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محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09-06-2015
في القضية رقم  - 14/ 015288 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000620 (:عبداهلل السالم ) -
ضد المتهـ ـ ــم :يوسف عماد يوسف سلطان
الجنسي ـ ـ ـ ــة  :الكويت الرقم المدني 282121601732 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم -عدم حمل رخصة القيادة
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ:
 2015-6-10ف ــي القض ــية رق ــم  - 15/ 001702 :مب ــارك الكبي ــر
أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000726 (:صباح السالم ).
ضد المتهـ ـ ــم :خلود محمود الناصر.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 281082401329 :
عن تهم ـ ـ ــة  :االهمال.
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم عشرة دنانير عما اسند اليه.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جه ــات االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 03-11-2014

في القضية رقم  - 14/ 005300 :حولي أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0000355 (:الزهراء )

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
ضد المتهـ ـ ــم :حامد تركى عطيه بكورى

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 277073100688 :

عن تهم ـ ـ ــة :مسافة

حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة

و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 03-11-2014

في القضية رقم  - 14/ 005008 :الفروانية أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0001296 (:االندلس )
ضد المتهـ ـ ــم :على احمد يوسف الرجبي

الجنسي ـ ـ ـ ــة :االردن الرقم المدني 281102506102 :

عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم

حكما غيابيا يقضي  :أمرت بتغريم المتهم عشرة دنانير عما اسند اليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات

األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات

والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة

أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أصـدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ2014-9-9:

في القضية رقم  - 14/ 000790 :حولي أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0000178 (:حولي ).
ضد المتهـ ـ ــم :سليمان اسماعيل الصالح.

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 292110101344 :

عن تهم ـ ـ ــة  :الرعونة واال همال بالقيادة.
حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم عشـرين دينـارا عمـا اسـند اليـه مـن
اتهام.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جه ــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص المـــادة  188مـ ــن قـ ــانون
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االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــة بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 08-10-2015
في القضية رقم  - 15/ 009761 :المحكمة الكلية أوامر
جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0001478 (:الشويخ الصناعي )
ضد المتهـ ـ ــم :عايد بجاد بجيد الماجدي
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 269100700479 :
عن تهم ـ ـ ــة :عدم ترك مسافة  -رخصة منتهية
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة من
التهم المسندة اليه

و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه

بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-08-2015
في القضية رقم  – 15/ 000510 :نيابة شئون تجاري جنح تجارية
رق ــم المخفـر  – 14/ 0001798 (:محاضر التجارة ) -
ضد المتهـ ـ ــم  :جمال سليمان طرابلسي

الجنسي ـ ـ ـ ــة  :لبنان الرقم المدني 262112300171 :

عــن تهم ـ ـ ـ ــة  - :ابــدى اســتعدادا ال داء حرفــة دون القيــام بهــا هــي تركيــب
مط ــبخ للمجن ــى عليه/عب ــداهلل اب ـراهيم خس ــروا عل ــى النح ــو المب ــين ب ــاال وراق

ب ــالمواد 20 ، 1/4،15/11م ــن الق ــانون رق ــم117لس ــنه201بتع ــديل بع ــض

أحكــام المرســوم بقــانون رقــم10لســنه1979فــى شــأن اإلشـراف علــى اإلتجــار
في السلع والخدمات واألعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم مبلـال خمسـمائة دينـار وذلـك عمـا

اسند اليه من اتهام وامرت بغلق المحل المخالف لمدة شهر واحد
والنيابــة العامــة تعلــن المحكــوم علي ــه بهــذا الحكــم و تكلــف جمي ــع
جهـــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
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و عشرين يوما محسوبة من ثاني يـوم النشـر دون أن يطعـن المحكـوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة المرور بجلستها المنعقدة بتاريخ 02-07-2015

في القضية رقم - 14/ 004423 :

الجهراء

رق ــم المخفـر  - 14/ 0000412 (:الواحة )

جنح مرور

ضد المتهـ ـ ــمة :سميرا محمد صالح تاجا

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 265060200382 :

عــن تهم ـ ـ ـ ــة :تجــاوزت اإلشــارة الحم ـراء -قيــادة دون انتبــاا  -التســبب
بوقوع حادث  -اإلصابة الخطأ

حكما غيابيا يقضي:

بحبس المتهمة شهر مع الشغل والنفاذ وقدرت كفالة مالية قدرها

ثال ثمائة دينار لوقف النفاذ لمدة ثالث سنوات تبدأ من صيرورة

الحكم نهائيا وذلك عن التهم المسندة اليها.

والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم عليه ــا به ــذا الحك ــم و تكل ــف جمي ــع

جه ـ ــات األم ـ ــن نحـ ـ ـ ــو تنفي ـ ــذا طبق ـ ــا ل ـ ــنص الم ـ ــادة  188م ـ ــن ق ـ ــانون
االجراءات و المحاكمـات الجزائيـة علمـ ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعـن المحكـوم عليهـا
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي
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و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور االحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ
26-11-2012
في القضية رقم  – 11/ 004123 :محكمة األحمدي جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 11/ 0000468 (:ميناء عبداهلل ) -
ضد المتهـ ـ ــمة  :نورا على اسراهيد العتيبى
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 276080500984 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تجاوز اإلشارة – تصادم  -إصابة خطأ
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهمة خمسين ديناراً عن التهمة
االولى وثالثون عن الثانية وثالثون ديناراً عن الثالثة

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم وتكلف جميع

جهات االمن نحـ ـو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم

عليها بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدها.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور العاصمة بجلستها المنعقدة بتاريخ

08-12-2015

في القضية رقم  - 15/ 017285 :المحكمة الكلية جنح مرور

رق ــم المخفـر  - 15/ 0000856 (:القادسية )
ضد المتهـ ـ ــم :على فاضل عبدالعزيز

الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 296112400215 :

عن تهم ـ ـ ــة  :تجاوز اإلشارة
تصادم

تأمين منته

حكما غيابيا يقضي  :قررت المحكمة باألمر الموجز بتغريم المتهم
مائتي دينار عن التهمتين لالرتباط وعشرة دنانير عن الثالثة

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015

04-11

في القضية رقم  - 14/ 015685 :الفروانية أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0001593 (:عبداهلل المبارك )
ضد المتهـ ـ ــم :حسام محمد محمد على

الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر

الرقم المدني 287020304723 :

عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافه

حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما اسند إليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي
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إعالن حكم جزائي

بجلستها المنعقدة بتاريخ

أص ـ ــدرت محكمة مرور الفروانية
13-09-2015
في القضية رقم  - 13/ 016437 :الفروانية جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0002513 (:جليب الشيوخ )
ضد المتهـ ـ ــم :عبد الحميد شفيق احمد
الجنسي ـ ـ ـ ــة :باكستان الرقم المدني 249042901185 :
عن تهم ـ ـ ــة :الرجوع للخلف -قتل خطأ -دفتر منتهي
حكما غيابيا يقضي :بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند اليه في التهمتين
األولى والثانية لالرتباط (حكما هذا نصه) وأمرت بسحب رخصة السوق
لمدة سنة و إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات األمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ 28-06-2015
في القضية رقم  - 15/ 000571 :نيابة االموال جنح شيكات
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000005 (:الصليبية ) -
ضد المتهـ ـ ــم :محمد حبيب بيراير
الجنسي ـ ـ ـ ــة :ايران الرقم المدني 282100300682 :
عن تهم ـ ـ ــة  :أصدر بسوء نيه ألمر عبد الرضا ملك نى دانى تراكمه
الشيك رقم269المسحوب على بنك الخليج باجمالى46547د.ك
سته وأربعون الف وخمسمائة وسبعه وأربعون د.ك ليس لهم مقابل
وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات يكون
المتهم قد ارتكب الجنحة المنصو عليها بالمادة 1/237أ من
قانون الجزاء المستبدلة بالمادة االولى من قانون رقم 84لسنه
2003بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء .
حكما غيابيا يقضي  :بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ عما
نسب إليه من اتهام وأمرت ب بعادا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة
المقضي بها
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي
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إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ
13-09-2015
في القضية رقم  - 13/ 016437 :الفروانية جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0002513 (:جليب الشيوخ ) -
ضد المتهـ ـ ــم :محمد عبدالقادر مهدى محمد
الجنسي ـ ـ ـ ــة :مصر الرقم المدني 270071404651 :
عن تهم ـ ـ ــة  :سلم المركبة لمن ليس لديه تصريح
حكما غيابيا يقضي  :اوال :بتغريم المتهم مبلال عشرين ديناراً عما
أسند اليه من اتهام .
ثانيا :إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجهراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 23-04-2015
في القضية رقم  - 13/ 006627 :الجهراء أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0001010 (:الصليبية ) -
ضد المتهـ ـ ــم :محمد عثمان اوسى
الرقم المدني :
الجنسي ـ ـ ـ ــة :سوريا
عن تهم ـ ـ ــة  :رجوع للخلف -أضرار مادية
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير لالرتباط.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 04-11-2014
في القضية رقم  - 14/ 019849 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0002709 (:النقرة ) .
ضد المتهـ ـ ــم :رامان جانيولو كاتى.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 283031006352 :
التقاطع.
عن تهم ـ ـ ــة :
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عما أسند إليه من اتهام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع جهات
االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات
والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ 17-11-2014
في القضية رقم  - 14/ 004118 :مبارك الكبير أوامر جزائية
مرور /رق ــم المخفـر  - 14/ 0001760 (:صباح السالم )
ضد المتهـ ـ ــم :راجييف كاتال فيتال.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 287022504083 :
عن تهم ـ ـ ــة  :عدم انتباا.
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير.
و النيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و
عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه
بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مبارك الكبير بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015
09-02
في القضية رقم  - 14/ 004669 :مبارك الكبير جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0001996 (:صباح السالم )
ضد المتهـ ـ ــم  :عبداللطيف فهد الشويع
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 295040200841 :
عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافة
اإلصابة الخطأ
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم مبلال عشرة دنانير عن كل
تهمة مسندا إليه من التهم

والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم

عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ

ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي
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إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ -2014
11-11
في القضية رقم  - 14/ 003622 :الفروانية أوامر جزائية
مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000426 (:الرابية )
ضد المتهـ ـ ــم :خالد فارس حسن الدسم
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 293051500971 :
عن تهم ـ ـ ــة :السير على كتف الطريق
تصادم
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمه
مسندة إليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات و المحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة المرور الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ11-05-2014
في القضية رقم  - 13/ 013330 :الفروانية جنح مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0001638 (:خيطان )
ضد المتهـ ـ ــم :شاناكا ماهير ديساناياكا موديناسيالجى
الجنسي ـ ـ ـ ــة :سيريالنكا الرقم المدني 279032405492 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم  -عدم حمل رخصة .
حكما غيابيـا يقضـي :أمـرت بتغـريم المـتهم مبلـال وقـدرا عشـرين د.ك عـن
كل تهمة مسندة اليه .
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمات الجزائية علمـ ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة و عشـرين يومـا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09-06-2013
في القضية رقم  - 13/ 003682 :المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 13/ 0000195 (:الصليبخات )
ضد المتهـ ـ ــم :ممدوح ناجي محرو موسى

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الجنسي ـ ـ ـ ــة  :مصر الرقم المدني 270111204663 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم
أجرة بدون تصريح
حكما غيابيا يقضي  :بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة األحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ21-9-2015
في القضية رقم-15/004822:محكمة األحمدي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 15/ 0000705 (:أبو حليفة )
ضد المتهـ ـ ــم :يوسف حمدان سالم
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الدومينيكان الرقم المدني 297020100308 :
عن تهم ـ ـ ــة :االنحراف
حكمـا غيابيــا يقضــي :نــأمر بتغـريم المــتهم مبلــال أربعــين دينــاراً عــن التهمــة
المنسوبة اليه
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
األمــن نح ـ ــو تنفيــذا طبقــا لــنص المــادة  188مــن قــانون االج ـراءات و
المحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة و عشـرين يومــا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن حكم جزائي

أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت محكم ـ ـ ـ ـ ــة الج ـ ـ ـ ـ ــنح بجلس ـ ـ ـ ـ ــتها المنعق ـ ـ ـ ـ ــدة بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ:
 2014-2-18ف ـ ـ ـ ــي القض ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم -13/ 001127 :نياب ـ ـ ـ ــة
االح ــداث /جـــنح اح ــداث -رق ـ ـ ــم المخف ـ ــر-13/ 0001127 (:
مباحث أحداث /جنح).
ضد المتهـ ـ ــم :مطلق فهد مطلق المطيري.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 299081700832 :
عــن تهمـ ـ ـ ــة :ضــرب واخــرين المجنــى عليــه محمــد عبــدالعزيز مجعــد
المطيري فاحـدث بـه االصـابات الـواردة بـالتقرير الطبـي االولـى وكـان
ذلــك علــى نحــو محســوس المــادة  160مــن قــانون الجــزاء والمــواد
/1أ-ب / 14.6.ب,ج مـ ـ ــن قـ ـ ــانون  3لسـ ـ ــنه  1983فـ ـ ــي شـ ـ ــأن
االحداث.
حكما غيابيا يقضي :بوضع المتهم تحت االختبار القضائي لمدة ستة
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اشهر تحت اشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جهـــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص الم ــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومـا محسـوبة مـن ثـاني يـوم النشـر دون أن يطعـن المحكـوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ -09-2015
06
في القضية رقم  - 15/ 014535 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  – 15/ 0003315 (:السالمية )
ضد المتهـ ـ ــمة  :نوف محمد خالد المكراد
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 297022100264 :
عن تهم ـ ـ ــة  :خروج عن الطريق
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهمة مبلال عشرين دينارا عما
اسند إليها
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليها بهذا الحكم وتكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن تطعن المحكوم
عليها بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدها.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الجنح بجلستها المنعقدة بتاريخ2014-2-18:
في القضية رقم  - 13/ 001127 :نيابة االحداث /جنح احداث
رق ــم المخفـر  - 13/ 0001127 (:مباحث أحداث  /جنح )
ضد المتهـ ـ ــم :عبداهلل بطاح مطلق المطيرى.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت  -الرقم المدني 299011800352 :
ع ــن تهمـ ـ ـ ـ ــة :ض ــرب واخـ ـرين المجن ــى علي ــه محم ــد عب ــدالعزيز مجع ــد
المطيــرى فاحــدث بــه اال صــابات الــواردة بــالتقرير الطبــي االولــى وكــان
ذل ــك عل ــى نح ــو محس ــوس الم ــادا  160م ــن قـ ـانون الجـ ـزاء والم ــواد
/1أ-ب /14.6.ب,ج م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــانون  3لس ـ ـ ـ ــنة  1983ف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــأن
االحداث.
حكمـا غيابيــا يقضــي :بوضــع المــتهم تحـت االختبــار القضــائي لمــدة ســتة
اشهر تحت اشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك.
والنيابـة العامـة تعلـن المحكـوم عليــه بهـذا الحكـم وتكلـف جميـع جهــات

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
االم ــن نحـ ـ ــو تنفي ــذا طبق ــا ل ــنص الم ــادة  188م ــن ق ــانون االجـ ـراءات
والمحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة وعشـرين يومــا
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ -2015

أص ـ ــدرت
01-11
في القضية رقم - 14/ 029712 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0003246 (:بيان )
ضد المتهـ ـ ــم :محمد مصطفى يوسف جعفر
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الكويت الرقم المدني 286060701673 :
عن تهم ـ ـ ــة  :إهمال
عدم حمل رخصة
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عن التهمة
األولى وعشرة دنانير عن التهمة الثانية
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم و تكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة الفروانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23-03-2015

في القضية رقم  - 14/ 014743 :الفروانية أوامر جزائية مرور

رق ــم المخفـر  - 14/ 0002473 (:جليب الشيوخ ) -
ضد المتهـ ـ ــم  :زين الدين ابراهيم بالته

الجنسي ـ ـ ـ ــة  :الهند الرقم المدني 257060110432 :

عن تهم ـ ـ ــة  :عدم ترك مسافة

حكما غيابيا يقضي :امرت بتغريم المتهم عشرين دينارا عن التهمة المسندة إليه

والنيابة العامة تعلن المحكوم علية بهذا الحكم وتكلف جميع

جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون

االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.

رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي
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إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة األحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ 13-09-2012
في القضية رقم  - 11/ 008759 :محكمة األحمدي
أوامر جزائية مرور .
رق ــم المخفـر  - 11/ 0001159 (:ميناء عبداهلل ) -
ضد المتهـ ـ ــم :أبو بكر عبد الكالم عبد الكالم
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 270062104833 :
عن تهم ـ ـ ــة  :تصادم و م  1/34ق م
عدم حمل رخصه و م 1/33ق م  -رخصة منتهية و م  1/34ق م
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم عشرة دنانير عن التهمة
األولى وخمسة دنانير عن التهمة الثانية وخمسة دنانير عن التهمة الثالثة
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع
جهات االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة
و عشرون يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم
عليه بالمعارضة أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة مرور حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 02-11-2015
في القضية رقم  - 14/ 005232 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0000884 (:ميدان حولي )
ضد المتهـ ـ ــم :نور سعد اسماعيل
الجنسي ـ ـ ـ ــة :العراق الرقم المدني 284060900454 :
عن تهم ـ ـ ــة :لم يتقيد بمدلول الخطوط األرضية /الرعونة واالهمال
حكما غيابيا يقضي :نأمر بتغريمه عشرة دنانير عن كل تهمة.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهـذا الحكـم و تكلـف جميـع جهـات
االمــن نح ـ ــو تنفيــذا طبقــا لــنص المــادة  188مــن قــانون االج ـراءات و
المحاكمــات الجزائيــة علمـ ــا بأنــه إذا انقضــت مــدة ســبعة و عشـرين يومـاً
محســوبة مــن ثــاني يــوم النشــر دون أن يطعــن المحكــوم عليــه بالمعارضــة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي و التعاون الـ ـ ـ ــدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن حكم جزائي

أص ـ ــدرت محكمة حولي بجلستها المنعقدة بتاريخ 04-06-2015
في القضية رقم  - 14/ 023522 :حولي أوامر جزائية مرور
رق ــم المخفـر  - 14/ 0003199 (:الجابرية ) -
ضد المتهـ ـ ــم :ال كشمى نارايانا نارايانا
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند الرقم المدني 293061601661 :
عن تهم ـ ـ ــة  :قيادة بدون رخصة قيادة.
حكما غيابيا يقضي  :نأمر بتغريم المتهم عشرين ديناراً.
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والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع جهات
االمن نح ــو تنفيذا طبقا لنص المادة  188من قانون االجراءات
والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنه إذا انقضت مدة سبعة و عشرين يوما
محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة
أو االستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

 عدد ( )1طابعة Bحجم كبير عدد ( )1طابعة Bحجم صغير عدد ( )1كمبيوتر فيلبس عدد ( )1ماكينة تصوير صغيرة عدد ( )1تليفزيون JVC عدد ( )1كومبريسور هواءEDAM
 -عدد ( )1مكيف ستاند وانسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -عدد ( )14كرسي جلد

إعالن حكم جزائي

 -عدد ( )1كرسي مزدوج

أص ـ ــدرت محكمة مـ ـ ـ ـ ــرور االحمـ ــدي بجلستها المنعقدة بت ـ ـ ــاريخ:
 2015-9-14فـ ــي القضـ ــية رقـ ــم  – 15/ 007136 :محكمـ ــة
االحم ــدي جنح مرور رق ــم المخفـر  – 15/ 0000479 (:هديه).
ضد المتهـ ـ ــم :ماليكار جونا نارا بيرورى.
الجنسي ـ ـ ـ ــة :الهند -الرقم المدني 293051002753 :
عن تهم ـ ـ ــة  :االهمال-تامين منتهى-ترك مكان الحادث.
حكما غيابيا يقضي :بتغريم المتهم عشرة دنانير عن كل تهمة.
والنياب ــة العام ــة تعل ــن المحك ــوم علي ــه به ــذا الحك ــم وتكل ــف جمي ــع
جه ــات االمـ ــن نح ـ ـ ــو تنفيـ ــذا طبقـ ــا لـ ــنص المـــادة  188مـ ــن قـ ــانون
االجراءات والمحاكمات الجزائية علم ــا بأنـه إذا انقضـت مـدة سـبعة
وعشـرين يومــا محسـوبة مــن ثـاني يــوم النشـر دون أن يطعــن المحكــوم
عليــه بالمعارضــة أو االســتئناف يصــبح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ
ضدا.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الـ ـ ـ ــدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد ( )42كرتونه بكربالستيك ازرق اللون
 عدد ( )34كرتونه شريطبالستيك الوان مختلفه
 -عدد ( )20كرتونه

OMINIMNETRIC

 عدد ( )77كرتونه بكر خيطالوان مختلفة
 عدد()500بكرة خيط الوانمختلفة

رئيس إدارة تنفيذ حولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن بيع سيارات بالمزاد العلني

تعلن إدارة التنفيذ بوزارة العدل أنه في يوم األحد الموافق
 2016/2/7اعتبارا من الساعة  3:00عصراً سوف تباع بالمزاد
العلني بمكتب البيوع الحكومي بالرقعي السيارات التالية وذلك
تنفيذاً لعدة أحكام .

اعالن

تعلـ ــن إدارة التنفيـ ــذ بـ ــوزارة العـ ــدل ان ـ ــه فـ ــي يـ ــوم الثالثـ ــاء المواف ـ ــق
 2016/2/16اعتبارا من الساعة  9:00صباحا سوف تباع بـالمزاد
العلني منقوالت مشغل تطريز بالكمبيوتر الكـائن بحـولي قطعـة ()10
ش (( )196ال ــدائري الراب ــع) قس ــيمه ( )25بالس ــرداب رق ــم ()44
وذلـ ــك تنفيـ ــذاً للحكـ ــم الصـ ــادر فـ ــي الـ ــدعوى رقـ ــم 2015/259
ايجارات كلي حولي والمودع بملف التنفيذ رقم (.)150112290
ملف التنفيذ

المدعي

المدعى عليه

150112290

عيسى عبداهلل
عبدالعزيز
العثمان

شركة ريجند
للتجارة
العامة

النوع
 عدد ( )2ماكينة تطريزكمبيوتر حجم كبير
 عدد ( )1ماكينة تطريزكمبيوتر حجم صغير
 عدد ( )1ماكينة نوع LIBU عدد ( )2ماكينة خياطة نوعJUKI
 عدد ( )1ماكينة خياطه نوعYAMATA
 عدد ( )3وحددات تكييفLG
 عدد ( )3وحدات تكييفتوشيبا
 -عدد ( )1كمبيوتر HB

ملف التنفيذ

المدعي

المدعى عليه

النوع

151287620

شركة
االتصاالت
المتنقلة

ناصر حمدان
منير العازمي

-1لوحة  6-2540مرسيدس
صالون اسود 1992

153787480

خالد احمد
علي الكندري

انتصار
عبدالكريم
حسن

101997460

شركة الصفاء
الخليجية

ماثياس سنتان
ماثياس

-1لوحه 10-66372
هوندا أكورد صالون بني
2012
-1لوحة 3-35441
ميتسوبيشي بوكس بيج
2008

رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

عن بيع سيارات بالمزاد العلني
تعلن إدارة تنفيذ محافظة الجهراء بوزارة العدل أنه في يوم االثنين
الموافق  2016/02/08واأليام الثالثة التالية اعتباراً من الساعة
الثالثة عصراً سوف تباع بالمزاد العلني بمكتب البيوع الحكومي
بالرقعي السيارات التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام .

م

رقم الملف

1

140552150

الدائن

شركة
التسهيالت
التجارية

المدين

النوع

الطاف جابر
الشمري

جيب
بورش
2006

اللون

أبيض

لوحة

6/89734
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م

رقم الملف

المدين

الدائن

2

151833720

شركة ياس
انستولمنتس

يازي رمادي
قديم

3

151833720

شركة ياس
انستولمنتس

يازي رمادي
قديم

4

132517970

مشاري سعد
األسود

شريف عيد
العازمي

5

151951110

مؤسسة العريفان
لألجهزة
الكهربائية

عبد اهلل
ثويران
الماجدي

النوع
بي أم
دبليو
2000
مازدا
2000
جيب
لكزس
2014
تويوتا
وانيت
2007

اللون

65
لوحة

أبيض

3/12759

عنابي

5/555497

أسود

9/2917

بيج

4/5440

على راغبي الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعالا
ومن يرد المزيد من المعلومات مراجعة إدارة التنفيذ أثناء الدوام
رئيس إدارة تنفيذ الجهراء
الرسمي وللبيان نعلن ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
كشف بأسماء المتوفين لإلعالن بالجريدة الرسمية

تعلــن اإلدارة العام ــة للتنفيــذ ب ــوزارة الع ــدل عــن وف ــاة األش ــخا
الموض ــحة أس ــمااهم أدن ــاا .فيرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدول ــة ذات
االختصــا  .ومــن جميــع البنــوك والشــركات وســائر األفــراد ممــن لــه
حق أو عليه دين للمذكورين أدناا مراجعة قسم التركات باإلدارة أثناء
الدوام الرسمي .
وذلــك خــالل (  ) 15يوم ـاً مــن تــاريخ نشــر هــذا اإلعــالم بالجريــدة
الرس ــمية وبمض ــي ه ــذا الم ــدة تك ــون اإلدارة غيـ ــر مس ــئولة عـ ــن أي
تصرف بالتركة للمستحقين لها .
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إعالن رقم () 2016/ 29

تقدم إلينا السيد /صادق حسن البن صالح .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/24طالبا إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  105 :لسنة  2002م الكائنة في منطقة :الخيران
الجديدة
قطعة رقم 7 :
قسيمة رقم )98( :
مخطط رقـم :م35404/
والمسجلة باسم  :حسن بن موسى بن أحمد البن صالح .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أيه معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم () 2016/ 30

تقدم إلينا السيد /ناصر عبداهلل محـمد العديله .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/21طالبا إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  14634 :لسنة  1997م الكائنة في منطقة :القرين
قسيمة رقم  )363( :قطعة رقم  1 :مخطط رقـم :م36953/
والمسجلة باسم  :نبيل عبداهلل محـمد العديله .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

م

االس ـ ـ ـ ــم

رقم الملف

1

ناصر محمد على العجمي

2016/68

2

سلطان نادر الدبوس

2016/69

3

نورة ناصر حمود الطربجي

2016/70

4

محمد حمد سعدون الشمالن

2016/71

5

بحر جبر العنزي

2016/72

6

فهد حاضر فهد السبيعي

2016/73

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

امين محمد امين سالمة

2016/74

8

مال كالم مونة امد

2016/75

9

عبدالرحيم الديب سليمان إسماعيل

2016/76

10

ثاني زايد السراب الشراري

2016/77

11

مرداسي شافي الدوسري

2016/78

12

شنينة زيدان سلمان

2016/79

13

عادل على عباس الشطي

2016/80

14

صنت ضاحي الخالدي

2016/81

15

قاسم محمود سرحان الخليفان

2016/82

16

ماجدة محمد االمام

2016/83

17

هيا محمد العدواني

2016/84

تقدم إلينا السيد /علي مطر واوان .
بكتابه المؤرخ في2016/1/21طالبا إصدار(عوض مفقود)عن الوثيقــة
رق ـ ــم16906:لسنة2002م الكائنة في منطقة :ضاحية عبداهلل السالم
قسيمة رقم  )53( :قطعة رقم 2 :
مخطط رقـم :م25729/
والمسجلة باسم  :بشر عبدالرحمن البشر.
يرجـ ـ ـ ــى ممـ ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ــون بحوزتـ ـ ـ ــه الوثيقـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــذكورة أو لديـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــة
معلوم ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأنها أن يتق ـ ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى إدارة التس ـ ـ ـ ــجيل العقـ ـ ـ ـ ــاري
 /قسـ ـ ـ ــم المحفوظـ ـ ـ ــات مبـ ـ ـ ــديا معلوماتـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــالل أسـ ـ ـ ــبوعين مـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــالن ف ـ ـ ــي الجري ـ ـ ــدة الرس ـ ـ ــمية وإال فـ ـ ـ ـ ن
اإلدارة سـ ـ ـ ـ ـ ــتقوم بعـ ـ ـ ـ ـ ــد انقضـ ـ ـ ـ ـ ــاء المهلـ ـ ـ ـ ـ ــة ب صـ ـ ـ ـ ـ ــدار ( عـ ـ ـ ـ ـ ــوض
مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

اإلدارة العامة للتنفيذ

إعالن رقم ()2016/31

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعالن رقم ()2016/32

تقدم إلينا السيد /علي أحمد جابر الفيلكاوي .

بكتابه المؤرخ في2016/1/25طالب إصدار(عوض مفقود)عن الوثيقــة
رق ـ ــم  1258 :لسنة  2007م الكائنة في منطقة :المهبولة
قسيمة رقم  5/1( :نموذج  )Aقطعة رقم  :أ3/
مخطط رقـم :م38484/

والمسجلة باسم  :أحمد جابر ناصر الفيلكاوي .

يرجـ ـ ـ ــى ممـ ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ــون بحوزتـ ـ ـ ــه الوثيقـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــذكورة أو لديـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــة

معلوم ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأنها أن يتق ـ ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى إدارة التســ ـ ـ ــجيل العقـ ـ ـ ـ ــاري

 /قسـ ـ ـ ــم المحفوظـ ـ ـ ــات مبـ ـ ـ ــديا معلوماتـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــالل أسـ ـ ـ ــبوعين مـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــالن ف ـ ـ ــي الجري ـ ـ ــدة الرس ـ ـ ــمية وإال فـ ـ ـ ـ ن
اإلدارة س ـ ـ ـ ـ ــتقوم بع ـ ـ ـ ـ ــد انقض ـ ـ ـ ـ ــاء المهلــ ـ ـ ـ ــة ب ص ـ ـ ـ ـ ــدار ( عــ ـ ـ ـ ــوض
مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،

مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ()2016/33

تقدم إلينا السيد /خالد عبداهلل الواوي .

بكتابه المؤرخ في2016/1/25طالبا إصدار(عوض مفقود) عن الوثيقــة

رق ـ ـ ـ ــم  7566 :لسـ ــنة  2007م الكائنـ ــة فـ ــي منطقـ ــة :الشـ ــرق –
المقوع الشرقي
قسيمة رقم  )10( :قطعة رقم 8 :
مخطط رقـم :م28080/
والمسجلة باسم  :بيت التمويل الكويتي .
يرج ــى مم ــن تك ــون بحوزت ــه الوثيق ــة الم ــذكورة أو لدي ــه أي ــة معلوم ــات
بشــأنها أن يتقــدم إلــى إدارة التســجيل العقــاري  /قســم المحفوظــات
مبــديا معلوماتــه خــالل أســبوعين مــن تــاريخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعـد انقضـاء المهلـة ب صـدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم () 2016/ 34

تقدم إلينا السيد /علي أحمد جابر الفيلكاوي .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/25طالباً إصدار( عوض مفقود ) عن الوثيقــة
رق ـ ــم  9754 :لسنة  2007م الكائنة في منطقة :المهبولة
قطعة رقم  :أ3/
قسيمة رقم  5/2( :نموذج )B
مخطط رقـم :م38484/
والمسجلة باسم  :أحمد جابر ناصر الفيلكاوي .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
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مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ( ) 2016/35

تقدم إلينا السيد /حميدة أحمد عبدالنبي .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/25طالبا إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  8444 :لسنة  1992م الكائنة في منطقة:
األحمدي قسيمة رقم  )645( :قطعة رقم 1 :مخطط رقـم:
م 32097/والمسجلة باسم  :محـمد حمزا أبوطالب اسداهلل .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم () 2016 / 36

تقدم إلينا السيد /علي أحمد جابر الفيلكاوي .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/25طالبا إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم  4241 :لسـ ــنة  2006م الكائنـ ــة فـ ــي منطقـ ــة:
المهبولة  2/1 ،نموذج  Aالطـابق  2قسـيمة رقـم  )123( :قطعـة
رقم  2 :مخطط رقـم :م36800/
والمسجلة باسم  :أحمد جابر ناصر الفيلكاوي .
يرجـ ـ ـ ــى ممـ ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ــون بحوزتـ ـ ـ ــه الوثيقـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــذكورة أو لديـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــة
معلوم ـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ــأنها أن يتق ـ ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى إدارة التس ـ ـ ـ ــجيل العق ـ ـ ـ ــاري/
قس ـ ـ ـ ــم المحفوظ ـ ـ ـ ــات مب ـ ـ ـ ــديا معلومات ـ ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــالل أس ـ ـ ـ ــبوعين م ـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــالن ف ـ ـ ــي الجري ـ ـ ــدة الرس ـ ـ ــمية وإال فـ ـ ـ ـ ن
اإلدارة س ـ ـ ـ ـ ــتقوم بعــ ـ ـ ـ ــد انقض ـ ـ ـ ـ ــاء المهل ـ ـ ـ ـ ــة ب ص ـ ـ ـ ـ ــدار ( عــ ـ ـ ـ ــوض
مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ( ) 2016/37

تقدم إلينا السيد /محب أحمد عبدالوهاب .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/27طالباً إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقة رقم  240 :لسنة  1967م الكائنة في منطقة  :التنظيم
بالصليبيخات قسيمة رقم  )101( :قطعة رقم 1 :مخطط رقـم:
ت م33/2/1/
والمسجلة باسم  :نجيه مكي إبراهيم وإبراهيم عبداهلل الصانع
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ()2016/38

تقدمت إلينا السيدة  /فهيمه يعقوب عبداهلل العلي .
بكتابهــا المــؤرخ فــي2016/1/28طالبــة إصــدار(عوض مفقــود)عن الوثيق ــة
رق ـ ــم  2317 :لسنة  2015م الكائنة فـي منطقـة :أبـو حليفـه قسـيمة رقـم
 )-(:قطعة رقم  32 :مخطط رقـم :م38809/
والمسجلة باسم  :فهيمه يعقوب عبداهلل العلي .
يرجـ ـ ـ ــى ممـ ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ــون بحوزتـ ـ ـ ــه الوثيقـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــذكورة أو لديـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــة
معلوم ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأنها أن يتق ـ ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى إدارة التســ ـ ـ ــجيل العقـ ـ ـ ـ ــاري
 /قسـ ـ ـ ــم المحفوظـ ـ ـ ــات مبـ ـ ـ ــديا معلوماتـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــالل أسـ ـ ـ ــبوعين مـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــالن ف ـ ـ ــي الجري ـ ـ ــدة الرس ـ ـ ــمية وإال فـ ـ ـ ـ ن
اإلدارة س ـ ـ ـ ـ ــتقوم بع ـ ـ ـ ـ ــد انقض ـ ـ ـ ـ ــاء المهلــ ـ ـ ـ ــة ب ص ـ ـ ـ ـ ــدار ( عــ ـ ـ ـ ــوض
المفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ()2016/39

تقدمت إلينا السيدة /نادرة حمد عبداهلل العيسى .
بكتابها المؤرخ في 2016/1/28 :طالبة إصدار(عوض مفقود) عن الوثيقــة
رق ـ ــم  3314 :لسنة 1998 :م الكائنة في منطقة :مشرف
قسيمة رقم  )228( :قطعة رقم  1 :مخطط رقـم :م29742/
والمسجلة باسم  :نادرة حمد عبداهلل العيسى .
يرج ــى مم ــن تك ــون بحوزت ــه الوثيق ــة الم ــذكورة أو لدي ــه أي ــة معلوم ــات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري/قسم المحفوظات مبديا
معلوماتــه خــالل أســبوعين مــن تــاريخ نشــر هــذا اإلعــالن فــي الجريــدة
الرسمية وإال فـ ن اإلدارة سـتقوم بعـد انقضـاء المهلـة ب صـدار( عـوض
المفقود) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن رقم ( ) 2016/40

تقدم إلينا السيد /جاسم مـحمد الحمادي .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/31طالباً إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  5691 :لسنة  1986م الكائنة في منطقة :الصباحية
قسيمة رقم  )150( :قطعة رقم 1 :مخطط رقـم :م25021/
والمسجلة باسم  :حمد شاهين مـحمد وأمينه حسن عبداهلل حسين .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
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مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ( ) 2016/41

تقدم إلينا السيد /فؤاد عبداهلل عبدالرحمن مندني .
بكتابه المؤرخ في  2016/1/31طالباً إصدار( عوض مفقود ) عن
الوثيقــة رق ـ ــم  484 :لسنة  1997م الكائنة في منطقة :العديلية
قسيمة رقم  )58( :قطعة رقم 1 :مخطط رقـم :م18942/أ
والمسجلة باسم  :سبيكة علي عبداللطيف التمار .
يرجى ممن تكون بحوزته الوثيقة المذكورة أو لديه أية معلومات
بشأنها أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري  /قسم المحفوظات
مبديا معلوماته خالل أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية وإال ف ن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
( عوض مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم ()2016/42

تقدم إلينا السيد /ناصر براك المطير .
بكتابه المؤرخ في2016/1/31طالباً إصدار(عوض مفقود) عن الوثيقــة
رق ـ ــم  11614 :لسنة  2001م الكائنة في منطقة :البدع
قسيمة رقم  )119( :قطعة رقم  :مخطط رقـم :م33644/
والمسجلة باسم  :أحمد وفيصل وخالد وعلي وعبدالمحسن ومحـمد
وناصر وأمل براك عبدالمحسن المطير وابتسام علي محـمد البسام .
يرجـ ـ ـ ــى ممـ ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ــون بحوزتـ ـ ـ ــه الوثيقـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــذكورة أو لديـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــة
معلوم ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأنها أن يتق ـ ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى إدارة التس ـ ـ ـ ــجيل العقـ ـ ـ ـ ــاري
 /قسـ ـ ـ ــم المحفوظـ ـ ـ ــات مبـ ـ ـ ــديا معلوماتـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــالل أسـ ـ ـ ــبوعين مـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ نش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ــالن ف ـ ـ ــي الجري ـ ـ ــدة الرس ـ ـ ــمية وإال فـ ـ ـ ـ ن
اإلدارة س ـ ـ ـ ـ ــتقوم بعــ ـ ـ ـ ــد انقض ـ ـ ـ ـ ــاء المهل ـ ـ ـ ـ ــة ب ص ـ ـ ـ ـ ــدار ( عــ ـ ـ ـ ــوض
مفقود ) المطلوب وللبيان نعلن ،،،
مدير إدارة التسجيل العقاري بالتكليف

وزارة المالية
تنوي ـ ـ ـ ــه

بشــأن الضــرائب المشــمولة باتفاقيــات تجنــب االزدواج الضــريبي التــي
تم إبرامها بين دولة الكويت والدول األخرى ،بالنسبة لدولة الكويـت
اعتبارا من  2016-1-1هي:
 -1ضريبة الدخل المفروضة بالمرسوم رقم  3لسنة  1955المعـدل
بالقانون رقم  2لسنة .2008

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
 – 2ضريبة الدخل الكويتيـة فـي المنطقـة المعينـة المفروضـة بالقـانون
رقم  23لسنة .1961
 – 3الضــريبة المفروضــة بالقــانون رقــم  19لســنة  2000فــي شــأن
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم(2016/2015 )156

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار عدد مـن
الوحدات السكنية الستخدامها كسكن عائلي .
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:
 -1أن تقع الوحدة السكنية في محافظة حولي .
 -2أن تحتوي الوحدة السكنية على ثالث غرف نوم  +حمامين مع
الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطلبات وزارة المالية.
 -3يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البناء.
 -4أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -5أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلــى الـراغبين فــي التــأجير ممــن تتــوفر لــديهم الشــروط والمواصــفات
المــذكورة مراجعــة الــوزارة فــي ( مجمــع الــوزارات  -مبنــى رقــم -11
الــدور الثــاني) وذلــك لتعبئــة نمــاذج عــروض خاصــة بــذلك فــي موعــد
أقصـاا أســبوعين مـن تــاريخ نشــر اإلعـالن مصــطحبين معهـم صــور مــن
ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقـة المدنيـة للمالـك وكـذلك اعتمـاد
اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم (2016/2015 )157

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتهـا إلـى اسـتئجار عـدد مـن
الوحدات السكنية الستخدامها كسكن جماعي .
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:
 -1أن تقع الوحدة السكنية في محافظة (الجهراء) .
 -2أن تحت ــوي الوح ــدة الس ــكنية عل ــى غرفت ــي ن ــوم  +حم ــامين م ــع
الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطلبات وزارة المالية.
 -3يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البناء.
 -4أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -5أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلــى الـراغبين فــي التــأجير ممــن تتــوفر لــديهم الشــروط والمواصــفات
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إعالن رقم (2016/2015)158

تعلــن إدارة إســكان مــوظفي الدولــة عــن حاجتهــا إلــى اســتئجار مبنــى
وذلك الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:
 -1أن يقع المبنى في منطقة (الرميثية) .
 -2أن يحتــوي المبنــى علــى عــدد مــن الغــرف بحــدود ( )20غرف ــة
باإلضافة إلى الخدمات .
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء.
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليه.
 -6أن يكون المبنى مكيفا تكييفا مركزيا.
فعلـ ـ ــى ال ـ ـ ـراغبين فـ ـ ــي تـ ـ ــأجير مبـ ـ ــانيهم ممـ ـ ــن تتـ ـ ــوفر لـ ـ ــديهم الشـ ـ ــروط
والمواصــفات المــذكورة مراجعــة ال ــوزارة فــي( مجمــع الــوزارات  -مبن ــى

رقم  -11الدور الثاني ) وذلـك لتعبئـة نمـاذج عـروض خاصـة بـذلك فـي
موعــد أقصــاا أســبوعين مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن مصــطحبين معهــم صــور
م ــن تـ ــرخيص البنـ ــاء ووثيق ــة العقـ ــار والبطاقـ ــة المدني ــة للمال ــك وكـ ــذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .

وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن رقم (2016/2015)159

تعلــن إدارة إســكان مــوظفي الدولــة عــن حاجتهــا إلــى اســتئجار مبنــى

وذلك الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.

وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:

 -1أن يقــع المبنــى فــي منطقــة ( ســلوى) ويفضــل فــي إحــدى القطــع
التالية ( )12 – 11 – 10

 -2أن يحتــوي المبنــى علــى عــدد مــن الغــرف بحــدود ( )20غرف ــة
باإلضافة إلى الخدمات .

 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء.

 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.

 -5أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليه.
 -6أن يكون المبنى مكيف تكييفا مركزيا.

فعلـ ـ ــى ال ـ ـ ـراغبين فـ ـ ــي تـ ـ ــأجير مبـ ـ ــانيهم ممـ ـ ــن تتـ ـ ــوفر لـ ـ ــديهم الشـ ـ ــروط

المــذكورة مراجعــة الــوزارة فــي ( مجمــع الــوزارات  -مبنــى رقــم -11

والمواصــفات المــذكورة مراجعــة الــوزارة فــي ( مجمــع الــوزارات  -مبنــى

أقصـاا أســبوعين مـن تــاريخ نشــر اإلعـالن مصــطحبين معهـم صــور مــن

موعــد أقصــاا أســبوعين مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن مصــطحبين معهــم صــور

اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .

اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .

الــدور الثــاني) وذلــك لتعبئــة نمــاذج عــروض خاصــة بــذلك فــي موعــد

رقم  -11الدور الثاني ) وذلـك لتعبئـة نمـاذج عـروض خاصـة بـذلك فـي

ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقـة المدنيـة للمالـك وكـذلك اعتمـاد

م ــن تـ ــرخيص البنـ ــاء ووثيق ــة العقـ ــار والبطاقـ ــة المدني ــة للمال ــك وكـ ــذلك

وكيل وزارة المالية

وكيل وزارة المالية

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعالن رقم (2016/2015)160

تعلــن إدارة إســكان مــوظفي الدولــة عــن حاجتهــا إلــى اســتئجار مبنــى
وذلك الستخدامه كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:
 -1أن يقع المبنى في منطقة (الفروانية) .
 -2أن يحتــوي المبنــى علــى عــدد مــن الغــرف بحــدود ( )20غرف ــة
باإلضافة إلى الخدمات .
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء.
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليه.
 -6أن يكون المبنى مكيفا تكييفا مركزيا.
فعلـ ـ ــى ال ـ ـ ـراغبين فـ ـ ــي تـ ـ ــأجير مبـ ـ ــانيهم ممـ ـ ــن تتـ ـ ــوفر لـ ـ ــديهم الش ـ ـ ـروط
والمواصــفات المــذكورة مراجعــة الــوزارة فــي ( مجمــع الــوزارات  -مبنــى
رقم  -11الدور الثاني ) وذلـك لتعبئـة نمـاذج عـروض خاصـة بـذلك فـي
موعــد أقصــاا أســبوعين مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن مصــطحبين معهــم صــور
م ــن تـ ــرخيص البنـ ــاء ووثيق ــة العقـ ــار والبطاقـ ــة المدني ــة للمال ــك وكـ ــذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار عدد من
الوحدات السكنية الستخدامها كسكن جماعي .
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقع الوحدة السكنية في إحدى المحافظات التالية (حولي -
الجهراء – الفروانية -مبارك الكبير – األحمدي ) .
 -2أن تحتوي الوحدة السكنية على غرفتي نوم  +حمامين مع
الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطلبات وزارة المالية.
 -3يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البناء.
 -4أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -5أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلى الراغبين في التأجير ممن تتوفر لديهم الشروط والمواصفات
المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى رقم -11
الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في موعد
أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور من
ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك اعتماد
اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتهـا إلـى اسـتئجار عـدد مـن
الوحدات السكنية الستخدامها كسكن جماعي .
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وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقع الوحدة السكنية في محافظة (األحمدي) .
 -2أن تحت ــوي الوح ــدة الس ــكنية عل ــى غرفت ــي ن ــوم  +حم ــامين م ــع
الخدمات ومؤثثة تأثيثا كامال حسب متطلبات وزارة المالية.
 -3يفضل أن تكون الوحدات السكنية حديثة البناء.
 -4أن يتوافر مواقف للسيارات.
 -5أن تكون الوحدات السكنية مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلــى الـراغبين فــي التــأجير ممــن تتــوفر لــديهم الشــروط والمواصــفات
المــذكورة مراجعــة الــوزارة فــي ( مجمــع الــوزارات  -مبنــى رقــم -11
الــدور الثــاني) وذلــك لتعبئــة نمــاذج عــروض خاصــة بــذلك فــي موعــد
أقصـاا أســبوعين مـن تــاريخ نشــر اإلعـالن مصــطحبين معهـم صــور مــن
ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقـة المدنيـة للمالـك وكـذلك اعتمـاد
اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مساحات
مكتبية وذلك الستغاللها كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن يقع المبنى في إحدى المحافظات التالية ( العاصمة – حولي)
 -2أن يكون المبنى نظام مساحات مفتوحة بحدود (2500م)2
باإلضافة إلى الخدمات.
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء وصالحا لالستخدام فورا.
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يكون المبنى مكيف تكييفا مركزياً.
فعلى الراغبين في تأجير مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور
من ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى.
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار فيال
وذلك الستخدامها كسكن عائلي لموظفي الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقع الفيال في إحدى المحافظات التالية (مبارك الكبير–
األحمدي)
 -2أن تحتوي الفيال على عدد من الغرف تتراوح من ( )6-4غرف
نوم وصالة وصالون و( )4حمامات ومطبخ.
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 -3أن تكون الفيال حديثة البناء.
 -4أن تكون الفيال مكيفة تكييفا مركزيا.
فعلى الراغبين في تأجير مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور
من ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

 -5يفضل أن تكون المباني حديثة البناء وصالحا لالستخدام فورا.
 -6أن تكون المباني مكيفة تكييفا مركزياً.
فعلـ ــى ال ـ ـراغبين فـ ــي تـ ــأجير مبـ ــانيهم ممـ ــن تتـ ــوفر لـ ــديهم الشـ ــروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الـوزارات  -مبنـى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صـور
مــن تــرخيص البنــاء ووثيقــة العقــار والبطاقــة المدنيــة للمالــك وكــذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى.
وكيل وزارة المالية
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ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مبنى
وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقع المباني في إحدى المحافظات التالية ( :الفروانية –
الجهراء ) .
 -2أن يكون المبنى نظام مساحات مفتوحة بحدود (10000م)2
إما يشمل مبنى واحد أو مبنيين أو نظام وحدات بحدود ( ) 130
غرفة باإلضافة إلى الخدمات وتشمل إما مبنى واحد أو مبنيين .
 -3أن تقع المباني على شارع رئيسي عام يسهل االستدالل عليها
 -4أن يتوفر أمام المباني مواقف للسيارات.
 -5يفضل أن تكون المباني حديثة البناء وصالحا لالستخدام فورا.
 -6أن تكون المباني مكيفة تكييفا مركزياً.
فعلى الراغبين في تأجير مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور
من ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى.
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلــن إدارة إســكان مــوظفي الدولــة عــن حاجتهــا إلــى اســتئجار مبنــى
وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن تقــع المبــاني فــي إحــدى المحافظــات التاليــة ( :الفروانيــة –
الجهراء – مبارك الكبير) .
 -2أن يحتــوي المبنــى علــى عــدد مــن الغــرف بحــدود ( )20غرف ــة
باإلضافة إلى الخدمات .
 -3أن تقع المباني على شارع رئيسي عام يسهل االستدالل عليها.
 -4أن يتوفر أمام المباني مواقف للسيارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مسـاحات
مكتبية وذلك الستغاللها كمكاتب الحد مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن يقع المبنى في إحدى المحافظات التالية ( العاصمة –حولي
 الفروانية ) -2أن يك ــون المبن ــى نظ ــام مس ــاحات مفتوح ــة بح ــدود (900م)2
باإلضافة إلى الخدمات.
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء وصالحا لالستخدام فورا.
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يكون المبنى مكيف تكييفا مركزياً.
فعلـ ــى ال ـ ـراغبين فـ ــي تـ ــأجير مبـ ــانيهم ممـ ــن تتـ ــوافر لـ ــديهم الشـ ــروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الـوزارات  -مبنـى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صورا
مــن تــرخيص البنــاء ووثيقــة العقــار والبطاقــة المدنيــة للمالــك وكــذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى.
وكيل وزارة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مبنى
وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية:
 -1أن يقع المبنى في محافظة ( العاصمة ).
 -2أن يكون المبنى نظام مساحات مفتوحة بحدود ( 5000م)2
باإلضافة إلى الخدمات.
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء .
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يكون المبنى مكيف تكييفا مركزياً.
فعلى الراغبين في تأجير مبانيهم ممن تتوفر لديهم الشروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى
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رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور
من ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى .
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلن إدارة إسكان موظفي الدولة عن حاجتها إلى استئجار مبنى
وذلك الستغالله كمكاتب إلحدى مرافق الدولة.
وذلك وفقا للشروط والمواصفات التالية-:
 -1أن يقع المبنى في محافظة العاصمة.
 -2أن يكون المبنى نظام مساحات مفتوحة بحدود ( 1600م.)2
 -3يفضل أن يكون المبنى حديث البناء وصالحا لالستخدام فورا.
 -4أن يتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات.
 -5أن يكون المبنى مكيف تكييفا مركزياً.
 -6أن يقع المبنى على شارع عام يسهل االستدالل عليه .
فعلى الراغبين في تأجير مبانيهم ممن تتوافر لديهم الشروط
والمواصفات المذكورة مراجعة الوزارة في ( مجمع الوزارات  -مبنى
رقم  -11الدور الثاني) وذلك لتعبئة نماذج عروض خاصة بذلك في
موعد أقصاا أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن مصطحبين معهم صور
من ترخيص البناء ووثيقة العقار والبطاقة المدنية للمالك وكذلك
اعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن والسالمة بالمبنى.
وكيل وزارة المالية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اإلعـالن عن بيع أثاث مكتبي – أجهزا كهربائية –
أجهزا مكتبية و لمبات كهربائية مختلفة األحجام-
باب أوتوماتيك كهرباء-خزان تحويل  1600أمبير-
مولد كهرباء -بايبات مختلفة االحجام -شباك
ألمنيوم -صندوق حريق -ماكينة تكييف -وحدة دفع
هواء بالمزاد بالظرف المختوم

تعلن وزارة المالية عن بيع اثاث مكتبي – اجهزا كهربائية – اجهزا
مكتبية و لمبات كهربائية مختلفة االحجام -باب اوتوماتيك كهرباء-
خزان تحويل  1600امبير -مولد كهرباء -بايبات مختلفة االحجام-
شباك ألمنيوم -صندوق حريق -ماكينة تكييف -وحدة دفع هواء لدى
وزارة الصحة بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد :
( وزارة الصحة ) ديوان عام الوزارة – قسم الحفظ المركزي والملفات
– الشؤون المالية مـن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى 2016/2/14
ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدرا ( )5دنانير غير قابلة للرد تدفـع
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في صندوق وزارة الصحة علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:
أ – مزاد ( : )1443بيع اثاث مكتبي – اجهزا كهربائية – اجهزا مكتبية.
ب– مزاد ( : )1444لمبات كهربائية مختلفة االحجام -باب
اوتوماتيك كهرباء-خزان تحويل  1600امبير -مولد كهرباء-
بايبات مختلفة االحجام -شباك ألمنيوم -صندوق حريق -ماكينة
تكييف -وحدة دفع هواء
 -2تاريخ المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من – 2016/2/7
.2016/2/11
 مزاد ( )1443سيتم تجميع المتزايدين واطالعهم على المواد معاًوتحديد ساعة المعاينة ما بين الساعة  9حتى  10صباحا.
 مزاد ( ) 1444سيتم تجميع المتزايدين واطالعهم على المواد معاوتحديد ساعة المعاينة ما بين الساعة  10حتى  11صباحا.
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :أ -مزاد رقم (:)1443
مخازن مستشفى ابن سينا.
ب -مزاد رقم ( :)1444مخازن مستشفى ابن سينا – الشئون
الهندسية.
 -4تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف :
 تقديـم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتىالثانيـة عشـرة ظهـراً االثنين الموافـق  2016/2/15لدى وزارة
المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة
شؤون التخزين العامة – قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض
بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـريــوم االثنين الموافق  2016/2/15لدى وزارة المالية  -مجمع
الوزارات  -بلوك  - 12الدور الثالث – إدارة شئون التخزين العامة
 يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد في لوحة اعالنات إدارةشئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك في تمام
الساعة  1.00ظهر يوم االثنين الموافق  2016/2/15واستكمال
الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي ،وتسليم
الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس اليوم .
 تقدم الشيكات المصدقة باسم وزارة الصحة .شروط خاصة بالمزاد (للشركات والمؤسسات فقط):
 أن يكون المزايد كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجلالتجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز أن يكون أجنبياً
بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق
 الستالم كراسـة الشـروط للمزادين :يرجـى االتصـال بالسيدة /زينب حسين اغا  ،هاتف 24877422 / 65936932 :
داخلي.2129 :
 مسؤولي موقع المعاينة أ -مزاد ( :)1443يرجى االتصال بالسيد /فارس محمد اكبر  ،هاتف . 66115506 :
ب -مزاد( :)1444السيد /احمد الحسيني  ،هاتف :
.24835307

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
السيد /توماس  ،هاتف 66400768 :
مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف ()22481979
عنوان صفحة االنترنتwww.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن عن بيع مزاد بالظرف المختوم

تعلن وزارة المـالية عن بيع أجهزة كمبيوتر وملحقاتها -أجهزة
كهربائية -الب توب -تليفونات -آي باد -أجهزة مكتبية -برادات
ماء  -وحدات تكييف -أثاث -حديد -خشب -ديكورات
مسرحيات سابقة -شرائط فيديو -لمبات وكشافات ودفاية بالمزاد
بالظرف المختوم لدى وزارة التعليم العالي وفق البيانات التالية:
 -1مكان استالم كراسـة الشـروط وعرض المشاركة في المزاد: :
وزارة التعليم العالي– الشئون المالية الدور العاشر ) من تاريـخ صـدور
اإلعـالن حتى  2016/2/16ويتم تسليم الوثائق مقابـل رسـم وقدرا
( ) 5دنانير غير قابل للرد يدفع في صندوق وزارة التعليم العالي.
 -2تاريخ المعاينة )5( :يوم عمل اعتبارا من –2016/2/7
2016/2/11
وقت المعاينة :أثناء الدوام الرسمي (  9صباحا إلى  12ظهرا)
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :المعهد العالي للفنون
المسرحية و المعهد العالي للفنون الموسيقية
 -4تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف :
 تقدم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتىالثانيـة عشـرة ظهـر األربعاء الموافـق  2016/2/17لدى وزارة
المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة
شؤون التخزين العامة – قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض
بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـريــوم االربعاء الموافق  2016/2/17لدى وزارة المالية  -مجمع
الوزارات  -بلوك  - 12الدور الثالث – إدارة شئون التخزين العامة
 يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد في لوحة اعالناتإدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك
في تمام الساعة  1.00ظهر يوم االربعاء الموافق 2016/2/17
واستكمال الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع
المركزي ،وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد
بنفس اليوم .
 يقدم الشيك المصدق باسم وزارة التعليم العالي.شروط خاصة بالمزاد (للشركات والمؤسسات فقط):
 -1أن يكون المزايد كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل
التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز أن يكون أجنبياً
بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
 الستالم كراسـة الشـروط  :يرجـى االتصـال بالسيد /عبدالعزيزالحمد ،هاتف .90070996 :
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 مسؤولي المعاينة  :المعهد العالي للفنون الموسيقية  :السيد /رضاسعد  ،هاتف66161768 :
مساعد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية :السيد /راجح
المطيري  ,هاتف65552523 :
ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /
هاتف ) 22481979( :
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

وزارة المواصالت

إعالن عن الممارسة رقم2016/2015-15 :
توفير فنيين واختصاصيين في مجال نظم المعلومات
في وزارة المواصالت

ترغـ ـ ــب وزارة المواصـ ـ ــالت بطـ ـ ــرح الممارس ـ ــة رقـ ـ ــم/2015-15 :
 2016الخاصـ ـ ــة بتـ ـ ــوفير فنيـ ـ ــين واختصاصـ ـ ــيين فـ ـ ــي مجـ ـ ــال نظـ ـ ــم
المعلومات بوزارة المواصالت.
لذا على الشركات الراغبة باالشتراك في هذا الممارسـة مراجعـة وزارة
المواصــالت – إدارة التوريــدات – مراقبــة المناقصــات  -مبنــى ()2
الــدور الثالــث – فــي موعــد أقصــاا ( )15يومــا مــن تــاريخ نش ـر هــذا
اإلع ــالن بالجري ــدة الرس ــمية (الكوي ــت الي ــوم) وذل ــك الس ــتالم وثيق ــة
شــروط الممارســة  ،مقابــل رســوم قــدرها ( )75د.ك خمســة وســبعون
دينــارا كويتيــا (غيــر قابلــة لالســترجاع) علمــا بــأن آخــر موعــد لتقــديم
العروض هو الساعة الواحدة من بعد الظهر وتسلم العطاءات بمراقبة
المناقصات وفقا لإلعالن المذكور أعالا .
لالستفسار :يرجى االتصال ب دارة التوريدات ،تلفون 24834622

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

عن الممارسة رقم 2016/2015/16
شراء رافعة شوكية عدد ( )2لوزارة المواصالت
تعلن وزارة المواصالت عن طرح الممارسة رقم
 2016/2015/16الخاصة بشراء رافعة شوكية عدد ( )2لوزارة
المواصالت ،لذا على الشركات الراغبة باالشتراك في هذا الممارسة
مراجعة وزارة المواصالت – إدارة التوريدات – مراقبة المناقصات
مبنى ( )2الدور الثالث – في موعد أقصاا ( )15يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وذلك
الستالم وثيقة شروط الممارسة  ،مقابل رسوم قدرها ( )75د.ك
خمسة وسبعون ديناراً كويتياً (غير قابل لالسترجاع) علما بأن آخر
موعد لتقديم العروض هو الساعة الواحدة من بعد الظهر – وتسلم
العطاءات بمراقبة المناقصات وفقاً للعنوان المذكور أعالا .
لالستفسار يرجى االتصال ب دارة التوريدات – تلفون 24834622

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

ديوان سمو ولي العهد
إع ـ ـ ــالن

يعـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ــوان سـ ـ ــمو ولـ ـ ــي العهـ ـ ــد عـ ـ ــن طـ ـ ــرح الممارسـ ـ ــة رقـ ـ ــم
( )2016 - 2015/10بشــأن توريــد وضــمان أجهــزة حاســب آلــي
وملحقاتها لمركز نظم المعلومات بديوان سمو ولي العهد .
فعلــى الســادة الشــركات  /المؤسســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال
مراجعــة إدارة الشــئون الماليــة (قســم المناقصــات) بــديوان ســمو ولــي
العهــد بقصــر الســيف بوابــة ( )4وذلــك للحصــول علــى وثــائق ه ــذا
الممارسة مقابـل رسـم قـدرا ( 75د .ك) فقـط خمسـة وسـبعون دينـارا
كويتيــا ال غيــر ال تــرد مصــطحبين معهــم صــورة مــن إعــالن الممارســة
بالجريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية (الكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم)
والمستندات التالية - :
 إيصال التسجيل لدى ديوان سمو ولي العهد عن العام . 2016أو
.1صورة عن السجل التجاري .
.2صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام .2016
.3صـورة عـن إيصــال التسـجيل لــدى لجنـة المناقصــات المركزيـة لعــام
. 2016
.4كتاب تفويض من الشركة  /المؤسسة بشراء وثائق الممارسة .
.5صورة من اعتماد التوقيع الخا بالممارس .
.6ص ــورة م ــن ش ــهادة التس ــجيل ل ــدى الجه ــاز المرك ــزي لتكنولوجي ــا
المعلومات لعام . 2016
علم ــا ب ــأن موع ــد اإلغ ــالق ( تس ــليم العط ــاءات ) ه ــو ي ــوم األربع ــاء
الموافــق  2016/2/17اعتبــاراً مــن الســاعة (التاســعة) صــباحاً وحتــى
الســاعة (الواحــدة) ظهــراً ولــن تقبــل أي عطــاءات تقــدم قبــل أو بعــد
الموعد المذكور أعالا  ،لالستفسار  – 1800000داخلي . 329
وكي ــل الدي ـ ـ ــوان

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

إع ـ ــالن
عن طرح الممارسةرقم  :هـ ز  /م س 2016-2015/7/
شراء وتوريد أجهزة علمية متنوعة لمختبر بذور
النباتات الفطرية
(المشاريع المتعلقة ب عادة تأهيل البيئة الكويتية)

ويمكن للشركات والمؤسسات الحصول على وثيقة الممارسة
بموجب كتاب برغبتها في شراء الممارسة موقعا من المخول بالتوقيع
بالشركة أو المؤسسة وذلك أثناء الدوام الرسمي من إدارة الشئون

المالية قسم المناقصات بالهيئة – الرابية – شارع الغزالي .
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االجتماع
التمهيدى
بعد أسبوعين من
 2000/د.كبعد خمس وأربعين يوما من
تاريخ النشر
 75/د.ك صالحة لمدةتاريخ النشر بالجريدة
بالجريدة الرسمية
( )90يوما
الرسمية ( الكويت اليوم )
( الكويت اليوم )
سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة  10صباحا بقاعة االجتماعات بمكتب
مدير إدارة البحوث والمشاتل.
اإلقفال

السعر

الكفالة

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة. يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أوبطاقة كي نت.
 هذا الممارسة مقتصرة على الشركات والمؤسسات المتخصصةفي هذا المجال .
 يجب تقديم أي تحفظات أو استفسارات بخصو الممارسةالمذكورة أعالا خالل أسبوعين من تاريخ اإلعالن عن طرح
الممارسة وإال لن يلتفت لتلك الطلبات .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبلوزارة الشئون االجتماعية والعمل والصالحة لمدة سنة مع شراء
الممارسة وتقديم العطاء.
المديـر العـام

الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر
إعــالن رقــم ()2016/1

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /نايف مطـر
س ـ ــلطان ص ـ ــياح الص ـ ــالل ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )105114379وبطاقة مدنية رقم ( .)272101500505وهو
موظف لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،22/08/2015وهو من
ســكان منطقــة الصــليبيخات .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/2

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /باس ــم
ابــراهيم زيــد ابــراهيم الخبيــزى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )0224912وبطاقـ ــة مدنيـ ــة رقـ ــم (.)268013100382وهـ ــو
متقاعد لدى وزارا الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،02/09/2015وهـو
مـن سـكان منطقـة القادسـية .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسمية .وللبيان نعلن .
المدير العام

ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئ ـة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /خالد إبراهيم
علــي محمــد أحمــد الكنــدري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101856615وبطاقة مدنية رقم ( .)263063000213وهو
متقاعــد لــدى وزارة المواصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،16/08/2015
وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة الجابري ــة .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدول ــة ودوائره ــا ذات االختص ــا ومــن جمي ــع البنــوك والشركـــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/3

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/4

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /حمــد
عـ ــايض رجـ ــا سـ ــالم الوهي ــدا كـــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنســـية رقـ ــم
( )100747246وبطاقة مدنية رقم (.)247062500419وهو
متقاعــد لــدى وزارة العــدل ،المتــوفى بتــاريخ  ،17/08/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/5

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عبـدالعزيز
ناصــر معتــوق ناصــر الســيار كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100812662وبطاقة مدنية رقم ( .)252120600028وهو
متقاعــد لــدى وزارة االعــالم ،المتــوفى بتــاريخ  ،25/08/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة القصــور .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفـاة المرحــوم/فالح مخلــد
م ـ ـ ــرزوق م ـ ـ ــاطر ال ـ ـ ــدلج ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )105295484وبطاقة مدنية رقم ( .)275120800427وهو
موظف لدى وزارة االشغال ،المتـوفى بتـاريخ  ،17/08/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/7

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /منيــرا
حمــود العبــدالعزيز حمــود المســعود الســنان كويتيــة الجنســية وتحمــل
جنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )102267655وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)235090900198المتـوفى بتـاريخ  ،31/05/2015وهـي
مـن سـكان منطقــة الفحيحيـل .لــذا  ،يرجـى مــن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/8

تعلـ ــن الهيئـ ـــة العـام ـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /س ــامى
هــذال ســعود هــذلول المطــرود الصــليلي كــويتي الجنســية ويحمــل
جنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )106283131وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)282040200611وهـ ـ ـ ـ ــو موظ ـ ـ ـ ـ ــف ل ـ ـ ـ ـ ــدى وزارة الش ـ ـ ـ ـ ــئون
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االجتماعي ــة والعم ــل ،المت ــوفى بت ــاريخ  ،19/07/2015وهـــو مـ ــن
ســكان منطقــة ســعد العبــداهلل .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

( )102875378وبطاقة مدنية رقم ( .)270051400565وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،02/05/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة س ــعد العب ــداهلل .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدول ــة ودوائره ــا ذات االختص ــا ومــن جمي ــع البنــوك والشركـــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـ ــن الهيئ ـ ــة العـام ـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /أحم ــد
عبــدالرحيم محمــد الكنــدري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )120845561وبطاقة مدنية رقم ( .)248031500875وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،26/07/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة اشــبيلية .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /مط ــرا

محم ـ ــد عل ـ ــي العن ـ ــزى

كويتي ـ ــة الجنس ـ ــية وتحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم

( )102014989وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)231080600118

المتوفى بتاريخ  ،20/07/2015وهي من سكان منطقة القصر .لذا
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن

جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر األفـ ــراد مم ــن ل ــه أو علي ــه دي ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق

اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي

اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعلن.

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /محم ــد
عبــداهلل مبــارك عبــدالكريم الــدليمى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية
رقم ( )102745741وبطاقة مدنية رقم (.)269080600808
وهــو متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ ،23/08/2015
وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة عب ــداهلل المب ــارك .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/11

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /مهنا لهواق
عبـ ــداهلل بـ ــردي الفضـ ــلي كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم

المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/13

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ع ــوض

خلـ ـ ــف دهـ ـ ــر المهمـ ـ ــل كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم

( )100315074وبطاقة مدنية رقم ( .)226101100117وهو
متقاع ــد ل ــدى ال ــديوان األمي ــري ،المت ــوفى بت ــاريخ ،10/07/2015

وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة العارض ــية .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات

الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات

وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو

أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات

أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام

الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/17

تعلـن الهيئ ــة العـام ـة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /مبارك عوض
خلف دهر المهمـل كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم () وبطاقـة
مدنية رقم(.)256101100667وهو متقاعد لـدى وزارة الداخليـة
المتوفى بتـاريخ  ،15/01/2001وهـو مـن سـكان منطقـة العارضـية.
لذا ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصـا ومـن
جميع البنوك والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور
أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية
االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا
الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك خـالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول
نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /خالد عوض
خلـ ــف دهـ ــر المهمـ ــل كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )100778980وبطاقة مدنية رقم ( .)249070700997وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،03/05/2015وهــو
م ــن س ــكان منطق ــة ض ــاحية ص ــباح الناص ــر .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر ع ــن وفــاة المرح ــوم  /حم ــود
محماس مجحر عبداهلل العتيبي كويتي الجنسية ويحمل جنسـية رقـم
( )101393745وبطاقة مدنية رقم ( .)259050201962وهو
موظف لدى وزارة االشغال ،المتـوفى بتـاريخ  ،01/09/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة ص ــباح الس ــالم .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/15

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/16

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /فيصــل

عـ ــوض عايـ ــد الموعـ ــد

كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم

( )101415817وبطاقة مدنية رقم ( .)259012801174وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،12/08/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة ســعد العبــداهلل .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات

الدول ــة ودوائره ــا ذات االختص ــا

ومــن جمي ــع البنــوك والشركـــات

وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو

أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات

أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام

الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عبــداهلل
نصــيب مبــارك نصــيب الحنيــف كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100626252وبطاقة مدنية رقم ( .)248091500201وهو
متقاعد لدى الحرس الوطني ،المتوفى بتاريخ  ،08/09/2015وهو
مـ ــن سـ ــكان منطقـ ــة بيـ ــان .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/19

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /احمد راشد
طينـ ـ ـ ـ ــان العميـ ـ ـ ـ ــري كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )102942174وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)269101800025
المتــوفى بتــاريخ  ،13/06/2015وهــو مــن ســكان منطقــة الشــامية.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خـالل ثالثـين يومـاً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/20
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إعــالن رقــم ()2016/23

تعل ـ ــن الهيئ ـ ـ ــة العـامـ ـ ــة لشئ ـ ـ ــون القص ـ ـ ــر عـ ــن وفـ ــاة المرحـــوم  /زيـ ــد
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحـوطي كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية
رقم ( )101656008وبطاقة مدنية رقم (.)262010502135
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو عسـ ـ ـ ـ ـ ــكري لـ ـ ـ ـ ـ ــدى وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المتـ ـ ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ـ ـ ـاريخ
 ،01/09/2015وهــو مــن ســكان منطقــة قرطبــة .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قس ـ ـم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عــوض عيــاد العنــزى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة
مدنية رقم ( .)239032100174وهو متقاعد لدى وزارة الدفاع،
المتوفى بتاريخ  ،14/08/2015وهو من سكان منطقة القصر .لذا
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خـالل ثالثـين يومـاً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/21

إعــالن رقــم ()2016/24

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /بدريــه
اب ــراهيم حس ــين الوهي ــب كويتي ــة الجنس ــية وتحم ــل جنس ــية رق ــم
( )100895299وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)252060500278
وهي متقاعدة لدى وزارة الشئون ،المتوفى بتـاريخ ،06/02/2012
وهي من سـكان منطقـة بيـان .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عـودا سـالم
خل ـ ـ ـ ـ ــف الع ـ ـ ـ ـ ــورين ك ـ ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )100803678وبطاقة مدنية رقم ( .)244030700615وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،01/09/2015وهو من
سـ ــكان منطقـ ــة العارضـ ــية .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/22

إعــالن رقــم ()2016/25

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
رحيــل غريــب حامــد المهنــدي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )106022119وبطاقة مدنية رقم ( .)273041400776وهو
متقاعـ ــد لـ ــدى وزارة الشـ ــئون االجتماعيـ ــة والعمـ ــل ،المتـ ــوفى بتـ ــاريخ
 ،12/01/2015وهــو مــن ســكان منطقــة القصــر .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفـاة المرحـوم  /عبـد الرضـا
احمـ ـ ــد حسـ ـ ــن الحـ ـ ــداد كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100534309وبطاقة مدنية رقم ( .)246011600036وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،13/06/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة صــباح الس ـالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/26
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إعــالن رقــم ()2016/29

تعلـ ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /حس ــن
محمــد حســن ابــراهيم الصــميط كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100727822وبطاقة مدنية رقم ( .)249020100619وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،23/08/2015وهو من
سـ ــكان منطقـ ــة األنـ ــدلس .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /على حسين
عبـ ــاس محمـ ــد العبـ ــداهلل كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )101298382وبطاقة مدنية رقم ( .)258050201183وهو
متقاع ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ــدى اإلدارة العام ـ ـ ـ ـ ــة لإلطف ـ ـ ـ ـ ــاء ،المت ـ ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ، 06/09/2015وهو من سكان منطقة أبو حليفة .لذا  ،يرجى من
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/27

إعــالن رقــم ()2016/30

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عب ــدالعزيز س ــليمان الفه ــد ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )102253413وبطاقة مدنية رقم ( .)266111900042وهو
متقاعـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــدى الخطـ ـ ـ ــوط الجويـ ـ ـ ــة الكويتيـ ـ ـ ــة ،المتـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ــاريخ
 ، 14/06/2015وهو من سكان منطقة العديليـة .لـذا  ،يرجـى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ع ــادل
اسماعيل حسن محمد الشهابي كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم
( )101568470وبطاقة مدنية رقم ( .)261062500356وهو
موظــف لــدى وزارة الشــئون ،المتــوفى بتــاريخ  ،29/08/2015وهــو
م ــن س ــكان منطق ــة الص ــليبيخات .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/28

إعــالن رقــم ()2016/31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مرضــى
رهي ــف مض ــحى العجم ــي ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )100732108وبطاقة مدنية رقم ( .)243080800193وهو
متقاعد لدى الحرس الوطني ،المتوفى بتاريخ  ،07/09/2015وهو
من سكان منطقة الصليبيخات .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /قفيــدي
ارشيد القفيدي كعمـي الرشـيدي كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم
( )100917855وبطاقة مدنية رقم ( .)253072000398وهو
متقاعــد لــدى الجمــارك ،المتــوفى بتــاريخ  ،09/08/2015وهــو مــن
س ــكان منطق ــة الف ــردوس .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/32

79

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م

إعــالن رق ـم ()2016/35

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /مس ــفر
طال ــب حم ــد نبج ــان الم ــري ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )102134723وبطاقة مدنية رقم ( .)266011600261وهو
موظــف لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،02/09/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـام ـــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر عــن وف ــاة المرحــوم  /ياس ــين
محمــد لطيــف علــي محمــد فــتح الــدين مــراد كــويتي الجنســية ويحمــل
جنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )103225240وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)272080301012وه ـ ــو موظ ـ ــف ل ـ ــدى وزارة المواص ـ ــالت،
المت ــوفى بت ــاريخ  ،18/08/2015وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة جن ــوب
السرة-الزهراء .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين
يوماً من تاريـخ أول نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيـان
نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /حسين علي
حم ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــي العجم ـ ـ ــي ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )103193176وبطاقة مدنية رقم ( .)272041201094وهو
موظــف لــدى وزارة األشــغال المتــوفى بتــاريخ  ،17/06/2015وهــو
مــن س ــكان منطق ــة الظهــر .ل ــذا  ،يرج ــى مــن جمي ــع وزارات الدولـــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/36

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/34

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفـاة المرحـوم  /ثنيـان فـراج
مناورزبيـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ــمري كـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ــم
( )101735523وبطاقة مدنية رقم ( .)241080400211وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،18/08/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة العيــون .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /فهـد فـالح
عمــاش حبيــب جــاراهلل الشـمري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )131388601وبطاقة مدنية رقم ( .)296012001049وهو
موظف لدى الحرس الوطني ،المتوفى بتاريخ  ،27/08/2015وهو
من سكان منطقة علي صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/37

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عـن وفـاة المرحـوم  /سـالم منـور
مجبـ ـ ــل ناصـ ـ ــر الصـ ـ ــليلي كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )105042272وبطاقة مدنية رقم ( .)278021900661وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،29/08/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة الواحــه .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/38

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ط ــالل
ضــافي محمــد النجــدي العنــزي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )102432211وبطاقة مدنية رقم ( .)268111501307وهو
موظف لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،11/09/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/39

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ف ــالح
حميدي عبدالمحسن العبدالمحسن الوطري كويتي الجنسـية ويحمـل
جنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )100854032وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)252042700655وهو متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى
بت ــاريخ  ،16/07/2015وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة الرح ــاب(جنوب
الرابيـ ــة) .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خـالل ثالثـين يومـاً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/40

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /معنى عوض
عل ـ ـ ـ ـ ــى الرش ـ ـ ـ ـ ــيدي ك ـ ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )100583518وبطاقة مدنية رقم ( .)240081100435وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،04/09/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الجهــراء .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/41

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحـوم  /ناصـر سـعد
مبخـ ـ ـ ــوت الدوسـ ـ ـ ــرى كـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ــم
( )101468201وبطاقة مدنية رقم ( .)260010111178وهو
موظف لدى وزارة االوقاف ،المتـوفى بتـاريخ  ،19/04/2013وهـو
من سكان منطقة علي صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/42

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /س ــعد
مبخ ـ ــوت س ـ ــالم الدوس ـ ــري ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100471097وبطاقة مدنية رقم ( .)230042600366وهو
متقاعــد لــدى ،0المتــوفى بتــاريخ  ،23/12/2014وهــو مــن ســكان
منطقــة علــي صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/43

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /نادر ابراهيم
اس ــماعيل عب ــد الرس ــول عل ــى ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )102504500وبطاقة مدنية رقم ( .)267101800691وهو
متقاعد لدى وزارة االشغال ،المتـوفى بتـاريخ  ،02/06/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة خيطــان .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/44
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إعــالن رقــم ()2016/47

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /شــاهين
حس ـ ــين محم ـ ــد الش ـ ــاهين ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100015492وبطاقة مدنية رقم ( .)230042100353وهو
متقاعـ ــد لـ ــدى وزارة الشـ ــئون االجتماعيـ ــة والعمـ ــل ،المتـ ــوفى بتـ ــاريخ
 ،11/11/2015وهــو مــن ســكان منطقــة بيــان .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /فتحيــه
اسماعيل محمد صالح الخميس كويتية الجنسية وتحمل جنسـية رقـم
( )101111428وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)256011400068
وهـي متقاعــدة لــدى وزارة التربيــة ،المتــوفى بتــاريخ ،28/09/2012
وهــي مــن ســكان منطقــة الجابريــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكورة أو أية عالقة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/45

إعــالن رقــم ()2016/48

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحـوم  /فهـد حمـود
فهد الدباسي كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ( )29501وبطاقة
مدنيـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( .)236112500123وهـ ـ ــو متقاعـ ـ ــد لـ ـ ــدى وزارة
االشــغال ،المتــوفى بتــاريخ  ،21/07/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
العـ ــدان .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /أحمد ناجي
أحمـد الخلــف كــويتي الجنسـية ويحمــل جنســية رقـم () وبطاقــة مدنيــة
رقــم ( .)285052100013وهــو موظــف لــدى شــركة محمــد بــن
يوسف النصف وشـركاا ،المتـوفى بتـاريخ  ،29/05/2014وهـو مـن
سـ ــكان منطقـ ــة مشـ ــرف .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قســم األسهــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئــة أثنــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/46

إعــالن رقــم ()2016/49

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /خال ــد
عبــداهلل محمــد علــي الحمرانــي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )102165306وبطاقة مدنية رقم ( .)266030100326وهو
موظــف لــدى وزارة اإلعــالم ،المتــوفى بتــاريخ  ،11/09/2015وهــو
مــن س ـكان منطقــة عبــداهلل المبــارك .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل ف ـ ـي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ت عل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ضــيدان
طــاهر واوان ضــيدان الشــمري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )103029485وبطاقة مدنية رقم ( .)271050100944وهو
موظــف لــدى وزارة المواصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،17/09/2015
وهــو مــن ســكان منطقــة العارضــية .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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إعــالن رقــم ()2016/53

تعلـن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عبـدالعزيز
فـ ــالح حمـ ــد حمـ ــود الرشـ ــيد كـــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )102276121وبطاقة مدنية رقم ( .)266060800091وهو
متقاعد لدى مجلس الوزراء ،المتوفى بتاريخ  ،30/04/2015وهو
مــن ســكان منطقــة ســلوى .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ناص ــر
عـ ـ ــوض صـ ـ ــقر العـ ـ ــدوان كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100778039وبطاقة مدنية رقم ( .)249100800308وهو
متقاعــد لــدى وزارا المواصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،01/10/2015
وهو من سكان منطقة الواحه .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/51

إعــالن رقــم ()2016/54

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /منيــرا
ناص ـ ـ ـ ـ ــر الوس ـ ـ ـ ـ ــمي كويتي ـ ـ ـ ـ ــة الجنس ـ ـ ـ ـ ــية وتحم ـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )101857122وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)230040500097
المتوفى بتاريخ  ،23/06/2015وهـي مـن سـكان منطقـة السـالمية.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين
يوماً من تاريـخ أول نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيـان
نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عبــداهلل نعمــة محمــد القــالف كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101775382وبطاقة مدنية رقم ( .)263072900723وهو
متقاعد لدى وزارا التربية ،المتوفى بتاريخ  ،03/09/2015وهو من
سـ ــكان منطقـ ــة الدسـ ــمة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/52

إعــالن رقــم ()2016/55

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عايـد مبـرد
عـ ــوض ضـ ــيدان السـ ــعيدي كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )102767164وبطاقة مدنية رقم ( .)269081100602وهو
موظف لدى وزارا الداخلية ،المتوفى بتاريخ  ،11/04/2013وهو
مــن ســكان منطقــة ســعد العبــداهلل .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /مب ــارك
محمــد فــارس مبــارك القحطــاني كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )104967405وبطاقة مدنية رقم ( .)277050701042وهو
موظـ ـ ـ ـ ـ ــف لـ ـ ـ ـ ـ ــدى شـ ـ ـ ـ ـ ــركة البتروكيماويـ ـ ـ ـ ـ ــات ،المتـ ـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،18/03/2011وهــو مــن ســكان منطقــة الرقــة .لــذا  ،يرج ـى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/56

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ابــراهيم
س ــليمان عوي ــد مزي ــد اب ــراهيم ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )100394510وبطاقة مدنية رقم ( .)239050100186وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،25/08/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة خيطــان .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للم ـذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/57

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /حســين
قاصد عيد صغير اجفيل الشمرى كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم
( )101646439وبطاقة مدنية رقم ( .)262030300506وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،25/09/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة الص ــليبيخات .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/58

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /حســين
محمــد حســين علــي حســين الســالم كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (  )106332631وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)280112900053وهو تاجر ،وذلك بتاريخ ،المتـوفى بتـاريخ
 ،25/09/2015وهــو مــن ســكان منطقــة كيفــان .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق استثمارية االتصال بقسـم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/59

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عوينــان
مش ـ ــلح عوين ـ ــان المطي ـ ــري ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )101364447وبطاقة مدنية رقم ( .)255060501194وهو
متقاعـ ــد لـ ــدى وزارة الشـ ــئون االجتماعيـ ــة والعمـ ــل ،المتـ ــوفى بتـ ــاريخ
 ،13/08/2015وهو من سكان منطقة الصباحية .لذا  ،يرجى من
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/60

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /محمد ربيعه
الثـ ــويني كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم ()100423867
وبطاقة مدنية رقم ( .)239050500358وهو متقاعـد لـدى وزارة
الكهرباء والمـاء ،المتـوفى بتـاريخ  ،29/09/2015وهـو مـن سـكان
منطقة جنوب السرة-الزهراء .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جميـ ـع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/61

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عــبالن محمــد جفــين الدوســري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100498452وبطاقة مدنية رقم ( .)241093000313وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،11/09/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة المنقــف .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/62
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إعــالن رقــم ()2016/65

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عبـدالرحمن
ناصـ ــر مطلـ ــق ناصـ ــر الزايـ ــد كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )100813605وبطاقة مدنية رقم ( .)251080800046وهو
متقاعد لدى بلديه الكويت ،المتوفى بتـاريخ  ،22/09/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة مشــرف .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مســتحب
علـ ــى فهـ ــد محمـ ــد الشـ ــويع كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )101484954وبطاقة مدنية رقم ( .)260121300801وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،27/09/2015وهو من
س ــكان منطق ــة الخالدي ــة .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األفـ ـراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/63

إعــالن رقــم ()2016/66

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة على المحجور عليها
 /ســعاد محمــد حســن صــالح كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم
( )102961371وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)269012300256
وه ـ ـ ــي متقاع ـ ـ ــدة ل ـ ـ ــدى وزارة الص ـ ـ ــحة ،بت ـ ـ ــاريخ حك ـ ـ ــم المحكم ـ ـ ــة
 18/06/2014وهي من سكان منطقة صباح السالم .لذا  ،يرجى
م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع
البنوك والشركـات وسـائر األفــراد ممـن لـه أو عليـه ديـن للمـذكورة أو
أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو محـ ــافظ أو صـ ــناديق اسـ ــتثمارية
االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا
الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريــخ أول
نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/64

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر ع ــن وفــاة المرح ــوم  /حم ــود
محمــد عــوض نــامي المطيــري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100611663وبطاقة مدنية رقم ( .)247102200323وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،13/10/2015وهو من
سكان منطقة الرقة .لذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة ودوائرهــا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثن ـاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ع ــادل
محم ـ ـ ــد ربيع ـ ـ ــه الث ـ ـ ــويني ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )102086181وبطاقة مدنية رقم ( .)265081400623وهو
موظف لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،المتوفى بتاريخ
 ،01/06/2013وهــو مــن ســكان منطقــة عبــداهلل المبــارك .لــذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/67

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة علـى المحجـور عليـه
 /هشام مسعود سعد المسـعود كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم
( )104252944وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)273052501003
بت ــاريخ حك ــم المحكم ــة  25/05/2015وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة
الدسـ ــمة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين
يوماً من تاريـخ أول نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيـان
نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/68
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إعــالن رقــم ()2016/71

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سالم جديع
سـ ـ ــعدون ربـ ـ ــاح العـ ـ ــازمي كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100647896وبطاقة مدنية رقم ( .)246082500323وهو
متقاعــد لــدى وزارة الموصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،20/09/2015
وهو من سكان منطقة صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عبـدالرزاق
محمــد جاســم الحــافظ التنــاك كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100955728وبطاقة مدنية رقم ( .)253062500479وهو
متقاعــد لــدى وزارة المواصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،07/10/2015
وهــو مــن ســكان منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/69

إعــالن رقــم ()2016/72

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /علـى حسـن
اب ـ ـ ـ ــراهيم الكن ـ ـ ـ ــدري ك ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم
( )100295289وبطاقة مدنية رقم ( .)239021200241وهو
متقاع ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ــدى وزارا الكهرب ـ ـ ـ ـ ــاء و الم ـ ـ ـ ـ ــاء ،المت ـ ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،05/10/2015وهو من سكان منطقة صباح السالم .لذا  ،يرجى
م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع
البنــوك والشركــات وســائر األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو
أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو محـ ــافظ أو صـ ــناديق اسـ ــتثمارية
االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا
الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريــخ أول
نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /بادى بـداي
غنيم ـ ـ ـ ــان المطي ـ ـ ـ ــري ك ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم
( )100427087وبطاقة مدنية رقم ( .)236101700197وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،10/10/2015وهــو
مـن سـكان منطقــة الصـباحية .لـذا  ،يرجــى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/70

إعــالن رقــم ()2016/73

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عبدالوهاب
عبـ ـ ــداهلل سـ ـ ــلطان جـ ـ ــوهر كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )101544902وبطاقة مدنية رقم ( .)260102400161وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،05/10/2015وهو من
ســكان منطقــة مبــارك الكبيــر .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /فـواز فهـد
نفل الشمرى كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ()102097970
وبطاقـ ــة مدنيـ ــة رقـ ــم ( .)265092600276وهـ ــو متقاعـ ــد لـ ــدى
اإلدارة العامة للجمارك ،المتـوفى بتـاريخ  ،26/04/2015وهـو مـن
سـ ــكان منطقـ ــة الجهـ ــراء .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/77

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
حس ــن عل ــى حس ــن الخواج ــه ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )103041369وبطاقة مدنية رقم ( .)271022800038وهو
موظ ـ ـ ـ ــف ل ـ ـ ـ ــدى ش ـ ـ ـ ــركة الن ـ ـ ـ ــاقالت الكويتي ـ ـ ـ ــة ،المت ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ــاريخ
 ، 26/06/2015وهو من سكان منطقـة الدسـمة .لـذا  ،يرجـى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحومـة  /هيـا عبـد
الهادي قحيصان عواد الميـاس كويتيـة الجنسـية وتحمـل جنسـية رقـم
( )101106705وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)255100900422
وهـي متقاعــدة لــدى وزارا التربيــة ،المتــوفى بتــاريخ ،11/10/2015
وهــي مــن ســكان منطقــة المهبولــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكورة أو أية عالقة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/75

إعــالن رقــم ()2016/78

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مهــدى
مبــارك كمــيخ مش ــيرد العــازمي ك ــويتي الجنســية ويحم ــل جنســية رق ــم
( )101256642وبطاقة مدنية رقم ( .)243072700264وهو
متقاعد لـدى وزارا الشـؤون ،المتـوفى بتـاريخ  ،13/10/2015وهـو
مــن س ــكان منطقـ ـة الظهــر .ل ــذا  ،يرج ــى مــن جمي ــع وزارات الدولـــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /حامد حمـد
زام ـ ـ ــل حم ـ ـ ــود الفج ـ ـ ــى ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )101455550وبطاقة مدنية رقم ( .)260060600906وهو
متقاعد لدى بلدية الكويت ،المتوفى بتـاريخ  ،12/09/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة النهضــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/76

إعــالن رقــم ()2016/79

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سـعود بـراك
فـ ـ ــايز النخـ ـ ــير العتيبـ ـ ــي كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )101162183وبطاقة مدنية رقم ( .)257091701139وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،07/12/2014وهــو
مــن س ــكان منطق ــة الظهــر .ل ــذا  ،يرج ــى مــن جمي ــع وزارات الدولـــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /فهـد حمـد
محمــ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ــدواني ك ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )100402562وبطاقة مدنية رقم ( .)233053100176وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،09/10/2015وهو من
سكان منطقة الرابية .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/83

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /نــوير
محمد سالم كويتية الجنسية وتحمل جنسـية رقـم ()103754139
وبطاق ـ ـ ــة مدني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( .)238111200486المت ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ــاريخ
 ،10/09/2015وه ــي م ــن س ــكان منطق ــة ص ــباح الس ــالم .ل ــذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعلــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /ســلمى
سـ ـ ــبيل فـ ـ ــالح الرشـ ـ ــيدى كويتيـ ـ ــة الجنسـ ـ ــية وتحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )102078918وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)243060100763
المتــوفى بتــاريخ  ،28/10/2015وهــي مــن ســكان منطقــة المنقــف.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/81

إعــالن رقــم ()2016/84

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مضــيف
عبـ ــداهلل سـ ــعيدان المطيـ ــري كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )100744905وبطاقة مدنية رقم ( .)246101100588وهو
متقاعــد لــدى وزارة االعــالم ،المتــوفى بتــاريخ  ،27/07/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة ضــاحية صــباح الناصــر .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
شـ ـ ـريف حس ـ ــن الكن ـ ــدري ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )101181203وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)227111000034
المتوفى بتـاريخ  ،03/09/2008وهـو مـن سـكان منطقـة العارضـية.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/82

إعــالن رقــم ()2016/85

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عبدالمجيـد
جاســم محمــد حاجيــه شمســاا كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101576670وبطاقة مدنية رقم ( .)261090600258وهو
متقاعد لدى بلدية الكويت ،المتوفى بتـاريخ  ،26/09/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة مب ــارك الكبي ــر .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ج ــابر
مسـ ـ ــعود سـ ـ ــعد الهمـ ـ ــالن كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )102457321وبطاقة مدنية رقم ( .)267081600616وهو
متقاعد لـدى شـركة البتـرول ،المتـوفى بتـاريخ  ،28/10/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة المنقــف .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/86
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إعــالن رقــم ()2016/89

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئـ ـون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سعد محمد
صـــخى عذاف ــه س ــعيد العنـ ــز كـــويتي الجنســـية ويحمـ ــل جنســـية رقـــم
( )107252919وبطاقة مدنية رقم ( .)282012101181وهو
موظــف لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،30/10/2007وهــو
مــن ســكان منطقــة األنــدلس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /مفلح سـالم
شـ ـ ـ ـ ــامان العـ ـ ـ ـ ــازمي كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )100729611وبطاقة مدنية رقم ( .)244110800368وهو
متقاعــد لــدى وزارة المواصــالت ،المتــوفى بتــاريخ ،21/10/2015
وهو من سكان منطقة الظهر .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قســم األسهــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئــة أثنــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/87

إعــالن رقــم ()2016/90

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحـوم  /حمـد خالـد
محمـ ـ ـ ـ ــد الحمـ ـ ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )101524602وبطاقة مدنية رقم ( .)260081200223وهو
متقاعد لدى بلدية الكويت ،المتوفى بتـاريخ  ،02/10/2013وهـو
مــن ســكان منطقــة ســلوى .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قســم األسهــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئــة أثنــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /يعقــوب
ش ــاهين يعق ــوب يوس ــف حس ــن الفيلك ــاوي ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل
جنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )102051664وبطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
( .)265071900018وه ـ ـ ــو عس ـ ـ ــكري ل ـ ـ ــدى وزارة الداخلي ـ ـ ــة،
المتوفى بتاريخ  ،25/10/2015وهو من سكان منطقة حولي .لذا
 ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا ذات االختصــا ومــن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين
يوماً من تاريـخ أول نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيـان
نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/88

إعــالن رقــم ()2016/91

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /وضــحه

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحومـة  /مســتورا
ادح ـ ـ ــيم س ـ ـ ــعيد مب ـ ـ ــارك كويتي ـ ـ ــة الجنس ـ ـ ــية وتحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )101724848وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)262072700778
المتــوفى بتــاريخ  ،24/10/2015وهــي مــن ســكان منطقــة العقيلــة.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

علــى ســعد كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم ()102716295

وبطاق ـ ـ ــة مدني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( .)241021800397المت ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ــاريخ

 ، 20/08/2015وهي من سكان منطقة المنقف .لـذا  ،يرجـى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا

ومــن جميــع البنــوك

والشرك ــات وســائر األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة

عالقة أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال
بقسـم التركـات أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء

الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/95

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /غصــاب
محم ـ ــد مب ـ ــارك الغص ـ ــاب ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )102387501وبطاقة مدنية رقم ( .)267011100536وهو
موظف لدى شركة نفط الكويـت ،المتـوفى بتـاريخ ،07/09/2015
وهــو م ـن ســكان منطقــة الفحيحيــل .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /نــوير
حمـ ـ ـ ـ ــدان شـ ـ ـ ـ ــلفان كويتيـ ـ ـ ـ ــة الجنسـ ـ ـ ـ ــية وتحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )103585840وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)258040901063
المتوفى بتاريخ  ،30/10/2015وهي من سكان منطقة الرقة .لـذا
 ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا ذات االختصــا ومــن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/93

إعــالن رقــم ()2016/96

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /هلي ــل
قصــاب رمــيح ســعران البــذالي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100653680وبطاقة مدنية رقم ( .)248030700488وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،01/10/2015وهو من
سكان منطقة الواحه .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/94

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عبداهلل علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة علـى المحجـور عليـه
 /بــدر محســن قاســم الــبالم كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم ()
وبطاقة مدنية رقـم ( .)239042200101بتـاريخ حكـم المحكمـة
 17/09/2015وهــو مــن ســكان منطقــة الرميثيــة .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة أثن ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/97

تعلـ ــن الهيئ ـ ـ ــة العـامـ ـ ــة لشئ ـ ـ ــون القصـ ـ ــر الرعايـــة خاصـــة  /محسـ ــن

الحميـ ــدي وقيـ ــت الشـ ــمري كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم

مدنية رقم ( .)299011501125وهو من سكان منطقة العدان.

موظـ ــف لـ ــدى وزارة الشـ ــئون االجتماعيـ ــة والعمـ ــل ،المتـ ــوفى بتـ ــاريخ

جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن

م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن جمي ــع

اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي

أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو محـ ــافظ أو صـ ــناديق اسـ ــتثمارية

ابراهيم عبداهلل القالف كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم () وبطاقة

لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا

( )102047154وبطاقة مدنية رقم ( .)265080301391وهو

ومن

 ،11/03/2015وهو من سكان منطقة الصليبيخات .لذا  ،يرجى

للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق

البنــوك والشركــات وســائر األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو

اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاريـ ـخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان

االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا

الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريــخ أول

المدير العام

المدير العام

نعلن.

نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
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إعــالن رقــم ()2016/101

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /رقيـ ـه
خلـ ـ ــف احمـ ـ ــد العطـ ـ ــوان كويتيـ ـ ــة الجنسـ ـ ــية وتحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100162388وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)235052500134
المتــوفى بتــاريخ  ،09/10/2015وهــي مــن ســكان منطقــة العــدان.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سعد محمد
سـ ـ ــعد حسـ ـ ــن الدوسـ ـ ــري كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )102739196وبطاقة مدنية رقم ( .)269062801083وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،15/10/2015وهو من
ســكان منطقــة علــي صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/99

إعــالن رقــم ()2016/102

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /فيحان عياد
س ـ ـ ـ ـ ــحيم العتيب ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )100615000وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)237042200903
وهو من سكان منطقة العدان .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البنـ ـوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قســم األسهــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئــة أثنــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة علـى المحجـور عليـه
 /مــرزوق حامــد مــرزوق بــن صــبح الرشــيدي كــويتي الجنســية ويحمــل
جنس ــية رق ــم () وبطاق ــة مدني ــة رق ــم ( .)276031700605وه ــو
متقاع ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ــدى وزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة ،بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ حك ـ ـ ـ ـ ــم المحكم ـ ـ ـ ـ ــة
 14/06/2015وهو من سكان منطقة الفـردوس .لـذا  ،يرجـى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/100

تعلــن الهيئ ـ ــة العـام ــة لشئ ـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /ســليمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/103

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سالم صالح
مث ــال س ــحر حبـ ــاج العـ ــازمي ك ــويتي الجنســـية ويحمـ ــل جنســـية رقـــم
( )99743وبطاق ـ ـ ــة مدني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( .)256042700928وه ـ ـ ــو
موظف لدى شركة االتصاالت وهو من سكان منطقة القصور .لذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

محمود خالد كويتية الجنسية وتحمل جنسية رقم ()102177910

وبطاق ـ ـ ــة مدني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( .)250092000738المت ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ــاريخ

 ،16/10/2014وهي من سكان منطقة األندلس .لذا  ،يرجى من
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا

ومــن جميــع البنــوك

والشرك ــات وســائر األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة

عالقة أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال

بقسـم التركـات أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء

الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/107

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عجــران
مكــراد عــامر مكــراد المحفــوك كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101344228وبطاقة مدنية رقم ( .)259102100857وهو
متقاعد لدى وزارا الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،08/11/2015وهـو
من سكان منطقة علي صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عيسى داود
بـالل فيــروز كــويتي الجنسـية ويحمــل جنســية رقــم ()101575421
وبطاقة مدنية رقم ( .)260031500017وهو متقاعـد لـدى وزارة
الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،23/10/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
العـ ــدان .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/105

إعــالن رقــم ()2016/108

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحـوم  /حسـن قنبـر
محم ـ ــد جاس ـ ــم الحس ـ ــين ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )102956242وبطاقة مدنية رقم ( .)270122200553وهو
عس ــكري ل ــدى وزارة الداخلي ــة ،المت ــوفى بت ــاريخ ،25/10/2015
وهــو مــن س ــكان منطقــة المهبولــة .ل ــذا  ،يرجــى مــن جمي ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /صــالح
مهدى سليمان سلطان الشمري كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم
( )105599176وبطاقة مدنية رقم ( .)272122500694وهو
عس ــكري ل ــدى وزارة الداخلي ــة ،المت ــوفى بت ــاريخ ،14/06/2015
وهو من سكان منطقة سعد العبداهلل .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/106

إعــالن رقــم ()2016/109

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /ف ــالح
عبداهلل فالح حمـود اللغـوي العـازمى كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية
رقم ( )101232666وبطاقة مدنية رقم (.)248080300626
وهــو متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ ،24/10/2015
وهــو مــن ســكان منطقـة علــي صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاصـ ـه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة علـى المحجـور عليـه
 /ناصــر بــدر ناصــر المســعود كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )102782041وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)292092301317
بت ــاريخ حك ــم المحكم ــة  20/10/2014وه ــو م ــن س ــكان منطق ــة
الدوحـ ــة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/110
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إعــالن رقــم ()2016/113

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة على المحجور عليها
 /ضحى مهدى منسى فرحان سالمه كويتية الجنسية وتحمل جنسية
رق ــم () وبطاق ــة مدني ــة رق ــم ( .)292061100221بت ــاريخ حك ــم
المحكمــة  27/07/2015وهــي مــن ســكان منطقــة العيــون .لــذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /جبار مطلـق
مجي ــدل كـــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم ()100471049
وبطاقة مدنية رقم ( .)234070600409وهو متقاعـد لـدى وزارة
التربيــة ،المتــوفى بتــاريخ  ،06/11/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
الدوحـ ــة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/111

إعــالن رقــم ()2016/114

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /الفـي علـي
س ـ ـ ــالم نعي ـ ـ ــرا الع ـ ـ ــازمي ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )100336558وبطاقة مدنية رقم ( .)234021500399وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،08/11/2015وهـو
مـن سـكان منطقــة الصـباحية .لـذا  ،يرجــى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/112

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /هايف عبيـد
فهــد ســفير كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم ()100815591
وبطاقة مدنية رقم ( .)251012500711وهو متقاعـد لـدى وزارة
الكهرباء والمـاء ،المتـوفى بتـاريخ  ،28/10/2015وهـو مـن سـكان
منطقــة جــابر العلــي الصــباح .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عبــداهلل
حم ـ ـ ــزا حم ـ ـ ــادا التن ـ ـ ــاك ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )100245243وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)218071500071
المتـ ــوفى بتـ ــاريخ  ،27/07/2015وهـ ــو مـ ــن سـ ــكان منطقـ ــة سـ ــعد
العبـــداهلل .لـــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جمي ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/115

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /ســعاد
ابـ ـ ــراهيم محمـ ـ ــد حسـ ـ ــن كويتيـ ـ ــة الجنسـ ـ ــية وتحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )103285950وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)245102800514
وهــي متقاعــدة لــدى روضــه زمــزم ،المتــوفى بتــاريخ ،12/04/2015
وهي من سـكان منطقـة بيـان .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/119

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /حصــه
احمــد عبــدالرحمن كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة
مدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( .)222061300035المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ، 18/10/2015وهي من سكان منطقة القصـور .لـذا  ،يرجـى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشرك ــات وســائر األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة
عالقة أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال
بقسـم التركـات أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة علـى المحجـور عليـه
 /يوســف يعقــوب يوســف علــى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )107045459وبطاقة مدنية رقم ( .)278120200409وهو
موظــ ـ ـ ــف لـ ـ ـ ـ ــدى الطيـ ـ ـ ـ ــران الم ـ ـ ـ ــدني بتـ ـ ـ ـ ــاريخ حك ـ ـ ـ ــم المحكمـ ـ ـ ـ ــة
 21/10/2015وهــو مــن ســكان منطقــة القــرين .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /جاســم
محمــد نــايف عاشــور حجــي الغريــب كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية
رقم ( )101428066وبطاقة مدنية رقم (.)259022800474
وهــو متقاع ـد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ ،17/10/2015
وهو من سكان منطقة الصليبيخات .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/120

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/117

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/118

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /فضــيله

مكى شهاب كويتية الجنسية وتحمل جنسية رقـم ()101037759

وبطاق ــة مدني ــة رق ــم ( .)243120600381وه ــي متقاع ــدة ل ــدى
وزارة الص ــحة ،المت ــوفى بت ــاريخ  ،15/06/2015وه ــي م ــن س ــكان
منطقــة العارضــية .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا

ذات االختصـا

ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن

ل ــه أو علي ــه دي ــن للم ــذكورة أو أي ــة عالق ــة أخ ــرى أو أي أسهـ ــم أو

مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك

خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ع ــارف
حســ ــين عبــ ــداهلل يوســ ــف كـ ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنســ ــية رقـ ـ ــم
( )101408611وبطاقة مدنية رقم ( .)259092301566وهو
متقاعد لدى تقاعد طبي ،المتوفى بتاريخ  ،06/08/2015وهو من
سكان منطقة عبداهلل المبارك .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/121

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /غلفــيص
محمــد دلهــام محمــد العجمــي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101785270وبطاقة مدنية رقم ( .)263081900354وهو
متقاعــد لــدى البلديــة ،المتــوفى بتــاريخ  ،23/10/2015وهــو مــن
سكان منطقة القصر .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/125

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحومة  /أمل كاظم
حسن كويتية الجنسية وتحمل جنسية رقم ( )102535506وبطاقة
مدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( .)245082600223المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،23/10/2015وهــي مــن ســكان منطقــة الفحيحيــل .لــذا  ،يرجــى
م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع
البنوك والشركـات وسـائر األفــراد ممـن لـه أو عليـه ديـن للمـذكورة أو
أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو محـ ــافظ أو صـ ــناديق اسـ ــتثمارية
االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا
الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريــخ أول
نشـر لهذا اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفـاة المرحـوم  /عـامر رجـاء
سعيد كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ( )101079874وبطاقة
مدنية رقم ( .)239010900162وهو متقاعد لدى وزارة التربيـة،
المتــوفى بتــاريخ  ،17/04/2015وهــو مــن ســكان منطقــة الدوحــة.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
خالــد حجــاج جفــين العجمــي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100695985وبطاقة مدنية رقم ( .)249020700526وهو
متقاعـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ــدى اإلدارة العامـ ـ ـ ـ ــة للجمـ ـ ـ ـ ــارك ،المتـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ، 21/10/2015وهــو مــن ســكان منطقــة الواحــه .لــذا  ،يرجــى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

المدير إعــالن رقــم ()2016/126

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/123

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/124

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /جمعــان

حمـ ــدان سـ ــدحان العـ ــازمي كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم

( )101833356وبطاقة مدنية رقم ( .)263080800415وهو
موظف لدى وزارة االشغال ،المتـوفى بتـاريخ  ،17/11/2015وهـو

مــن س ــكان منطق ــة الظهــر .ل ــذا  ،يرج ــى مــن جمي ــع وزارات الدولـــة

ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر

األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي

أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثن ـاء الـدوام الرسـمي

وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /زكي ــه
عبـ ـ ـ ـ ــدالجبار علـ ـ ـ ـ ــى كويتيـ ـ ـ ـ ــة الجنسـ ـ ـ ـ ــية وتحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )101896034وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)243122100102
المتــوفى بتــاريخ  ،18/07/2015وهــي مــن ســكان منطقــة الشــامية.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو صــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/127

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /س ــعيد
عايض مناحي العجمي كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم () وبطاقة
مدنيـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( .)248022800585وهـ ـ ــو متقاعـ ـ ــد لـ ـ ــدى وزارة
الداخلية ،المتـوفى بتـاريخ  ،14/09/2015وهـو مـن سـكان منطقـة
القصـ ــور .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/128
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إعــالن رقــم ()2016/131

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
سـ ـ ــعيد عـ ـ ــايض العجمـ ـ ــي كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )102792920وبطاقة مدنية رقم ( .)269092501014وهو
موظف لدى بلدية الكويت ،المتـوفى بتـاريخ  ،17/07/2003وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة ض ــاحية فه ــد األحم ــد .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /توفي ــق
يوســف عبــدالعزيز الفرهــود كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم ()
وبطاقة مدنية رقم ( .)250092000164وهو متقاعـد لـدى وزارة
الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،21/11/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
الرح ــاب(جنوب الرابيـــة) .ل ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جمي ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/129

إعــالن رقــم ()2016/132

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /علـى رضـا
محمد على كـويتي الجنسـية ويحمـل جنسـية رقـم ()102837888
وبطاقة مدنية رقم ( .)270031000396وهـو موظـف لـدى وزارا
الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،13/11/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
الرميثيـ ــة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عبــداهلل
محمــد أحمــد عبــداهلل اليعقــوب كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101962875وبطاقة مدنية رقم ( .)264102600129وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،25/11/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة الرحــاب(جنوب الرابيــة) .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/130

إعــالن رقــم ()2016/133

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /بـدر ناصـر
ســعد ثــانى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم ()100839625
وبطاقة مدنية رقم ( .)252070102337وهو متقاعد لدى شـركة
نفــط الكويــت ،المتــوفى بتــاريخ  ،29/10/2015وهــو مــن ســكان
منطقــة هديــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محســن
محمــد زيــد محســن العارضــى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )102207936وبطاقة مدنية رقم ( .)266060400434وهو
موظف لدى بلدية الكويت ،المتـوفى بتـاريخ  ،03/11/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة ضــاحية صــباح الناصــر .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/134
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إعــالن رقــم ()2016/137

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عبـدالرزاق
يوسف خضر كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ()100609541
وبطاقة مدنية رقم ( .)238062600108وهو متقاعـد لـدى وزارة
الداخليــة،المتوفى بتــاريخ  ،08/11/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
الف ــردوس .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
مجبــ ــل عبــ ــداهلل العـ ـ ــازمى كـ ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنســ ــية رقـ ـ ــم
( )100634855وبطاقة مدنية رقم ( .)248111000627وهو
متقاعــد لــدى ،0المتــوفى بتــاريخ  ،17/11/2015وهــو مــن ســكان
منطقة الظهر .لذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/135

إعــالن رقــم ()2016/138

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مشــلح
ش ـ ــليويح ش ـ ــكر الش ـ ــمرى ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100425101وبطاقة مدنية رقم ( .)237083000238وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،15/09/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة ســعد العبــداهلل .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /حســين
محمــد حســين عبــاس البلوشــي كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )100896788وبطاقة مدنية رقم ( .)253051001391وهو
متقاعد لـدى وزارة الشـؤون ،المتـوفى بتـاريخ  ،04/10/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة مب ــارك الكبي ــر .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جميـ ـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/136

إعــالن رقــم ()2016/139

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /مــريم
خالـد علـى الخضــري كويتيـة الجنسـية وتحمــل جنسـية رقـم () وبطاقــة
مدنية رقم ( .)258062200612وهي موظفة لـدى وزارة التربيـة،
المت ــوفى بت ــاريخ  ،06/11/2015وه ــي م ــن س ــكان منطق ــة ص ــباح
السـ ــالم .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسهــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /مع ــاذ
س ـ ــعدون مب ـ ــارك س ـ ــعدون ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )102983863وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)271011300556
المتوفى بتاريخ  ،20/11/2015وهو من سكان منطقة أبو حليفـة.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/140

تعلـن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /عبـدالعزيز
موســى عبــداللطيف العبــدالرزاق كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )101011191وبطاقة مدنية رقم ( .)255121600197وهو
متقاعــد لــدى ،0المتــوفى بتــاريخ  ،09/11/2015وهــو مــن ســكان
منطقة ضاحية عبداهلل السالم .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/141

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عـن وفـاة المرحـوم  /بـدر احمـد
منص ـ ـ ـ ــور المنص ـ ـ ـ ــور ك ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ــم
( )100069477وبطاقة مدنية رقم ( .)231060100124وهو
متقاعـ ــد لـ ــدى وزارة الشـ ــؤون االجتماعيـ ــة والعمـ ــل المتـ ــوفى بتـ ــاريخ
 ، 10/11/2015وهو من سكان منطقة السالمية .لذا  ،يرجى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/142

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفـاة المرحــوم  /وليــد بــدر
احمـ ـ ـ ـ ــد المنصـ ـ ـ ـ ــور كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )102241246وبطاقة مدنية رقم ( .)264100200252وهو
موظ ـ ـ ـ ـ ــف ل ـ ـ ـ ـ ــدى االدارة العام ـ ـ ـ ـ ــة للجم ـ ـ ـ ـ ــارك ،المت ـ ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،13/08/2015وهــو مــن ســكان منطقــة عبــداهلل المبــارك .لــذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/143

تعلـن الهيئ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر الرعايـة خاصـة  /خالـد حسـين
احمــد المــدنى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة مدنيــة
رقم ( .)268080400975وهو من سـكان منطقـة الشـرق .لـذا
 ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا ذات االختصــا ومــن
جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/144

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /يوسف فرج
سـ ـ ــعيد سـ ـ ــالم العميـ ـ ــري كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100715641وبطاقة مدنية رقم ( .)244112600343وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،20/04/2013وهــو
مــن ســكان منطقــة الفنطــاس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/145

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /ناصر خليفه

فه ـ ـ ــد أحم ـ ـ ــد الــ ـ ــدعى ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رقــ ـ ــم

( )100752702وبطاقة مدنية رقم ( .)252062600766وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،22/11/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة الرحــاب(جنوب الرابيــة) .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع

وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا

ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك

والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة

أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء

الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/149

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /خالد مطلق
عيـ ـ ــد خلـ ـ ــف الـ ـ ــديحاني كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100729074وبطاقة مدنية رقم ( .)249082300616وهو
متقاعد لدى وزارة الكهرباء ،المتوفى بتـاريخ  ،13/11/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الجهــراء .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقس ـم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــود
علــي محمــود جعفــر كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة
مدنيـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( .)253112100749وهـ ـ ــو متقاعـ ـ ــد لـ ـ ــدى وزارة
االشــغال ،المتــوفى بتــاريخ  ،06/12/2015وهــو مــن ســكان منطقــة
الرميثيـ ــة .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة ودوائره ـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/147

إعــالن رقــم ()2016/150

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /هنـ ـدى
مبخ ـ ــوت نمش ـ ــه العجم ـ ــي ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100578549وبطاقة مدنية رقم ( .)229052900102وهو
متقاعــد لــدى وزارة العــدل ،المتــوفى بتــاريخ  ،05/02/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفـاة المرحـوم  /عبـد الرضـا
حس ـ ـ ــن غل ـ ـ ــوم س ـ ـ ــلطان ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )100983632وبطاقة مدنية رقم ( .)254060101567وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،11/11/2015وهو من
سـ ــكان منطقـ ــة المنقـ ــف .لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثن ـاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/148

إعــالن رقــم ()2016/151

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحومـة  /الجـازى

مطلق عودا الشمري سعودية الجنسية وتحمل جنسية رقم () وبطاقة

مدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( .)265090400641المتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ

 ،20/07/2015لذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة ودوائرهــا
ذات االختصـا

ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن

ل ــه أو علي ــه دي ــن للم ــذكورة أو أي ــة عالق ــة أخـ ـرى أو أي أسهـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك

خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحـوم  /فيصـل عبـد
الهـ ــادى سـ ــليمان المشـ ــعان كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )100916377وبطاقة مدنية رقم ( .)254030300709وهو
متقاعــد لــدى ،0المتــوفى بتــاريخ  ،11/10/2015وهــو مــن ســكان
منطقة القصور .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األف ـراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسه ــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/152

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /حمد أحمد
حبي ـ ــب س ـ ــطام الش ـ ــمري ك ـ ــويتي الجنســ ــية ويحمـ ـ ــل جنســ ــية رقــ ــم
( )102586336وبطاقة مدنية رقم ( .)268071100751وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،18/11/2015وهــو
من سكان منطقة علي صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاصـــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/153

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /س ــعيد
عبداهلل على كويتي الجنسية ويحمـل جنسـية رقـم ()100299208
وبطاقة مدنية رقم ( .)245101900337وهو متقاعـد لـدى وزارة
الكهرباء والمـاء ،المتـوفى بتـاريخ  ،01/12/2015وهـو مـن سـكان
منطقــة األنــدلس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/154

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /حسين على
حم ـ ـ ـ ــود الحمـ ـ ـ ـ ــدان ك ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )101513880وبطاقة مدنية رقم ( .)261012101496وهو
موظـ ـ ـ ــف لـ ـ ـ ــدى شـ ـ ـ ــركة الصـ ـ ـ ــناعات الوطنيـ ـ ـ ــة ،المت ـ ـ ـ ـوفى بتـ ـ ـ ــاريخ
 ،30/09/2015وهــو مــن ســكان منطقــة عبــداهلل المبــارك .لــذا ،
يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ــتثمارية االتص ــال بقسـ ــم التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/155

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /عبداهلل على
حسـ ـ ــين بطـ ـ ــي الخالـ ـ ــدى كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100829345وبطاقة مدنية رقم ( .)251110101204وهو
متقاعد لدى وزارا الصحة العامة ،المتوفى بتـاريخ ،06/12/2015
وهو مـن سـكان منطقـة جـابر العلـي الصـباح .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/156

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /فرج هنـدى
فرج الهندي كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ()102581820
وبطاقة مدنية رقم ( .)265082800899وهـو موظـف لـدى وزارة
الداخليــة ( عســكري )،المتــوفى بتــاريخ  ،24/01/2002وهــو مــن
س ــكان منطق ــة الس ــالمية .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/157

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /غنيم مبـارك
خم ـ ــيس محم ـ ــد العجم ـ ــى ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )102544532وبطاقة مدنية رقم ( .)268070101314وهو
متقاعد لدى الحرس الوطنى ،المتوفى بتاريخ  ،09/12/2015وهو
مـن سـكان منطقــة الصـباحية .لـذا  ،يرجــى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/158

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م

إعــالن رقــم ()2016/161

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /مهدى ذيب
سـ ـ ـ ـ ــعود العجمـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ـ ــم
( )106835603وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)285082701389
وهو من سكان منطقة صباح السالم .لذا  ،يرجى من جميـع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـــة العـام ـــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /عب ــاس
موس ـ ـ ـ ـ ــى نص ـ ـ ـ ـ ــيب ك ـ ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )101226904وبطاقة مدنية رقم ( .)256102500857وهو
متقاعد لدى شركة نفط الكويـت ،المتـوفى بتـاريخ ،02/12/2015
وهــو مــن ســكان منطقــة علــي صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /قناعــه
بخي ـ ــت فـ ـ ــارس العجمـ ـ ــى كويتيــ ــة الجنســ ــية وتحمـ ـ ــل جنســ ــية رقـ ـ ــم
( )103894445وبطاق ـ ــة مدنيــ ــة رقــ ــم (.)241111500582
المتــوفى بتــاريخ  ،12/11/2015وه ــي مــن س ــكان منطقــة جن ــوب
األحم ــدي .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـــة ودوائرهـ ــا ذات
االختصا ومن جميع البنوك والشركـات وسائر األفــراد ممـن لـه أو
عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي أسهــم أو محــافظ أو
صناديق استثمارية االتصال بقسـم التركــات أو قســم األسهــم كـل فـي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاريـ ـخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/162

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/159

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/160

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /وضــحه

ســاير فــراج كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم ()101997067

وبطاق ـ ـ ــة مدني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( .)244102200805المت ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ــاريخ

 ،28/10/2015وهي من سكان منطقة الصباحية .لذا  ،يرجى من
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا

ومــن جميــع البنــوك

والشرك ــات وســائر األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة

عالقة أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال

بقسـم التركـات أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء

الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عبـ ـ ــاس موسـ ـ ــى نصـ ـ ــيب كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )107226466وبطاقة مدنية رقم ( .)285010801938وهو
موظف لدى وزارة االوقاف ،المتـوفى بتـاريخ  ،08/12/2013وهـو
مــن ســكان منطقــة صــباح الســالم .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/163

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /سالم مبارك
سلطان سعيد كويتي الجنسية ويحمل جنسية رقم ()101356670
وبطاقة مدنية رقم ( .)257092001142وهو متقاعـد لـدى وزارة
الكهرباء والمـاء ،المتـوفى بتـاريخ  ،08/12/2015وهـو مـن سـكان
منطقة مبارك الكبير .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهــا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/164

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /خال ــد
اس ــماعيل ص ــبحى اب ــو عب ــدا ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )102713730وبطاقة مدنية رقم ( .)265051100128وهو
موظف لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،01/10/2015وهو من
سكان منطقة سلوى .لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
مح ــافظ أو ص ــناديق اس ــتثمارية االتص ــال بقس ـ ــم التركـ ــات أو قس ـ ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/165

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مســاعد
تركـ ـ ـ ــى علـ ـ ـ ــى الغنـ ـ ـ ــيم كـ ـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ــل جنسـ ـ ـ ــية رقـ ـ ـ ــم
( )100585226وبطاقة مدنية رقم ( .)243102700127وهو
متقاع ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ــدى االدارة العام ـ ـ ـ ـ ــة لإلطف ـ ـ ـ ـ ــاء ،المت ـ ـ ـ ـ ــوفى بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،14/12/2015وهو من سكان منطقة ضاحية صباح الناصر .لذا
 ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا ذات االختصــا ومــن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/166

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /يوســف
محمد عبداهلل عبدالعزيز الفارس كويتي الجنسية ويحمـل جنسـية رقـم
( )101137983وبطاقة مدنية رقم ( .)256090700017وهو
متقاعـ ـ ــد لـ ـ ــدى الهيئـ ـ ــة العامـ ـ ــة لشـ ـ ــئون القصـ ـ ــر ،المتـ ـ ــوفى بتـ ـ ــاريخ
 ، 08/12/2015وهو من سكان منطقة القادسية .لذا  ،يرجى مـن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/167

تعلـن الهيئ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /ليـث علـى
عباس الشافعى كويتي الجنسية ويحمـل جنسـية رقـم () وبطاقـة مدنيـة
رقـ ــم ( .)276081000375لـ ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جميـ ــع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ــه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/168

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ضــاحى

عبدالحميـ ــد محمـ ــود بنـ ــدر كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم

( )106503310وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)275050900018

وهــو مــن ســكان منطقــة األنــدلس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات

الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات

وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو

أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات

أو قس ــم األسه ــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئ ــة

أثن ــاء الــدوام

الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعــالن رقــم ()2016/169

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عـن وفـاة المرحـوم  /فـراج تركـى

الغنيمــى كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة مدنيــة رقــم

( .)231031500284وهو متقاعد لـدى االدارة العامـة لإلطفـاء،

المتوفى بتاريخ  ،03/12/2015وهو من سكان منطقة الرابية .لذا

يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا

وم ــن

جميـ ــع البنـــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن ل ــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسه ــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق

اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسهـ ـ ــم ك ـ ــل ف ـ ــي

اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان

نعلن.

المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/170
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إعــالن رقــم ()2016/173

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /محمــد
عب ـ ـ ــدالرحمن الس ـ ـ ــويلم ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )100398889وبطاقة مدنية رقم ( .)243052500679وهو
متقاعــد لــدى وزارة الصــحة ،المتــوفى بتــاريخ  ،12/12/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة الجابريــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /بــرغر
ب ـ ــرغر ص ـ ــفوك المطي ـ ــري ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )101377765وبطاقة مدنية رقم ( .)241072700222وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،03/11/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة القصــر .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/171

إعــالن رقــم ()2016/174

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /فه ــد
الهـ ــذيلى عبيـ ــد فهـ ــد عبيـ ــد كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )101535871وبطاقة مدنية رقم ( .)260091001068وهو
متقاعــد لــدى وكالــة األنبــاء كونــا ،المتــوفى بتــاريخ ،01/12/2015
وهو من سكان منطقـة الرقـة .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن القوامة على المحجور عليها
 /شــيخه ســعود المحمــد الزيــد كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم
( )101955381وبطاق ـ ــة مدني ـ ــة رق ـ ــم (.)235121600041
بت ــاريخ حك ــم المحكم ــة  03/05/2015وه ــي م ــن س ــكان منطق ــة
ض ــاحية عبـــداهلل السـ ــالم .ل ــذا  ،يرجـ ــى مـ ــن جمي ــع وزارات الدول ـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األفــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/172

إعــالن رقــم ()2016/175

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /الــدريعى
مبــارك خليفــه الــدريعى الشــمري كــويتي الجنســية ويحمــل جنســية رقــم
( )105083488وبطاقة مدنية رقم ( .)276031900789وهو
موظف لدى وزارة العدل ،المتوفى بتاريخ  ،07/12/2015وهو من
سكان منطقة الرحاب(جنوب الرابية) .لذا  ،يرجى من جميع وزارات
الدولـ ــة ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات
وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمـذكور أو أيـة عالقـة أخـرى أو
أي أسهـم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات
أو قس ـ ــم األسه ـ ــم كـ ــل فـ ــي اختصاص ـ ـه بهـ ــذا الهيئ ـ ــة أثن ـ ــاء الـ ــدوام
الرسمي وذلك خالل ثالثـين يومـاً مـن تاريــخ أول نشــر لهـذا اإلعــالن
في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلــن الهيئـ ــة العـام ــة لشئـ ــون القصـ ــر عــن وفــاة المرحومــة  /ســبيكه

حمــاد الربيعــه كويتيــة الجنســية وتحمــل جنســية رقــم () وبطاقــة مدنيــة

رقـ ــم ( .)230080600316المتـ ــوفى بتـ ــاريخ ،28/11/2015

وهي من سكان منطقة جنوب السرة-السالم .لذا  ،يرجى من جميع

وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا

ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك

والشرك ــات وســائر األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكورة أو أيــة

عالقة أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال

بقسـم التركـات أو قسـم األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء

الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .

المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/176
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إعــالن رقــم ()2016/179

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /عل ــى
حمـ ـ ــدان فهـ ـ ــد الشـ ـ ــمرى كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100386405وبطاقة مدنية رقم ( .)225080400051وهو
متقاعــد لــدى وزارة الشــئون ،المتــوفى بتــاريخ  ،25/11/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة القصــر .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /يوســف
عب ـ ـ ــدالوهاب ال ـ ـ ــدواس ك ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ــية ويحم ـ ـ ــل جنس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم
( )100289351وبطاقة مدنية رقم ( .)237030100024وهو
متقاعد لدى بلدية الكويت ،المتوفى بتـاريخ  ،25/12/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الشــامية .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/177

إعــالن رقــم ()2016/180

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /منصــور
اله ــيلم ن ــادى س ــاير العنـ ــزى ك ــويتي الجنســـية ويحم ــل جنســـية رقـــم
( )105703585وبطاقة مدنية رقم ( .)272042400888وهو
عسكري لدى وزارة الدفاع ،المتـوفى بتـاريخ  ،27/07/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة المنقــف .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /س ــريع
عب ـ ــداهلل مس ـ ــرع العجم ـ ــى ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100777308وبطاقة مدنية رقم ( .)238112000443وهو
متقاعد لدى وزارة التربية ،المتوفى بتاريخ  ،23/12/2015وهو من
سكان منطقـة صـباح السـالم .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/178

إعــالن رقــم ()2016/181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /عبــداهلل
ف ــالح عب ــداهلل س ــعد الص ــليلي ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )101898081وبطاقة مدنية رقم ( .)264071600395وهو
متقاعـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ــدى رئاسـ ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـ ــوطنى ،المتـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،10/09/2015وهـو مــن سـكان منطقــة النسـيم .لــذا  ،يرجـى مــن
جميــع وزارات الدولــة ودوائرهــا ذات االختصــا ومــن جميــع البنــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عـن وفـاة المرحـوم  /سـعيد فهـد
سـ ـ ــعد ودعـ ـ ــان العـ ـ ــازمى كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )102662827وبطاقة مدنية رقم ( .)269010500959وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،18/12/2015وهـو
م ــن س ــكان منطق ــة ض ــاحية فه ــد األحم ــد .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع
وزارات الدول ـ ـ ــة ودوائره ـ ـ ــا ذات االختصـ ـ ــا ومـ ـ ــن جميـ ـ ــع البنـ ـ ــوك
والشركـات وسائر األفـراد ممن له أو عليه دين للمذكور أو أية عالقة
أخرى أو أي أسهـم أو محافظ أو صناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم
التركـ ــات أو قسـ ــم األسهـ ــم ك ــل ف ــي اختصاص ــه به ــذا الهيئـ ــة أثنـ ــاء
الــدوام الرســمي وذلــك خــالل ثالثــين يومـاً مــن تاريــخ أول نشــر لهــذا
اإلعـالن في الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعــالن رقــم ()2016/185

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئـ ــون القصـ ــر عـن وفـاة المرحـوم  /فهيـد فهـد
نـ ـ ــافع راضـ ـ ــي المطيـ ـ ــري كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100753724وبطاقة مدنية رقم ( .)248110900359وهو
متقاعد لدى وزارة النفط ،المتوفى بتاريخ  ،28/12/2015وهو من
س ــكان منطق ــة الص ــباحية .ل ــذا  ،يرج ــى م ــن جمي ــع وزارات الدولـ ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /فهد خالف
فه ـ ــد الجهين ـ ــي المطي ـ ــري ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )100721274وبطاقة مدنية رقم ( .)240062600266وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،23/12/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/183

إعــالن رقــم ()2016/186

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /محمد فالح
هـ ـ ـ ـ ــزاع المطي ـ ـ ـ ـ ــري كـ ـ ـ ـ ــويتي الجنس ـ ـ ـ ـ ــية ويحمـ ـ ـ ـ ــل جنس ـ ـ ـ ـ ــية رق ـ ـ ـ ـ ــم
( )100377102وبطاقة مدنية رقم ( .)235050500333وهو
متقاعد لدى وزارة الداخلية ،المتوفى بتـاريخ  ،17/10/2015وهـو
مــن ســكان منطقــة خيطــان .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قســم األسهــم كــل فــي اختصاصــه بهــذا الهيئــة أثنــاء الــدوام الرســمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن.
المدير العام

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /مب ــارك
عب ــدالعزيز مب ــارك محم ــد عب ــداهلل الجن ــاعي ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل
جنس ــية رق ــم () وبطاق ــة مدني ــة رق ــم ( .)285102101912وه ــو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،11/07/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة العــدان .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

إعــالن رقــم ()2016/184

إعــالن رقــم ()2016/187

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /مضــحى
غض ـ ــيان مجب ـ ــل الع ـ ــازمى ك ـ ــويتي الجنس ـ ــية ويحم ـ ــل جنس ـ ــية رق ـ ــم
( )101732919وبطاقة مدنية رقم ( .)263040600582وهو
متقاعــد لــدى وزارة الداخليــة،المتوفى بتــاريخ  ،05/01/2016وهــو
مــن ســكان منطقــة الدوحــة .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محـافظ أو صـناديق اسـتثمارية االتصـال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـ ــن الهيئـ ـ ــة العـام ـ ــة لشئـ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /غ ــازي
سـ ــحمى حجـ ــاب المطيـ ــري كـ ــويتي الجنسـ ــية ويحمـ ــل جنسـ ــية رقـ ــم
( )100506716وبطاقة مدنية رقم ( .)245062400179وهو
متقاعــد لــدى ،0المتــوفى بتــاريخ  ،09/01/2016وهــو مــن ســكان
منطقــة الفــردوس .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة ودوائره ــا
ذات االختصـا ومـن جميـع البنـوك والشركــات وسـائر األفــراد ممــن
لـ ــه أو عليـ ــه ديـ ــن للمـ ــذكور أو أيـ ــة عالقـ ــة أخـ ــرى أو أي أسه ـ ــم أو
محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقس ــم الترك ــات أو قس ــم
األسهـم كل في اختصاصه بهذا الهيئـة أثنــاء الـدوام الرسـمي وذلـك
خــالل ثالثــين يوم ـاً مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة
الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعــالن رقــم ()2016/188

تعلـن الهيئ ــة العـامــة لشئ ــون القص ــر عن وفاة المرحوم  /حمد عجيل
عي ــادا س ــالم ق ــوارا الش ــمرى ك ــويتي الجنس ــية ويحم ــل جنس ــية رق ــم
( )105105692وبطاقة مدنية رقم ( .)273020901002وهو
عس ــكري ل ــدى وزارا الداخلي ــة ،المت ــوفى بت ــاريخ ،02/01/2016
وهو من سكان منطقـة الرقـة .لـذا  ،يرجـى مـن جميـع وزارات الدولــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/189

تعل ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القص ـ ــر عــن وفــاة المرحــوم  /ابــراهيم
محمـ ـ ــد حمـ ـ ــد الصـ ـ ــالح كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )124254462وبطاقة مدنية رقم ( .)264041800425وهو
موظـ ـ ـ ـ ــف لـ ـ ـ ـ ــدى وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ــة ( مـ ـ ـ ـ ــدني )،المتـ ـ ـ ـ ــوفى بتـ ـ ـ ـ ــاريخ
 ،19/12/2015وهــو م ـن ســكان منطقــة جنــوب الســرة-الزهــراء.
لذا  ،يرجى من جميع وزارات الدولـة ودوائرهـا ذات االختصا ومن
جميـ ــع البن ــوك والشرك ـ ــات وسـ ــائر األف ـ ــراد ممـ ــن لـــه أو عليـــه ديـ ــن
للمــذكور أو أي ــة عالق ــة أخــرى أو أي أسهـــم أو مح ــافظ أو ص ــناديق
اس ـ ــتثمارية االتص ـ ــال بقسـ ـ ــم التركـ ـ ــات أو قسـ ـ ــم األسه ـ ـ ـم ك ـ ــل ف ـ ــي
اختصاصه بهذا الهيئـة أثنـاء الدوام الرسمي وذلك خالل ثالثين يوماً
مــن تاري ــخ أول نش ــر لهــذا اإلع ــالن فــي الجريــدة الرسمي ــة .وللبيــان
نعلن.
المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعــالن رقــم ()2016/190

تعلـ ــن الهيئ ـ ــة العـامـ ــة لشئ ـ ــون القصـ ـ ــر ع ــن وف ــاة المرح ــوم  /رغي ــان
رغيـ ـ ــان عيـ ـ ــد الرميضـ ـ ــي كـ ـ ــويتي الجنسـ ـ ــية ويحمـ ـ ــل جنسـ ـ ــية رقـ ـ ــم
( )100982915وبطاقة مدنية رقم ( .)251120700534وهو
متقاعــد لــدى وزارة الــدفاع ،المتــوفى بتــاريخ  ،24/12/2015وهــو
مــن ســكان منطقــة ســلوى .لــذا  ،يرجــى مــن جميــع وزارات الدول ــة
ودوائرهـ ــا ذات االختص ــا وم ــن جمي ــع البن ــوك والشركـ ــات وس ــائر
األف ــراد ممــن لــه أو عليــه ديــن للمــذكور أو أيــة عالقــة أخــرى أو أي
أسهــم أو محــافظ أو صــناديق اســتثمارية االتصــال بقســم التركــات أو
قسـم األسهـم كل فـي اختصاصـه بهـذا الهيئــة أثنــاء الـدوام الرسـمي
وذل ــك خ ــالل ثالث ــين يومـ ـاً م ــن تاريـ ــخ أول نشـ ــر له ــذا اإلعـ ــالن ف ــي
الجريدة الرسميـة .وللبيان نعلن .
المدير العام
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إعـ ــالن

تعل ـن الهيئة العـامة لشئـون القصر عن رغبته ـا في إعادة طـرح
المزايدة رقـم هـ ش ق  2016/2015-1استثمار كافتيريا مبنى
الهيئة العامة لشئون القصر.
يب ـ ــدأ تسلي ـ ــم ك ـ ــراسة المزاي ــدة اعتبـ ــارا م ــن يـ ــوم األح ــد المواف ــق
 2016/2/7فعلى الشركـات الراغبـة في المشـاركـ ــة به ــذا المزايـدة
مــراجعة الهيئ ــة الست ــالم الوثائـق الخــاصــة به ــا مقاب ـ ـل رسـ ــم قــدرا -
 20/د.ك (عشــرون دينــارا الغيــر ) تــدفع عــن طريــق الكــي نــت غي ــر
قابل للـرد على العنوان التالي :
الشرق – دوار ابو دوارة – الهيئة العامة لشئون القصر–الدور الخامس
ادارة الشئون االدارية والمالية – مكتب المناقصات
تقــدم العطــاءات بالظــرف المختــوم علـى العنــوان المذكــور أعــالا مــع
مراعـاة إرفـاق المستنـدات التاليـة مع العطـاء:
 -1صورة مصدقة من بطاقة التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية.
 -2شهادة السجل التجاري من غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام.2016
 -3كفالة بنكية صادرة من بنـك كـويتي بنسـبة التقـل عـن  %2مـن
قيمة العطاء كتأمين ابتدائي.
 -4شهادة لمن يهمه األمر صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
 -5شهادة االعفاء الضريبي صادر من وزارة المالية.
 -6شـ ـ ــهادة بنســ ــبة العمال ـ ــة الوطني ـ ــة ص ـ ــادرة م ـ ــن وزارة الشــ ــئون
االجتماعية والعمل.
علمـاً بأن االجتماع التمهيدي للمزايدين سـيكون السـاعة العاشـرة مـن
يوم االثنين الموافق 2016/2/15بقسم الخدمات العامة بـالميزانين
بمبنى الهيئة  ،وآخر موعـد لتقديم العطـاءات هو يـوم االحد الموافـق
 2016/2/21الس ــاعة الثاني ــة عش ــرة ظهـ ــراً بالهيئـ ــة عل ــى العنـ ــوان
المذكور أعـالا.
المديـر العـام

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
إع ـ ـالن

تعلــن الهيئــة العامـ ـ ـ ـة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب عــن نشــر اإلعــالن
الخـ ـ ــا ب عـ ـ ــادة طـ ـ ــرح الممارس ـ ـ ـ ـة رقـ ـ ـ ــم :هـ ـ ـ ـ ع  /ش أ م –63/
 2016/2015والخاص ــة بت ــوفير أجه ــزة بح ــث لل ــدكتور  /محس ــن
حسن الراشد حسب الشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.
على الشركات والمؤسسات الراغبـة فـي االشـتراك فـي هـذا الممارسـة
مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقـة العديليـة مبنـى رقـم (  ) 4الـدور
األرضي -إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسليم عطاءات الممارسة
خ ــالل م ــدة أقص ــاها  2016/2/15مقاب ــل رسـ ـ ــوم قـدرهـ ــا (20/-
د.ك) ال ترد.
المدير العام

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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بعد الموعد المحدد إلقفال الممارسة.

إعـ ـ ـ ــالن

تعلن الهيئـة العامـ ـ ـة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن
الخا

بطرح الممارسـ ـ ـة رق ـ ـم  2016/2015 - 97والخاصة

بتوفير برنامج  - Solid Worksلمعهد التدريب الصناعي -
حســب الشــروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.

على الشركات والمؤسسات الراغبة في االشتراك في هذا الممارسة
مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقة العديلية مبنى رقم (  ) 4الدور

األرضي  -إدارة التوريدات وذلك الستالم وتسليم عطاءات
الممارسـة خــالل (أسبوعين) من تاريخ اإلع ــالن مقابل رس ــوم قـدرهـا

(  20/-د.ك ) ال ترد.

المدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(إعـ ـ ـ ــالن)

تعلــن الهيئـ ـة العامـ ـ ـ ـة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب عــن نشــر اإلعــالن
الخــا

بطــرح الممارس ـ ـ ـة رقـ ـ ـم  2016/2015 - 110والخاصــة

بتــوفير أدويــة اإلســعافات األوليــة لكليــات ومعاهــد الهيئــة  -حسـ ــب

الشــروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.
على الشركات والمؤسسات الراغبـة فـي االشـتراك فـي هـذا الممارسـة
مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقـة العديليـة مبنـى رقـم (  ) 4الـدور
األرضـ ـ ــي  -إدارة التوريـ ـ ــدات وذلـ ـ ــك السـ ـ ــتالم وتسـ ـ ــلم عطـ ـ ــاءات
الممارسـة خــالل (أسبوعين) من تاريخ اإلعـ ــالن مقابـل رسـ ــوم قـدرهــا
(  20/-د.ك ) ال ترد.
المدير العام

الهيئة العامة للرياضة

(تاريخ الطرح)

األحد2016/2/7م

اإلقفـ ــال ،ويسـ ــتبعد أي عطـ ــاء غيـ ــر مرفـ ــق بـ ــه إيصـ ــال شـ ــراء وثـ ــائق
الممارسة ،والكفالة األولية ،وشهادة دعم العمالة الوطنية الصادرة من

وزارة الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 2016م .

 الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصـة فـياألعم ــال المطلوب ــة والمس ــجلة ل ــدى الهيئ ــة العام ــة للرياض ــة ولجن ــة

المناقصات المركزية لعام 2016م.

مالحظة :يجوز للهيئة إلغاء الممارسة دون إبداء األسباب ودون أدنى

اعتراض من قبل الممارسين.

المـ ــدير الع ـ ـ ــام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعـالن

تعلن الهيئة العامة للرياضة عن طرح الممارسة رقم هـ ش ر

2016/2015/35م بشأن تنفيذ أعمال احتفاالت العيد الوطني
وعيد التحرير بالمدينة الثلجية ( )winter landوذلك باألظرف

المغلقة طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة والتي
يمكن الحصول عليها من إدارة الخدمات والتوريدات  -قسم
الممارسات والمناقصات – الدور الثالث  -بمقر الهيئة بمنطقة
الرقعي خالل مواعيد العمل الرسمية.
تاريخ الطرح

تاريخ اإلقفال

ثمن الوثيقة

الكفالة األولية

األحد

اإلثنين

( 75د.ك) خمسة

( 2000د.ك) ألفان

2016/2/7م

2016/2/15م

وسبعين دينارا

دينار كويتي ال غير

ويجب تقديم العطاءات اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى
الواحدة ظهراً من تاريخ يوم اإلقفال ،على أن تسلم العطاءات داخل

للممارسات بمقر الهيئة (الدور األرضي) ولن تقبل أي عطاءات ترد

تعلـ ــن الهيئـ ــة العامـ ــة للرياضـ ــة عـ ــن طـ ــرح الممارسـ ــة رقـ ــم ه ـ ـ ـ ش ر
2016/2015/7م بشــأن أعمــال انشــاء منتــزا رياضــي ترفيهــي مــائي
بشاطئ الكوت وذلك باألظرف المغلقـة طبقـاً للشـروط والمواصـفات
ال ــواردة بوث ــائق الممارس ــة والتـ ــي يمكـ ــن الحصـــول عليهـ ــا مـ ــن إدارة
الخــدمات والتوريــدات  -قســم الممارســات والمناقصــات – الــدور
الثالث  -بمقر الهيئة بمنطقة الرقعي خالل مواعيد العمل الرسمية.
(تاريخ اإلقفال)
االثنين
2016/2/15م

هذا وتسري العطاءات لمدة ( 90يوما) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ

مظاريف مغلقة بالشمع األحمر وتوضع بالصندوق المخصص

إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن

(ثـمن الوثيقة)
(75د.ك)خمسة
وسبعين دينارا
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(الكفالة األولية)
(2000د.ك)ألفان
دينار كويتي ال غير

ويجــب تقــديم العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحتــى
الواحدة ظهراً من تاريخ يوم اإلقفال ،على أن تسلم العطاءات داخـل

مظـ ــاريف مغلقـ ــة بالشـ ــمع األحمـ ــر وتوضـ ــع بالصـ ــندوق المخصـ ــص
للممارسات بمقر الهيئة (الدور األرضي) ولـن تقبـل أي عطـاءات تـرد

بعد الموعد المحدد إلقفال الممارسة.

هذا وتسري العطاءات لمدة ( 90يوما) تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ

اإلقفال ،ويستبعد أي عطاء غير مرفق به إيصال شراء وثائق
الممارسة ،والكفالة األولية ،وشهادة دعم العمالة الوطنية الصادرة من

وزارة الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 2016م .

الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة في
األعمال المطلوبة والمسجلة لدى الهيئة العامة للرياضة ولجنة

المناقصات المركزية لعام 2016م.

مالحظة :يجوز للهيئة إلغاء الممارسة دون إبداء األسباب ودون أدنى

اعتراض من قبل الممارسين.

المـ ــدير الع ـ ـ ــام
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إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن

تعلـ ــن الهيئـ ــة العامـ ــة للرياضـ ــة عـ ــن طـ ــرح الممارسـ ــة رقـ ــم :هـ ـ ـ ش ر
2016/2015/36م بشـ ــأن تنفيـ ــذ أعمـ ــال انشـ ــاء نظـ ــام الكترونـ ــي
خــا بالتفرغــات الرياضــية وذلــك بــاألظرف المغلقــة طبق ـاً للشــروط
والمواصــفات الــواردة بوثــائق الممارســة والتــي يمكــن الحصــول عليهــا
من إدارة الخدمات والتوريدات  -قسـم الممارسـات والمناقصـات –
الــدور الثالــث  -بمقــر الهيئــة بمنطقــة الرقعــي خــالل مواعيــد العمــل
الرسمية.
(الكفالة األولية)
(ثـمن الوثيقة)
(تاريخ اإلقفال)
(تاريخ الطرح)
األحد 2016/2/7م

االثنين
2016/2/15م

( 75د.ك)
خمسة وسبعون
دينارا

( 2000د.ك)
ألفا دينار كويتي
ال غير

ويجــب تقــديم العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحتــى
الواحدة ظهراً من تاريخ يوم اإلقفال ،على أن تسلم العطاءات داخـل
مظـ ــاريف مغلقـ ــة بالشـ ــمع األحمـ ــر وتوضـ ــع بالصـ ــندوق المخصـ ــص
للممارسات بمقر الهيئة (الدور األرضي) ولـن تقبـل أي عطـاءات تـرد
بعد الموعد المحدد إلقفال الممارسة.
هــذا وتســري العطــاءات لمــدة ( )90يومــا اعتبــاراً مــن تــاريخ اإلقفــال،
ويس ــتبعد أي عط ــاء غي ــر مرف ــق ب ــه إيص ــال ش ــراء وث ــائق الممارس ــة،
والكفالــة األوليــة ،وشــهادة دعــم العمالــة الوطنيــة الصــادرة م ــن وزارة
الشئون االجتماعية والعمل السنوية لعام 2016م .
 الممارسة مفتوحـة لجميـع الشـركات والمؤسسـات المتخصصـة فـياألعم ــال المطلوب ــة والمس ــجلة ل ــدى الهيئ ــة العام ــة للرياض ــة ولجن ــة
المناقصات المركزية لعام 2016م.
مالحظة :يجوز للهيئة إلغاء الممارسة دون إبداء األسباب ودون أدنى
اعتراض من قبل الممارسين.
المـ ــدير الع ـ ـ ــام

الهيئة العامة للصناعة
إع ـ ــالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها السيد  /حسن ابل حسن
صادق طالبا إصدار بدل فاقد عقد القسيمة رقم  )36( :قطعة (د)
بمنطقة (الشويخ  -الصناعية الثالثة)
يرجى ممن يكون بحوزته عقد القسيمة المذكورة أعالا أولديه أي
معلومات بشأنه أن يتقدم الى مقر الهيئة العامة للصناعة (الدور
األرضي  -قسم التراخيص والسجل الصناعي) خالل أسبوعين من
تاريخ نشر اإلعالن وإال ف ن الهيئة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
بدل فاقد عن العقد المطلوب .
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إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بانه تقدم إليها:
السيد /جاسم محمد عبد اهلل يوسف .
طالباً اصدار بدل فاقد حرفه صناعيه رقم الترخيص ()25199
الصادر بتاريخ 2005/10/8 :تحت االسم التجاري :جلنار للنجارة
المعد :ألعمال النجارة .
موقع النشاط :منطقة :الشويخ الصناعيه الثانية قطعه أ قسيمه:
 70-69-68-65-64-63ملك :الهيئة العامة للصناعة.
يرجى ممن يكون بحوزته الترخيص المذكور أعالا أو لديه أي
معلومات بشأنه أن يتقدم إلى مقر الهيئة العامة للصناعة الدور األرضي
 ،خالل أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن وإال ف ن الهيئة ستقوم بعد
ان قضاء المهلة ب صدار بدل فاقد عن الترخيص المطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها:
السيد  /جاسم محمد عبد اهلل يوسف .
طالبـ ـاً اص ــدار ب ــدل فاق ــد حرف ــه ص ــناعيه رق ــم الت ــرخيص ()26752
الصادر بتاريخ.2010/5/19 :
تحت االسم التجاري :مخرطة الروضة .
المعد :ألعمال خراطة المعادن .
موقــع النشــاط :منطقــة :الشــويخ الصــناعية الثالثــة قطعــة :ب قســيمة:
 53محل 12 :الدور :األرضي
ملك :الهيئة العامة للصناعة.
يرج ــى مم ــن يك ــون بحوزت ــه الت ــرخيص الم ــذكور أع ــالا أو لدي ــه أي
معلوم ــات بش ــأنه أن يتق ــدم إل ــى مق ــر الهيئ ــة العام ــة للص ــناعة ال ــدور
األرضــي  /قســم التــراخيص والســجل الصــناعي ،خــالل أســبوعين مــن
تاريخ نشر اإلعالن وإال ف ن الهيئة ستقوم بعد انقضاء المهلة ب صدار
بدل فاقد عن الترخيص المطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين ادناا بالسجل

الصناعي.

اسم صاحب الصناعة الصغيرة :شركة مبارك عامر العجمي للتجارة

العامة والمقاوالت/مبارك العجمي وشريكه

رقم الترخيص للصناعة الصغيرة )30534(:
نوع النشاط :إلنتاج محارم ورق الكلينكس

تحت االسم التجاري :مصنع الراية إلنتاج محارم الورق

رقم وتاريخ القيد في السجل)3891( :

2011/6/22

الموقع :المنطقة :أمغرة التوسعة الشرقية قطعة  4 :قسيمه257 :

ملك :الهيئة العامة للصناعة
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إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين أدناا بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب المنشأة الصناعية  :فهد غازي فهد السديراوي
رقم الترخيص للمنشأة الصناعية )13829(:
نوع النشاط :إلنتاج المخبوزات (الخبز االفرنجي والصمون
والمخبوزات األخرى) والفطائر والمعجنات والكيك والبسكويت
والحلويات الشرقية.
تحت االسم التجاري :بيك فاكتوري للمخبوزات والحلويات
رقم وتاريخ القيد في السجل2016/1/27 )5585( :
الموقع :المنطقة :توسعة حرفية الصليبية  /قسيمهE/36 :
ملك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين أدناا بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب المنشأة الصناعية :طارق محمد حمد الجمعة
رقم ترخيص المنشأة الصناعية )13809(:
نوع النشاط :إلنتاج وتعبئة معجنات وفطائر وكيك محشي وملفوف
االسم التجاري :مصنع كونتيننتال انترناشونال للحلويات والمعجنات
رقم وتاريخ القيد في السجل2015/10/1 )5509( :
موقع النشاط :منطقة :توسعة حرفية الصليبية قطعة / :قسيمة:
 E -19/E/21اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين أدناا بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :ضيف اهلل عوض ضيف اهلل المطيري
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )200264(:
نوع النشاط :تقطيع وصقل و تكسير ألواح الرخام الطبيعي نصف
المصنعة والجرانيت والسراميك
االسم التجاري :الكويتية العالمية أللواح الرخام
رقم وتاريخ القيد في السجل2016/1/24 )5578( :
موقع النشاط :منطقة :الشويخ الصناعية الثانية قطعة :أ قسيمة:
 62-61اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تـم قيـد المـذكورين أدنـاا بالسـجل
الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :وضيحه رابح هنود
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )200288(:
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نــوع النشــاط :تقطيــع وصــقل وتكســير ألــواح الرخــام الطبيعــي نصــف
المصنعة والجرانيت والسراميك
االسم التجاري :الخليج العالمية أللواح الرخام
رقم وتاريخ القيد في السجل2016/1/24 )5579( :
موقع النشاط :منطقة :الشويخ الصناعية الثانية قطعة :أ
قسيمة 62-61 :اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين أدناا بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :شركة جوهرة العنود للتجارة العامة /
مساعد ساير الشمري وشركاا
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )200191(:
نوع النشاط :أعمال االلمنيوم
االسم التجاري :مصنع جوهرة األمل ألعمال االلمنيوم
رقم وتاريخ القيد في السجل2016/1/10 )5568( :
قطعة 1 :قسيمة433 :
موقع النشاط :منطقة :الري
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين ادناا بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :عبد اهلل احمد زبيد
رقم الترخيص للحرفة الصناعية )200297(:
نوع النشاط :اعمال االلمنيوم
تحت االسم التجاري :مصنع عبد اهلل احمد ألعمال االلمنيوم
رقم وتاريخ القيد في السجل2016/1/11 )5570( :
الموقع :المنطقة :الري قطعه 1 :قسيمه1449-1448- :
ملك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم اجراء التعديالت المذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :ورثة خليل بهمن محمد بهمن (وكيال
عنهم  /لؤي ومحمد خليل بهمن محمد بهمن ).
رقم ترخيص الحرفة الصناعية .)20954(:
نوع النشاط :أعمال الحدادة .
تحت االسم التجاري :مؤسسة خليل بهمن ألعمال الحدادة
رقم وتاريخ القيد في السجل.2004/10/10 )2321( :
موقع النشاط :منطقة :االحمدي قطعه 6 :قسيمه :من  83إلى 92
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة .

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

إعالن

تعلــن الهيئ ـ ة العامــة للصــناعة بأنــه قــد تــم اجــراء التعــديالت المــذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :ورثة خليل بهمن محمد بهمن وكـيال
عنهم  /لؤي ومحمد خليل بهمن محمد بهمن.
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )21183(:
نوع النشاط :أعمال طالء المعادن .
تحت االسم التجاري :مؤسسة خليل بهمن لطالء المعادن .
رقم وتاريخ القيد في السجل.2004/10/10 )2322( :
موقع النشاط :منطقة :األحمدي قطعه 6 :قسيمه :من  83إلـى 92
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلــن الهيئــة العامــة للصــناعة بانــه قــد تــم اجــراء التعــديالت المــذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :ورثة خليل بهمن محمد بهمن (وكـيال
عنهم  /لؤي ومحمد خليل بهمن محمد بهمن )
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )20953(:
نوع النشاط :أعمال خراطة معادن
تحت االسم التجاري :مؤسسة خليل بهمن ألعمال خراطة المعادن
رقم وتاريخ القيد في السجل2004/10/10 )2323( :
موقع النشاط :المنطقة :األحمدي قطعه 6 :قسيمه :من  83إلى 92
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلــن الهيئ ـ ة العامــة للصــناعة بأنــه قــد تــم إجــراء التعــديالت المــذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اس ــم ص ــاحب الحرف ــة الص ــناعية :ش ــركة أن ــوار الني ــل للتج ــارة العام ــة
والمقاوالت/هويدا محمد إسماعيل مصطفى وشريكها
رقم ترخيص الحرفة الصناعية )29369(:
نوع النشاط :أعمال طالء المعادن
االسم التجاري :مصنع ناشيونال الكتروبالتينج لطالء المعادن
رقم وتاريخ القيد في السجل2015/3/2 )3350( :
موقع النشـاط :منطقـة :األحمـدي الصـناعية قطعـة 7 :قسـيمة133 :
محل  13:اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلــن الهيئــة العامــة للصــناعة بأنــه قــد تــم اجــراء التعــديالت المــذكورة
ادناا بالسجل الصناعي.
اســم صــاحب الحرفــة الصــناعية :شــركة عبــد العزيــز النجــار للتجــارة
العامة والمقاوالت/عبد العزيز النجار وشريكه

109

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م

رقم الترخيص للحرفة الصناعية )27665(:
نوع النشاط :انتاج اواني بالستيكية
تحت االسم التجاري :توب باك إلنتاج األواني البالستيكية
رقم وتاريخ القيد في السجل2013/5/26 )4331( :
الموقع :المنطقة :الشويخ القديم قطعه 1 :قسيمه6 :
محل :من 22الى  28ومن  55الى 61
ملك :الهيئة العامة للصناعة

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلــن الهيئــة العامــة للصــناعة بانــه قــد تــم اجــراء التعــديالت المــذكورة
ادناا في السجل الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية :شركة مصنع الكويت إلنتاج المفارش
وغطاء السرير /محمد ياسين عبد النبي العريعر وشريكه.
رقم ترخيص الحرفة الصناعية .)26055(:
نــوع النشــاط :انتــاج المالبــس الجــاهزة التريكــو والمالبــس الداخليــة
والمفارش والحقائب وغطاء سرير وشراشف واكياس مخدات.
االسم التجاري :مصنع الكويت إلنتاج المفارش وغطاء السرير.
رقم وتاريخ القيد في السجل.2007/8/20 - )3206( :
الموقع منطقة :الري قطعة 1 :قسيمة 1347 :محل11 :
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن

تعلــن الهيئــة العامــة للصــناعة بانــه قــد تــم اجــراء التعــديالت المــذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اس ــم ص ــاحب الحرف ــة الص ــناعية :الس ــادة  /ش ــركة االتح ــاد ال ــدولي
لتوصيل الطلبات االستهالكية – علي سعد العجمي وشريكه .
رقم ترخيص الحرفة الصناعية .)28454(:
نوع النشاط :أعمال الحدادة .
تحت االسم التجاري :مصنع المصري الذهبي ألعمال الحدادة .
رقم وتاريخ القيد في السجل2013/12/11 )4488( :
موقع النشاط :منطقة :الري قطعه 1 :قسيمه 427 :محل 1:
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة .

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن

تعلــن الهيئــة العامــة للصــناعة بأنــه قــد تــم إجــراء التعــديالت المــذكورة
أدناا في السجل الصناعي.
اسم صاحب المنشأة الصناعية :شركة مجموعة ايجل فيجن لإلعـالم
ش.م.ك.م.
رقم ترخيص المنشأة الصناعية )10260(:
ن ــوع النش ــاط :انت ــاج أق ــرا (( Cd/DVDوالتس ــجيالت الص ــوتية
والمرئية واإلنتاج الفني
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االسم التجاري :مصنع مجموعة ايجل فيجن لإلعالم
رقم وتاريخ القيد في السجل2002/3/9 )1974( :
موقع النشاط :منطقـة :صـبحان قطعـة 8 :قسـيمة 23-21 :محـل :
اسم المالك :الهيئة العامة للصناعة

اإلدارة الـ ـ ــعامة لإلطفاء
إع ــالن طرح ممارسة

ت ــعلن اإلدارة الـ ـ ــعامة لإلطفاء ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ط ــرح المــمارسة رق ـ ـ ـ ــم (/29
 ) 2016 / 2015صيانة نظام أرشـفة وإدارة الوثـائق االلكت ـ ــرونية (
اراب دوكس ) Arabdox
فعلى السـادة التجـار المتخصصـين فـي هـذا المجـال مراجعـة ق ـس ـم
المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسبة ( الص ــندوق ) ب ــاإلدارة العام ــة لإلطف ــاء ( الص ــالحية )
للحص ــول عل ــى المواص ــفات الخاص ــة به ــذا الممارس ــة مقاب ــل رس ــم
وقــدرا (  ) 75د .ك فقــط خمســة وســبعون دينــاراً ال غيــر  -ال تــرد
 مصطحبين معهم المستندات التالية - : -1صورة من السجل التجاري .
 –2صورة شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت.
 -3صورة من إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية .
 –4تسليم العطاءات بمقـر االدارة العامـة لإلطفـاء قسـم المناقصـات
والعقود بمنطقة الري مبنى رقم (  ) 4الدور األول.
 –5صــورة مــن شــهادة اســتيفاء نســبة العمالــة الوطنيــة لــدى الشــركات
غي ـ ــر الحكومي ـ ــة الص ـ ــادرة م ـ ــن وزارة الش ـ ــئون االجتماعي ـ ــة والعم ـ ــل
والصالحة لمدة سنة مع العطاء.
علما بـأن آخـر موعـد لتقـديم العـروض هـو السـاعة ( الواحـدة ظهـراً )
مـن يــوم االثنــين الموافـق  2016 / 02 /22ويــرفض أي عــرض بعــد
هذا الموعد.
مدير الشئون المالية

بلدية الكويت

إعالن رقم 2016/15
عن طرح المزايدة رقم 2016 / 2015 - 5
الخاصة بأعمال التحميل والتنزيل بأسواق منطقة الري

تعلن بلدية الكويت عن طرح المزايدة رقم 2016 / 2015/5
الخاصة بأعمال التحميل والتنزيل بأسواق منطقة الري .
فعلى الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال والراغبة في
الدخول في هذا المزايدة مراجعة بلدية الكويت ( المبنى اإلداري
الدور السابع – مراقبة المناقصات والمزايدات) أثناء الدوام الرسمي
للحصول على وثائق المزايدة مقابل مبلال  50/-د.ك ( فقط خمسون
ديناراً ال غير ) وهذا المبلال غير قابل للرد بأي حال من األحوال .
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سيعقد االجتماع التمهيدي مع المزايدين الذين حصلوا على وثائق
المزايدة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء الموافق
 2016/2/23في مكتب السيد /مساعد المدير العام لشئون
محافظتي العاصمة ومبارك الكبير .
توضع مظاريف العطاءات في الصندوق الخا الموجود في بلدية
الكويت( المبنى اإلداري الدور السابع– مراقبة المناقصات
والمزايدات ) في موعد أقصاا الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
االثنين الموافق  2016/2/29وهو آخر موعد لقبول العطاءات ،
على أن يودع مع العطاء تأميناً أولياً ال يقل عن %2
(اثنان بالمائة) من قيمة العطاء .
مدير عام البلدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ــالن رقم 2016/16

تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية :
االسم التجاري
رقــم القيـد
الفئ ـ ــة

مـؤسســة بدر القطان للتجارة العامة والمقاوالت .
1000021
د

بطلب تغيير االسم التجاري المذكور إلى االسم التالي :
االســم التجـاري

مؤسسة طالل القطان للتجارة العامة والمقاوالت

وعليه ف ن البلدية تناشـد مـن لـه أيـة مطالبـات تجـاا المقـاول المـذكور
أعــالا نظيــر عقــود البنــاء المبرمــة بيــنهم ولــم تنتــه بعــد ،أو حجــوزات
قض ــائية لص ــالحهم بس ــبب أعم ــال مق ــاوالت مخالف ــة أو مس ــتحقات
ناشئة عـن عقـد المقاولـة  ،أن يقومـوا بمراجعـة قسـم المقـاولين بـ دارة
األنظمة الهندسية خـالل مـدة أقصـاها خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريخـه.
والبلدية لن تنظر بأية مطالبات تقدم لها بعد المدة المقررة.
مدير عام البلدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ــالن رقم 2016/17

تقدم للبلدية صاحب الرخصة التالية
االسم التجاري
الفئ ــة
رقم القيد

شركة روضة سدير للتجارة العامة والمقاوالت
ج
2465

بطلب إلغاء إجازة المقاوالت الصادرة له ومطالباً بسحب الكفالة
المصرفية المودعة لدى البلدية نظير تصنيفها بالفئة المذكورة .
بناء على المادة ( )19من قرار البلدية رقم ( )2009/161في شأن
ً
تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت والتي
تنص على أنه للمقاول أن يقدم طلباً للبلدية ب لغاء ترخيصه قبل انتهاء
مدته أو إلغاء تسجيله وللجنة المنصو عليها بالمادة األولى من
هذا الالئحة أن تصدر قرارها بذلك بعد استيفاء الشرطيين اآلتيين:
 -1انتهاء المقاول من جميع األعمال المتعاقد عليها
 -2انقضاء ( )15خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الطلب في
الجريدة الرسمية.
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ويترتب على إلغاء الترخيص أو التسجيل رد الكفالة المصرفية المقدمة
من المقاول مع مراعاة الفقرة األخيرة من المادة ( )10من هذا القرار.
وعليه ف ن البلدية تناشد من له أية مطالبات اتجاا المقاول المذكور
أعالا نظير عقود مقاوالت البناء المبرمة بينهم ولم تنته بعد  ،أو
حجوزات قضائية لصالحهم بسبب أعمال مقاوالت مخالفة أو
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مستحقات ناشئة عن عقد المقاولة  ،أن يقوموا بمراجعة قسم المقاولين
ب دارة األنظمة الهندسية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه
 ،والبلدية لن تنظر بأية مطالبات تقدم لها بعد المدة المقررة .
مدير عام البلدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الكويت

إع ـ ــالن
عن تعديل وقت اإلغالق للممارسات غير القابلة للتجزئة
م

رقم الممارسة

1

2016-2015/18

2

2017-2016/68

الصنف
استبدال وصيانة الساعة المركزية ببرج
الساعة بالشويخ
إنشاء وإنجاز وصيانة محول عزل
وإحالل اوتوماتيكي
Isolation Transformer
& A.T.S
لمبنى مركز نظم المعلومات في جامعة
الكويت

سعر البيع

التامين األولي

موعد اإلغالق

الجهة الطالبة
إدارة اإلنشاءات والصيانة

 75د.ك

 600د.ك

2016/3/29

إدارة اإلنشاءات والصيانة

 75د.ك

 600د.ك

2016/3/1

ويمكن الحصول على مستندات الممارسات اعتباراً من تاريخ الطرح المعلن سابقا واأليام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك من إدارة المشتريات
قسم شئون الموردين بمبنى ( 27خ) بالخالدية وآخر موعد لتقديم العطاءات كما هو مبين بالجدول السابق لكل ممارسة ,الساعة 12:00
ظهراً بدال من الساعة  2:00ظهرا  ،ولن يلتفت إلى العطاءات التى ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورا غير قابلة للرد وللجامعة
الحق فى إلغاء الممارسة دون ذكر األسباب.
وتوضع العطاءات فى صندوق مكتب األمين العام المساعد للشئون اإلدارية بالخالدية
مالحظة  :شراء الممارسات للشركات المسجلة لدى جامعة الكويت قسم شئون الموردين بالجامعة أثناء الدوام الرسمي من الساعه8.00
صباحاً وحتى الساعة  1.00ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام 2015

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

م
1
2

رقم الممارسة
2017-2016/80
2017-2016/15

م
1
2

رقم الممارسة
2016-2015/634
2017-2016/60

الصنف
صيانة أجهزة علمية
صيانة أجهزة علمية

عن الممارسات القابلة للتجزئة
الجهة الطالبة
إدارة األبحاث
كلية طب األسنان

سعر البيع
 20د.ك
 75د.ك

التامين األولي
 %2من قيمة العطاء
 %2من قيمة العطاء

موعد اإلغالق
2016/2/23
2016/2/23

سعر البيع
 75د.ك
 20د.ك

التامين األولي
 600د.ك
 100د.ك

موعد اإلغالق
2016/2/23
2016/2/23

إع ـ ــالن عن الممارسات غير القابلة للتجزئة

الصنف
توريد مستهلكات
صيانة جهاز علمي

الجهة الطالبة
كلية العلوم
كلية العلوم

ويمكن الحصول على مستندات الممارسات اعتباراً من يوم األحد  2016/2/7واأليام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك مـن إدارة المشـتريات(
قسم شئون الموردين ) بمبنى (27خ) بالخالدية وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الثالثاء  2016/2/23الساعه  12.00ظهراً ولن يلتفت
إلى العطاءات التى ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد وللجامعة الحق فى الغاء الممارسة دون ذكر األسباب.
وتوضع العطاءات فى صندوق مكتب األمين العام المساعد للشئون اإلدارية بالخالدية
مالحظــة  :شــراء الممارســات للشــركات المســجلة لــدى جامعــة الكويــت قســم شــئون المــوردين بالجامعــة أثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعه8.00
صباحاً وحتى الساعة  1.00ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام . 2015

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون

112

لجنة المناقصات المركزية

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:و ك م 2015/7221 /
توريد كيبالت ضغط منخفض متنوعة

ذلــك بنــاء علــى طلــب –وزارة الكهربــاء والمــاء -ويمكــن الحصــول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016/02/07

اإلقفال
2016/03/08

السعر
250/د.ك

الكفالة
 %2صالحة لمدة ()90
يوما

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة أعالا
هو2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

الشركات المدعوة لالشتراك في المناقصة رقم و وك
م 2015/7221 /
توريد كيبالت ضغط منخفض متنوعة
م
1

اسم الشركة

ABARDARE GROUP

2

AEI CABLES LTD

3

CHINA NATIONAL
ELECTRIC WIRE&CABLE
IMP/EXP.CORPORATION
PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA
DAEWON CABLE LTD

5

DUBAI CABLE COMPANY
(PRIVATE) LIMITED
DUCAB DUBAI AND
DUCAB ABU DHABI AND
UAE
EGYTECH CABLES CO.
ELSEWEDY

4

6

بلد
جنوب
افريقيا
بريطانية

الوكيل المحلي
شركة بدر المال
واخوانه
شركة عربنلي
المحدودة
مؤسسة وارا
الذهبية للتجارة
العامة والمقاوالت

كورية

الخدمات
المتحدة للمالحة
والتجارة
والمقاوالت
شركة رضايات
التجارية

صينية

اماراتية

مصرية

شركة السويدي
الكتريك للمشاريع
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اسم الشركة

بلد

7

CAMUNA CAVI ITALY

ايطالية

8

& GULF CABLE
ELECTRICAL INDUSTRIES
CO

كويتية

9

HELLENIC CABLE S.A.

يونانية

10

JEDDAH CABLE CO

سعودية

11

LIBAN CABLES S.A.L.

لبنانية

12

M/S NUHAS OMAN

عمانية

13

OMAN CABLES INDUSTRY
SAOG
RAVIN CABLES LTD

عمانية

14
15

RIYADH CABLE, SAUDI

هندية
سعودية

16

SAUDI CABLE CO.

سعودية

17

0SHANGHAI CABLE
WORKS

صينية

الوكيل المحلي
الهندسية
مجموعة الرائد
المتحدة للتجارة
العامة والمقاوالت
شركة الخليج
للكابالت
والصناعات
شركة هامة للتجارة
والمقاوالت
مؤسسة الخليج
لالستثمار
شركة سعود
عبدالعزيز الراشد
شركة جلوبال
العالمية للتجارة
العامة والمقاوالت
شركة عسالء
للتجارة العامة
والمقاوالت
شركة المبادر
الشركة العربية
الخليجية
للكابالت
الكهربائية
شركة عبداهلل
الحمد الصقر
وإخوانه
شركة مساعد
سالم العبد الجادر
وشركائه

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015/ 10 -:
مشروع المارينا بنادي ضباط الحرس الوطني

ذلــك بنــاء علــى طلــب –الرئاســة العامــة للحــرس الــوطني  -ويمكــن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 300000/د.ك3500/2016/03/22 2016/02/07
صالحة لمدة ( )90يوما
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم األحد الموافق
2016/02/21وذلك في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني  ،مصطحبين معهم ايصال
شراء وثائق المناقصة.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة أعالا
هو 2016/02/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
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قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر
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الشركات المدعوة للمناقصة رقم 2016/2015/
10 /
مشروع المارينا بنادي ضباط الحرس الوطني

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالدا
شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الكويتية األولى للتجارة العامة والمقاوالت
شركة برهان الدولية لإلنشاءات
شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
شركة الخليج لإلنشاءات واالعمال البحرية والمقاوالت
شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية
شركة الحمراء الوطنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة هـ ع /ش أ م ( /2014/2013/ 8ع )
تنفيذ توسعة معهد الكهرباء والماء  -الشويخ

ذلــك بنــاء علــى طلــب –الهيئــة العامــة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب-
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 150000/د.ك3500/2016/03/22 2016/02/07
صالحة لمدة ( )90يوم
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم األحد الموافق
2016/02/21وذلك في مكتب الهيئة ( العديلية – قطعة  –4الدائري الثالث – مبنى
ديوان عام الهيئة – بلوك  ، ) 5مصطحبين معهم ايصال شراء وثائق المناقصة.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة األولى
لالعمال المدنية واإلنشائية .
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة أعالا
هو 2016/02/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
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سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2017/2016/15/
أعمال وتنفيذ وتطوير وتنسيق الزراعة التجميلية لقطاع
( الشويخ –الجابرية– حولي – الجهراء – الفنطاس)
 -جامعة الكويت -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي)
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم و ك م 2011/2010/36/
(ع ع )
أعمال تعديل واستبدال مبردات ووحدات التكييف
الحالية والتي تستخدم غاز الفريون  12Rفي محطة
الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياا
 -وزارة الكهرباء والماء -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(ملحق رقم  + 1محضر
اجتماع تمهيدي )من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء
المناقصة.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم م ع 2011/2010/50/
مشروع استكمال تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء
وإنجاز وصيانة مبنى روضة
في منطقة السالم ق ) (1التابعة لمنطقة حولي
التعليمية بنظام تسليم المفتاح
 -وزارة التربية -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/02/23

بدالً من يوم األحد الموافق .2016/02/07

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم و ع2016/2015/ 15 /
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البيئة االفتراضية
للخوادم الرئيسية
في قصر العدل ومجمع محاكم األحمدي

ذل ــك بن ــاء عل ــى طل ــب –وزارة العـ ـ ـ ـ ــدل  -ويمك ــن الحص ــول عل ــى
وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 20000/د.ك صالحة1000/2016/03/22 2016/02/07
لمدة ( ) 90يوما
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم األحد الموافق
2016/02/21وذلك في وزارة العلد مبنى مجمع الوزارات بلوك ) (14الدور الثالث إدارة
الشئون المالية  ،مصطحبين معهم ايصال شراء وثائق المناقصة.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 شرط الخبرة ال تقل عن ثالث سنوات .
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة المذكورة أعالا
هو 2016/02/24ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ز  /م م2016/2015/ 5/
توريد وتركيب وإنجاز وصيانة مجمع التجارب الزراعية
والبيوت البالستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية
 -الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/03/15
بدالً من يوم األحد الموافق .2016/02/28
كما تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعي انتباا السادة
المناقصين إلى أنه سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمناقصة المذكورة
أعالا وذلك في يوم الثالثاء الموافق . 2016/02/09
أمـين الســر
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إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015/136/
أعمال توريد وتركيب وصيانة االثاث المعملي لكلية
الهندسة والبترول
 الخالدية – إلدارة االنشاءات والصيانة – جامعةالكويت
 -جامعة الكويت -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم( ملحق رقم  )2من مقر
اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم ق  /ط 351 /
صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي
 -وزارة األشغال العامة -

إلحاقاً إلعالننا بالجريدة الرسمية كويت اليوم فقد وافقت
المناقصات المركزية على إضافة السادة  /شركة الخرافي ناشيونال
ضمن قائمة المدعوين لالشتراك في المناقصة المذكورة أعالا.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم أ ج /ش م2016/2015/ 1 /
أعمال صيانة وترميم المباني وأعمال إنشائية بمرافق
اإلدارة العامة
للجمارك في مركز منفذ العبدلي الحدودي بدولة
الكويت

ذلك بناء على طلب –االدارة العامـة للجمـارك  -ويمكـن الحصـول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
10000/د.ك صالحة300/2016/03/22 2016/02/07
لمدة ( )90يوم
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة 10صباحاً يوم األحد الموافق
2016/02/21وذلك في مسرح االدارة العامة للجمارك بالشويخ المنطقة الثالثة بجانب
وزارة المواصالت  ،مصطحبين معهم ايصال شراء وثائق المناقصة.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
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 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/24ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 هذا المناقصة محدودة على الشركات المصنفة لدى اللجنة
بالفئة الثانية والثالثة لالعمال اإلنشائية باللجنة.

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015/ 8 /
إنشاء وإنجاز وصيانة سور خارجي لموقع بر قضي
 -معهد الكويت لألبحاث العلمية -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم األحد الموافق 2016/03/06

بدالً من يوم األحد الموافق .2016/02/07

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 17 -:
إنشاء وإنجاز وصيانة مرافق محطة تنقيات الطاقة
المتجددة بالشقايا
(إعادة طرح للمناقصة رقم – 18 :
)2014/2013
 -معهد الكويت لألبحاث العلمية -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم األحد الموافق 2016/2/14
بدالً من يوم األحد الموافق .2016/1/31
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 7-:
صيانة وتشغيل أجهزة حاسب آلي وملحقاتها
 -بلدية الكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق  2016/3/8بدالً
من يوم األحد الموافق .2016/2/7
كما تود لجنة المناقصات المركزية أن تسترعى أنتباا السادة
المناقصين إلي أنه سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمناقصة المذكورة
أعالا يوم األحد الموافق  2016/2/14في تمام الساعة 10
صباحا وذلك بمقر بلدية الكويت – إدارة نظم المعلومات.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأن المناقصة رقم 1022915 -:
أعمال استكمال مشروع الحرس األميري (المرحلة
األولى)
 وزارة الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع -تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق  2016/3/8بدالً
من يوم الثالثاء الموافق .2016/2/9
أمـين الســر

إع ـ ــالن
بشأن نتيجة التأهيل المسبق لتقديم خدمة أمن
وحراسة المنشست للعام 2014
وزارة الصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

إلحاقاً لإلعـالن الصـادر ف ــي العدد رقم ( )1251من الجري ـ ـ ــدة
الرس ــمية (كويت اليوم) بتاريخ .2015 / 8 / 30
فقد وافقت لجنة المناقصات المركزية على تأهيل المقاولين
المذكورين بالكشف المرفق.
مع مراعاة أن فترة التظلم للشركات المستبعدة هي أسبوعان من
تاريخ اإلعالن من  2016/2/7إلى .2016/2/21
أمـين الســر
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الشركات المؤهلة -:

اسم الشركة

هبوب لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشست

6

شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات

7

11

شركة الدروازة للخدمات اللوجستية

ت

1

2

3

4

(بمحافظة العاصمة) لإلدارة العامة لإلنشاءات

الشركة المتحدة إلدارة المرافق

الشركات اغير المؤهلة -:
اسم الشركة

شركة فجر الخليج لمقاوالت
المباني
الشركة الكويتية للخدمات
العامة
للتجارة
الذهبية
والمقاوالت
شركة كويت برتشارد للصيانة
والتنظيف

القبضة
المنشست

لألمن

وحراسة

5

شركة معرفي الكويتية إلدارة
المشاريع

والصيانة بالوزارة
أسباب االستبعاد

لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.
لم يقدم ترخيص بمزاولة نشاط األمن
والحراسة.
لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.
لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.
لم يقدم ترخيص بمزاولة نشاط األمن
والحراسة.
لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.

لم يقدم ترخيص بمزاولة نشاط األمن
والحراسة.

لم يقدم رأس المال المطلوب مخالفاً المادة
.3-2
لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.

لم يقدم ترخيص بمزاولة نشاط األمن
والحراسة.

لم يلتزم بتقديم المطلوب بكل من األقسام
أرقام .6-5 ، 4-3
6
شركة األزدهار
لحراسة المنشست

المشتركة

إع ـ ــالن

أخرى

مركز الغاية للخدمات األمنية

10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة وأعمال إنشائية

الشركة العالمية لألمن والسالمة

9

العامة

والحراسة.

بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 19 -:

شركة الرائد للحراسة

8

مؤسسة أبراج دبيس للتجارة

لم يقدم ترخيص بمزاولة نشاط األمن

أرقام .6-5 ، 4-3

مركز الرواد للخدمات األمنية

5

لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا

لم يلتزم بتقديم المطلوب بكل من األقسام

شركة وائل النصف وشركاا التجارية

4

اسم الشركة

للبند  1-3من شروط التأهيل.

شركة نسور الخليج للحراسة

3

أسباب االستبعاد

7

شركة الصقور الكويتية لألمن والحماية

2

116
ت

ت

1

األحد  28ربيع اآلخر  1437هـ 2016/2/ 7 -م

لم يقدم رأس المال المطلوب مخالفاً المادة
.3-2
لم يقدم الحد اإلدنى للخبرات المطلوبة وفقا
للبند  1-3من شروط التأهيل.

لم يلتزم بتقديم المطلوب بكل من األقسام
أرقام .6-5 ، 4-3

 وزارة الداخلية -تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي)
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 20 -:
صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة وأعمال إنشائية
أخرى
(بمحافظة الجهراء) لإلدارة العامة لإلنشاءات
والصيانة بالوزارة
 -وزارة الداخلية -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا

على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي)
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 21 -:
صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة وأعمال إنشائية
أخرى
(بمحافظة مبارك الكبير) لإلدارة العامة لإلنشاءات
والصيانة بالوزارة
 -وزارة الداخلية -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي)
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن نتيجة تأهيل مقاولين عالميين لمشروع إنشاء
وإنجاز
وتأثيث وتشغيل وصيانة مبنى مجمع الوزارات –
محافظة الجهراء
وزارة األشغال العامة

إلحاق ـاً لإلع ــالن الص ـ ـ ــادر ف ــي العدد رقم ( )1272من الجري ـ ـ ــدة
الرس ــمية (كويت اليوم) بتاريخ .2016 / 1 / 24
فقد وافقت لجنة المناقصات المركزية على تأهيل السادة  /شركة
محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالدا للتجارة العامة والمقاوالت
العامة والمنشست الصناعية ضمن الشركات المؤهلة لهذا األعمال.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2014/2013 – 12 -:
إنشاء وإنجاز مشروع معسكر كاظمة

ذلــك بنــاء علــى طلــب –الرئاســة العامــة للحــرس الــوطني -ويمكــن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 2000000/د.ك10000/2016/3/22 2016/2/7
صالحة لمدة  90يوما
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة  10صباحاً يوم األثنين الموافق 2016/2/22
وذلك في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
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 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المذكورة بالكشف
المرفق
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركات المدعوة لالشتراك في المناقصة رقم -:
2014/2013 – 12
إنشاء وإنجاز مشروع معسكر كاظمة

1
2
3
4
5
6

ت

اسم الشركة
الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة
شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاوالت
شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالدا للتجارة العامة والمقاوالت العامة
والمنشست الصناعية
شركة الخرافي ناشيونال
شركة مشرف للتجارة والمقاوالت

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 –6 -:
مشروع توسعة شبكة االلياف الضوئية

ذلــك بنــاء علـى طلــب –ديــوان الخدمــة المدنيــة -ويمكــن الحصــول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016/2/7

اإلقفال
2016/3/8

السعر
150/د.ك

الكفالة
 6000/د.ك صالحة لمدة 90يوما

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذاً
المجال.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
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هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:و ش ج ع – 12 /
2016/2015
استئجار مركبات متنوعة للوزارة

ذلك بناء على طلـب –وزارة الشـئون االجتماعيـة والعمـل  -ويمكـن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
األقفال
الطرح
 %2 500/صالحة لمدة-3-22 -2-7
( )90يوما
د.ك
2016 2015
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباح يوم األحد
الموافق 2016/02/21وذلك بمقر إدارة الخدمات العامة –
الشويخ الصناعية – شارع رقم ( )10بالقرب من شركة فؤاد
الغانم للسيارات.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذاً
المجال .
 شريطة وجود خبرة ال تقل عن ( )5سنوات.

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/3ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا

التاريخ .

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 –7 -:
تطوير وحدة التخزين المركزية

ذلك بناء على طلب – ديوان الخدمـة المدنيـة  -ويمكـن الحصـول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016/2/7

اإلقفال
2016/3/8

السعر
150/د.ك

الكفالة
 6000/د.ك صالحة لمدة 90يوما

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 –26 -:
استئجار عدد ( )76سيارة جيب لزوم اإلدارة العامة
للمعلومات
واإلدارة العامة للمباحث الجنائية لإلدارة العامة
لألمداد والتموين
(إدارة اآلليات) بالوزارة

ذلك بناء على طلب –وزارة الداخلية -ويمكن الحصول على وثائق
المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016/2/7

اإلقفال
2016/3/8

السعر
1000/د.ك

الكفالة
 20000/د.ك صالحةلمدة  90يوما

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
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 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذاً
المجال.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:أ ف 2016/2015 – 1 /
توريد وتركيب سجاد (محراب) ولباد للمساجد التابعة
للوزارة

ذلك بناء على طلب –وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمية -ويمكـن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح

2016/2/7

اإلقفال

2016/3/13

السعر

1000/د.ك

الكفالة

 20000/د.ك صالحةلمدة  90يوم

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذاً
المجال.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/02/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:ت م 2017/2016 – 35 /
إنجاز مشروع صيانة أجهزة الكمبيوتر
وملحقاتها وتوفير فنيين مقيمين في الهيئة

ذلك بناء على طلب –الهيئـة العامـة لالسـتثمار  -ويمكـن الحصـول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 75/د.ك  2000/-د.ك صالحة2016/3/20
2016/2/7
لمدة  90يوم
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االحد الموافق 2016/2/21
وذلك في مقر إدارة التوريدات والمخازن في منطقة صبحان الجنوبية.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصةفي هذاً
المجال والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
 يجب أن تكون الشركات لديها خبرة في هذاً المجال لفترة ال
تقل عن  5سنوات.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو  2016/3/2ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا
التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:و ش ج ع 2016/2015 – 9 /
أعمال الصيانة الدورية لألعمال الكهربائية والجهد المنخفض
لكافة منشست قطاع الرعاية االجتماعية
ذلك بناء على طلـب –وزارة الشـئون االجتماعيـة والعمـل  -ويمكـن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اآلقفال
الطرح
 1000/د.ك  50000/-د.ك صالحة لمدة-3-22
-2-7
( )90يوم
2016
2015
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االثنين الموافق 2016/2/29
وذلك بمقر إدارة خدمات دور الرعاية االجتماعية بمجمع دور الرعاية االجتماعية
بالصليبخات.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثانية
لألعمال الكهربائية .
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا
التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:أ م م 2016/2015 - 3/1/
صيانة وإصالح أجهزة ومعدات وآليات المركز
الحكومي
للفحوصات وضبط الجودة واألبحاث

ذلــك بنــاء علــى طلــب –وزارة األشــغال العامــة  -ويمكــن الحصــول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 1000/د.ك  20000/-د.ك صالحة لمدة-3-13
-2-7
( )90يوم
2016
2016
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االحد الموافق 2016/2/14
وذلك في قاعة اجتماعات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واألبحاث -
كيفان.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/24ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 - 5 -:
مشروع صيانة ومراجعة واستكمال وتكشيف وتجويد
الوسائط اإللكترونية
ألخبار الصحافة الكويتية للجهاز المركز لتكنولوجيا
المعلومات للسنة 2016/2015

ذلــك بنــاء علــى طلــب –األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء -ويمك ــن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 300/د.ك  10000/-د.ك صالحة لمدة-3-22
-2-7
( )90يوم
2016
2015
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االحد الموافق 2016/2/21
وذلك في مقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا
المجال.
 يجب أن تكون للشركة خبرة ال تقل عن ( )5سنوات في نفس
المجال.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/24ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 - 155 -:
تطوير وتجديد وصيانة كافتيريا كلية العلوم اإلدارية
بالشويخ
إدارة اإلنشاءات والصيانة بالجامعة

ذلــك بنــاء علــى طلــب –جامعــة الكويــت -ويمكــن الحصــول علــى

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.

الكفالة
السعر
اإلقفال
الطرح
 300/د.ك  10000/-د.ك صالحة لمدة-3-22
-2-7
( )90يوم
2016
2015
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االحد الموافق 2016/2/21
وذلك في إدارة اإلنشاءات والصيانة  -الشويخ.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثانية
لألعمال المدنية واإلنشائية باللجنة والمذكورين بالكشف المرفق.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركات المسموح لها باالشتراك في
المناقصة رقم 2016/2015 - 155 -:

تطوير وتجديد وصيانة كافتيريا كلية العلوم اإلدارية
بالشويخ
إدارة اإلنشاءات والصيانة بالجامعة

 – 1شركة إدارة اإلنشاءات والبناء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م

م.

 – 2شركة ذا كونتراكتور للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.

 – 3شركة بدر الدويسان وشركاا للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.
 – 4مؤسسة الباب الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت.
 – 5شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.
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 – 13شركة مام للمقاوالت العامة للمباني ذ م م.

 – 14شركة السور العالي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.
 – 15شركة أنظمة البناء للمقاوالت اإلنشائية ش م ك م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 15 -:
تطبيق منهجيات إدارة المشاريع
 -وزارة المالي ـ ـ ـ ـ ــة -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/02/23

بدالً من يوم األحد الموافق .2016/02/07

كما تدعوا لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين

حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع
تمهيدي) من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 28 -:
أعمال تدعيم وتجديد المباني االكاديمية بموقع
الشويخ
11 SH – 15 SH – 16 SH – 19 SH
والجامعة51 SH
 جامعة الكويت -إلحاقاً إلعالننا بالجريدة الرسمية كويت اليوم فقد وافقت
المناقصات المركزية على إضافة كل من السادة -:

 – 6شركة مؤسسة خليل محمود للتجارة العامة والمقاوالت.

 – 1شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.

 – 8شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاوالت العامة ذ م م.

 – 3شركة المجموعة األسيوية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.

 – 7شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.
 – 9شركة البحر وبردويل للمواد الخصوصية ذ م م.

 – 10شركة برقان للمقاوالت ذ م م.

 – 11شركة الشرق األوسط لإلنشاءات (مدكور) ذ م م.

 – 12شركة عبدالحميد العيسى للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.

 – 2شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م.

ضمن قائمة المدعوين لالشتراك في المناقصة المذكورة أعالا.

أمـين الســر

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
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إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم  -:هـ م ح 218 /
إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة دور رعاية األحداث
 -وزارة األشغال العامة -

إلحاقاً إلعالننا بالجريدة الرسمية كويت اليوم فقد وافقت
المناقصات المركزية على إضافةٍ السادة  /شركة اإلنشاء والتصنيع
العقاري ش م ك م ضمن قائمة المدعوين لالشتراك في المناقصة
المذكورة أعالا.
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 22 -:
صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة وأعمال أخرى
(بمحافظة األحمدي) لإلدارة العامة لإلنشاءات
والصيانة
 -وزارة الداخلية -
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح

بشأن المناقصة رقم  -:هـ ع  /ش أ م – 46 /
( 2016/2015ع)
توريد عمالة فنية لمطبعة الهيئة

ذلــك بنــاء علــى طلــب –الهيئــة العامــة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب -
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
األقفال

الطرح
2016/2/7

2016/3/8

السعر

الكفالة

150/-

 6000/-د.ك صالحة لمدة

د.ك

 90يوم

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/22ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي
)من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

أمـين الســر

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016/2015 – 18 -:
تشغيل واستخدام عمالة فنية متخصصة لزوم أعمال
الصيانة
الطارئة مع السيارات واألجهزة الالزمة لمدة 3
سنوات
 -اإلدارة العامة لإلطفاء -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي
)من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.
أمـين الســر

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
. WWW.CTC.GOV.KW

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم RFQ – 2026816 -:
تزويد معدات تشغيل تكميلية لآلبار
CONVETIONAL

COMPLETION IITEMS
 -شركة نفط الكويت -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/3/29

بدالً من يوم الثالثاء الموافق .2016/2/9

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:هـ ع 2018 - 2015 / 15 /
تحديث وتطوير ودعم فني وتدريب وصيانة وحدات
التخزين المركزية
لدى الهيئة العامة للصناعة

ذلك بناء على طلـب – الهيئـة العامـة للصـناعة  -ويمكـن الحصـول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016-2-7

األقفال
-3-6
2016

السعر
 300/-د.ك

الكفالة
 10000/د.ك صالحة لمدة( )90يوما

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/15ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 على الشركات الراغبة التقدم خالل أسبوع من تاريخ طرح
المناقصة.
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 – 19 -:
ميكروسكوب إلكتروني منضدي للكشف عن
االنبعاثات الميدانية
مع محلل طيفي لتشتيت الطاقة

ذلــك بنــاء علــى طلــب –معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة -ويمكــن
الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
األقفال
الطرح
 2000/د.ك صالحة لمدة 75/د.ك-3-22
-2-7
( )90يوم
2016
2016
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10صباحاً يوم االربعاء الموافق 2016/2/17
وذلك في  10أيام من تاريخ الطرح – معهد الكويت لألبحاث العلمية – دائرة المشتريات
والمخازن (الشويخ).
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 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم  -:م ب ك  /خ 2015 / 299 /
توريد وتركيب وتشغيل ضمان وصيانة نظام إدارة
معلومات
واحداث أمن المعلومات والشبكات اإللكترونية

ذلك بناء على طلب –مؤسسة البترول الكويتية  -ويمكن الحصول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
األقفال

الطرح
-2-7

-4-3

2016

2016

السعر
 150/-د.ك

الكفالة
 6000/د.ك صالحة لمدة( )90يوم

سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة 10صباحاً يوم الثالثاء الموافق 2016/2/23

وذلك في مجمع القطاع النفطي بشارع الخليج العربي – الدور الثامن عشر.

 وأخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز

المركزي لتكنولوجيا المعلومات  /شريطة أن يقدم المناقص ما يثبت

اهليته وخبرته في ثالث مشاريع مماثلة على األقل وأن تكون مماثلة
لموضوع العقد ولخمس سنوات ماضية على األقل.

 أخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/3/6ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا

التاريخ .

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
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قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

إع ـ ــالن

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 1852914 -:
صيانة وإصالح الطرق والساحات الداخلية ومواقف
السيارات الخارجية
لمعسكر معهد التدريب التخصصي ومواقف
السيارات الخارجية
لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية

ذلك بناء على طلب –وزارة الدفاع  -ويمكن الحصـول علـى وثـائق
المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح

األقفال

-2-7

-3-22

2016

2016

السعر
 150/-د.ك

الكفالة
 6000/د.ك صالحة لمدة( )90يوم

سيتم عمل زيارة موقعية في تمام الساعة  9صباحاً من يوم الثالثاء الموافق 2016/2/16

وذلك في مقر هندسة المنشست العسكرية – ميدان حولي.

سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة  10صباحاً يوم االربعاء الموافق 2016/2/17

وذلك في مقر هندسة المنشست العسكرية – ميدان حولي.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 هذا المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة
ألعمال الخدمات الخارجية (طرق ومجاري) لدى اللجنة.

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 يجب اخطار الوزارة باسماء ووظائف وصور جوازات المرشحين
لحضور الزيارة الموقعية قبل سبعة أيام من تاريخة ولن تقبل عن طريق

الفاكس.

 يجب ابراز إيصال شراء المناقصة عند حضور الزيارة الموقعية
واالجتماع التمهيدي.

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 1192915 -:
خدمات النظافة لنادي الهيئة اإلدارية والمالية
والمخيم الربيعي

ذلك بناء على طلب –وزارة الدفاع  -ويمكن الحصـول علـى وثـائق
المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
األقفال
الطرح
 150/د.ك  6000/-د.ك صالحة لمدة-3-22
-2-7
( )90يوم
2016
2016
سيتم عمل زيارة موقعية في تمام الساعة  9صباحاً من يوم الثالثاء الموافق 2016/2/16
وذلك في مقر هندسة المنشست العسكرية – ميدان حولي.
سيعقد االجتماع التمهيدى في تمام الساعة  10صباحاً يوم االربعاء الموافق 2016/2/17
وذلك في مقر هندسة المنشست العسكرية – ميدان حولي.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذاً
المجال.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 يجب اخطار الوزارة باسماء ووظائف وصور جوازات المرشحين
لحضور الزيارة الموقعية قبل سبعة أيام من تاريخة ولن تقبل عن طريق

الفاكس.

 يجب ابراز إيصال شراء المناقصة عند حضور الزيارة الموقعية
واالجتماع التمهيدي.

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية

. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم  -:و ك م – 106 /
2015/2014
أعمال التشغيل والصيانة لمحطات القوى الكهربائية
وتقطير المياا لقطاعي (المشاريع – والتشغيل
والصيانة)
 -وزارة الكهرباء والماء -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا
على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي
 +ملحق  )1من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء
المناقصة.
أمـين الســر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم  -:هـ م خ 218 /

إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة دور رعاية األحداث
 -وزارة األشغال العامة -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا

على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي)
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم RFP – 2032557 -:

إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال
المتصلة بها في مناطق غرب الكويت

CONSTRUCTION OF FLOWLINES
AND ASSOCIATED WORKS IN
WEST KUWAIT AREAS

شركة نفط الكويت

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم األحد الموافق  2016/3/6بدالً
من يوم الثالثاء الموافق .2016/2/9
أمـين الســر
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إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم  -:م ع – 96 /
2014/2013

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة
الخدمة للرياض واالبتدائية وشبكاتها
 -وزارة التربية -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/3/8

بدالً من يوم الثالثاء الموافق .2016/2/9

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم 2016 / 2015 – 5 -:
توريد وتركيب وتشغيل وكفالة مضخات عامودية
لماء البحر في مبنى أبحاث السالمية
 -معهد الكويت لألبحاث العلمية -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات
المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم الثالثاء الموافق 2016/2/23

بدالً من يوم الثالثاء الموافق .2016/2/2

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن

بشأن المناقصة رقم 2017/2016 – 28 -:
إعادة تأثيث للقاعات الدراسية في مركز العلوم الطبية
مركز العلوم الطبية
 -جامعة الكويـ ــت -

تعلن لجنة المناقصات المركزية عن تأجيل موعد تقديم عطاءات

المناقصة المذكورة أعالا إلى يوم األحد الموافق  2016/3/6بدالً
من يوم األحد الموافق .2016/2/21
كما تدعوا لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين

حصلوا على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع

تمهيدي) من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح

2018/2015 – 33 /

المناقصة رقم -:هـ ع

شراء بطاقات مسبقة الدفع للوقود المحلي

ذلك بناء علـى طلـب – الهيئـة العامـة للصـناعة  -ويمكـن الحصـول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الطرح
2016/2/7

األقفال
2016/3/6

السعر

الكفالة

150/-

 6000/-د.ك صالحة لمدة

د.ك

 90يوم

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.

 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.

 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو  2016/2/21ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد

هذا التاريخ .

 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة

سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW

أمـين الســر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إع ـ ــالن
بشأن المناقصة رقم  -:م ب ك  /خ – 294 /
2015

توفير أخصائيين لتطوير أنظمة أوراكل الحديثة
 -مؤسسة البترول الكويتية -

تدعو لجنة المناقصات المركزية السادة المناقصين الذين حصلوا

على وثائق المناقصة أن يبادروا إلى استالم(محضر اجتماع تمهيدي
من مقر اللجنة مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة.

أمـين الســر
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إع ـ ــالن
تعلن لجنة المناقصات المركزية عن طرح
المناقصة رقم 2016/2015 – 4 -:
توريد وتركيب وتشغيل وتطوير أجهزة وبرامج ورخص
نظم المعلومات الجغرافية وملحقاتها

ذلــك بنــاء علــى طلــب –اإلدارة العامــة لإلطفــاء  -ويمكــن الحصــول
على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات المركزية.
الكفالة
السعر
األقفال
الطرح
 50000/د.ك صالحة1000/2016/3/22
2016/2/7
لمدة ( )90يوم
د.ك
سيعقد االجتماع التمهيدي في تمام الساعة  10صباحاً يوم األربعاء الموافق 2016/2/17
وذلك في مقر اإلدارة العامة لإلطفاء – منطقة قبلة – شارع على السالم – إدارة نظم
المعلومات.

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر
اللجنة.
 يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالا بواسطة شيك مصدق أو
بطاقة كي نت.
 هذا المناقصة مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال الجغرافيا.
 آخر موعد لتقديم أي تحفظات أواستفسارات للمناقصة
المذكورة أعالا هو 2016/2/29ولن يلتفت لتلك الطلبات بعد
هذا التاريخ .
 يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من
قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل لعام  2016والصالحة لمدة
سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية
. WWW.CTC.GOV.KW
أمـين الســر

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
إعالن
عن الممارسة رقم  :م.ع.ر.س/م– 1048 /
2016/2015

تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تعديل مواعيد تقديم
العطاءات (اإلغالق) وجلسة الممارسة الستكمال إنشاء وإنجاز
وصيانة عدد ( 290شقة) بالقطاعين [ 350( + ]N1&N3شقة)
والمبانـي العامـة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور
الخدمي بمشروع مدينة جابـر األحمـد وذلك على النحو التالي :
 تاريخ اإلغالق وتقديم العطاءات :االثنين 2016/2/29
بدال من 2016/2/8
بدال
 تاريخ جلسة الممارسة الخميس 2016/3/3:
من 2016/2/11
المدي ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ــام
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الخطوط الجوية الكويتية

إعالن عن المناقصة رقم
()KAC/DP/T/1/2016
توفير خدمات صيانة وإصالح أجهزة SUN
وملحقاتها واألنظمة التشغيلية الخاصة بها وتقديم
الدعم الفني الالزم لها
الوثيقة رقم ( )1إعالن المناقصة

تعلــن الخطــوط الجويــة الكويتيــة عــن رغبتهــا فــي طــرح مناقصــة عامــة

لتوفير خـدمات صـيانة وإصـالح أجهـزة  SUNوملحقاتهـا واألنظمـة
التشغيلية الخاصة بها وتقـديم الـدعم الفنـي الـالزم لهـا وذلـك حسـب

االش ـ ــتراطات والمواص ـ ــفات الفني ـ ــة ال ـ ــوارد ذكره ـ ــا ف ـ ــي مس ـ ــتندات

المناقصــة الماثلــة  ،ويمكــن الحصــول علــى مســتندات المناقصــة مــن

مقر لجنة المناقصات والمزايـدات لـدى الشـركة وذلـك أثنـاء سـاعات
العمــل الرســمية اعتبــاراً مــن يــوم نشــر هــذا اإلعــالن بالجريــدة الرســمية

الكويت اليوم مقابـل مبلـال نقـدي قـدرا  50دينـارا كويتيـا (خمسـون

ديناراً كويتياً) غير قابل للـرد  .وإن آخـر موعـد لتقـديم العطـاءات هـو
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــراً مــن يــوم األحــد الموافــق 2016/2/28

(ولن يلتفت إلى أي عطاء يقدم بعد هذا التاريخ) .وتوضع العطاءات

بــأظرف مغلقــة ومختومــة فــي صــندوق المخصــص لــذلك بمقــر تلــك

اللجنة الكائن في منطقة الضجيج بجوار مطار الكويت الدولي ،على

أن تسري العطاءات لمـدة تسـعين ( )90يومـاً اعتبـاراً مـن تـاريخ آخـر
موعد لتقديمها وفقاً للشروط التالية -:

 .1أن يشمل عـرض السـعر المقـدم مـن المنـاقص علـى تفصـيل دقيـق

لألعمــال والخــدمات المطلوبــة بموجــب هــذا المناقصــة وذلــك وفق ـاً
لألعداد والشروط والمواصفات الفنية المحددة في هذا الشأن .

 .2يتع ـ ـ ــين تق ـ ـ ــديم ع ـ ـ ــرض الس ـ ـ ــعر اإلجم ـ ـ ــالي حس ـ ـ ــب الش ـ ـ ــروط
والمواصفات الفنية المحددة في هذا المناقصة .

 .3يجب عل كـل منـاقص تقـديم النسـخة األصـلية مـن إيصـال الـدفع
الخا

بشـراء مسـتندات المناقصـة مـع عـرض أسـعارا  ،وتكـون هـذا

المستندات ممهورة بالختم الرسمي للمناقص ويوقع على كل صـفحة
من صفحاتها .

 .4إن المدة الزمنية المحـددة لتنفيـذ تلـك األعمـال والخـدمات تبلـال
اثنا عشر ( )12شهراً .

 .5يلتـ ــزم المنـ ــاقص بتقـ ــديم الكفالـ ــة األوليـ ــة بنسـ ــبة ( %5خمسـ ــة
بالمائة) من قيمة العطاء مقدماً لصالح الخطوط الجوية الكويتية على

شكل خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة في
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دولة الكويت  ،وتظل هذا الكفالة سارية المفعول طـوال مـدة ســريان

العطـاء البالغـة تسعـين ( )90يوماً من تـاريخ آخـر موعـد لتقـديمها وال

تدفع عنها أية فوائـد مهمـا كـان نوعهـا وال يجـوز لـدائني مقـدم العطـاء

الحجــز عل ـى هــذا الكفالــة  ،ويحــق للشــركة مصــادرتها إذا انســحب
المناقص الـذي رسـت عليـه المناقصـة  ،وتظـل تلـك العطـاءات سـارية
المفعول طوال المـدة المـذكورة وفـي حـال مضـي المـدة دون أن يبلـال
المناقصين بنتيجة الترسية جاز لهم سحب تلك العطاءات والتأمينات
األولية خـالل عشـرة ( )10أيـام مـن تـاريخ انقضـاء المـدة المـذكورة ،

وإال اعتبـرت عطـائهم سـارية لمـدة ثالثـين ( )30يومـاً أخـرى وعلـيهم
تجديد تأميناتهم األولية .

 .6إن الخطوط الجوية الكويتية غير ملزمة بقبول أدنى العروض سعراً
إجمالي ـاً وذلــك وفق ـاً ألحكــام القــرار المــالي رقــم ( )2لســنة 2008
بشأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايـدات والـذي يعـد جـزءا ال
يتجـزأ مـن مســتندات هـذا المناقصــة ،ويحـق للشـركة أيضـاً إلغـاء هــذا

المناقصة فـي أي وقـت تشـاء أو تجزئتهـا أو إعـادة طرحهـا مـن جديـد

دون إبداء أية أسباب ودون أن يترتب على ذلـك أيـة التزامـات عليهـا
قِبل المناقصين.

 .7يق ــدم المن ــاقص الف ــائز الكفال ــة النهائي ــة البالغ ــة نسـ ــبتها %10

(عشرة بالمائـة) مـن القيمـة اإلجماليـة للعقـد لصـالح الخطـوط الجويـة

الكويتية في صورة خطاب ضمان صادر مـن أحـد المصـارف المحليـة

المعتمدة  ،وال تدفع عنها أية فوائد مهما كان نوعها وال يجوز لدائني

مقدم العطـاء الفـائز الحجـز علـي هـذا الكفالـة  ،وال يعتـد مطلقـاً بـأي
ـواء مــن المنــاقص أو مــن الغيــر فــي هــذا الشــأن قبــل أو بعــد
إدعــاء سـ ً
توقيع العقد .

وسـوف يعقــد اجتمــاع تمهيـدي للــرد علــى االستفسـارات المقدمــة مــن
قبل المناقصين وذلك في تمام الساعة الحادية عشـرة مـن صـباح يـوم

االربعــاء الموافــق  2016/2/24بــدائرة تكنولوجيــا المعلومــات بمقــر
اإلدارة الرئيســي الكائنــة فــي منطقــة الضــجيج بجانــب مطــار الكويــت

الدولي  ،وفي حالة عدم حضور المناقص لهذا االجتماع فـ ن األخيـر
يعتبر ملتزماً تماماً بكـل مـا دار فيـه مـن مناقشـات ومـا تضـمنه محضـر

االجتماع من قرارات وتوصيات .

معهــد الكــويت لألبحــاث العلميــة
إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن

يعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية عن طرح ممارسة رقم -102
 2016/2015-Mتوريد مولد كهربائي للعالفة ،ويمكن الحصول
على وثائق الممارسة من قسم المناقصات (دائرة المشتريات
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والمخازن) بمقر المعهد بمنطقة الشويخ مقابل مبلال ال يرد وقدرا -
 75/د.ك (فقط خمسة وسبعون ديناراً).
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم
األربعاء الموافق .2016/2/24
الطرح

االقفال

2016/1/31

2016/2/24

سعر
الوثائق
 75د.ك

مالحظات

اجتماع تمهيدي يـوم األربعاء
الموافـق
 2016/2/10الساعة 10.00
صباحا
ً

والممارسة محدودة على الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند
مولدات كهرباء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن

يعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية عن طرح الممارسة رقم
 2016/2015-M-109توريد أجهزة علمية ،ويمكن الحصول
على وثائق الممارسة من قسم المناقصات (دائرة المشتريات
والمخازن) بمقر المعهد بمنطقة الشويخ مقابل مبلال ال يرد وقدرا -
 75/د.ك (فقط خمسة وسبعون ديناراً).
عل ًما بأن آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم
األربعاء الموافق .2016/2/24
الطرح

اإلقفال

سعر الوثائق

2016/1/31

2016/2/24

 75د.ك

مالحظات
اجتماع تمهيدي يـوم الثالثاء
الموافـق
 2016/2/9الساعة
صباحا
ً 10.00

والممارسة محدودة على الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند
أجهزة علمية.

شركة البترول الوطنية الكويتية

إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية
لجنة المناقصات الداخلية
إع ـ ــالن تنويه عن المزايدة رقم WH-003/2015
بيع مواد فائضة عن الحاجة في مصافي الشركة

الحاقا الى اإلعالن الصادر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد
رق ـ ــم ( )1263الص ـ ــادر بت ـ ــاريخ  2015/11/22بخص ـ ــو ه ـ ــذا
الموض ــوع فـ ـ ن لجن ــة المناقص ــات الداخلي ــة للش ــركة تس ــترعي انتب ــاا
الســادة  /المزايــدين المشــتركين فــي هــذا المزايــدة الــى انــه قــد جــرى
إلغاء هذا المزايدة  ،لذا اقتضى التنويه .
أمين الســر
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الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة( maci :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع رسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع138372 :
التاريخ21/03/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()05
مستحضرات صيدالنية لمعالجة مرض الغضروف المفصلي.
طالب التسجيل :جينزيومي كوربوريشين.
العنوان :أمريكية  500 /كيندول ستريت ،كامبريدج ،ماساشوسيتس
 ،02142الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( maci :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع رسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع138373 :
التاريخ21/03/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()10
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وأجهزة لتصليح الغضروف المستخرج
من جسم الشخص نفسه.
طالب التسجيل :جينزيومي كوربوريشين.
العنوان :أمريكية  500 /كيندول ستريت ،كامبريدج ،ماساشوسيتس
 ،02142الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAROUSH LONDON :باإلنجليزية) كتبت
بشكل خاص (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع140175 :
التاريخ21/05/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,145009
 145013 ,145012 ,145011 ,145010وذلك الرتباطهم.
البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل  :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ميرندا فان ميكس (بالعربية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145004 :
التاريخ10/11/2013 :
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الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,3481
,83935 ,83934 ,66015 ,41052 ,23829 ,6364
143591 ،143590 ,142594 ,126019 ,101911
وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام ,41052 ,23829 ,6364 ,3481
,126019 ,101911 ,83935 ,83934 ,66015
 143590 ,142594بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية ،مشروبات
الفواكه وعصير الفواكه ،الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي
تستعمل لصنع المشروبات.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAROUSH :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص
وكتب أسفلها ( MAROUSH EXPRESSباإلنجليزية)
كما بالشكل المرفق.
رقم اإليداع145009 :
التاريخ10/11/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,140175
 145013 ,145012 ,145011 ,145010وذلك الرتباطهم.
البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل  :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAROUSH :باإلنجليزية)كتبت بشكل خاص وكتب
أسفلها MAROUSH FOOD PRODUCTION
(باإلنجليزية) كما بالشكل المرفق.
رقم اإليداع145010 :
التاريخ10/11/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,140175
 145013 ,145012 ,145011 ,145009وذلك الرتباطهم.
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البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAROUSH :باإلنجليزية)كتبت بشكل خاص وكتب
أسفلها ( MAROUSH BAKEHOUSEباإلنجليزية)
كما بالشكل المرفق.
رقم اإليداع145011 :
التاريخ10/11/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,140175
 145013 ,145012 ,145010 ,145009وذلك الرتباطهم.
البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAROUSH :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص
وكتب أسفلها ( MAROUSHباإلنجليزية) كما بالشكل المرفق.
رقم اإليداع145012 :
التاريخ10/11/2013 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،140175
 145013 ،145011 ،145010 ،145009وذلك الرتباطهم.
البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مروش (بالعربية) كتبت بشكل خاص وكتب أسفلها
( MAROUSHباإلنجليزية) كتبت بأحرف إنجليزية (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145013 :
التاريخ10/11/2013 :
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الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,140175
 145012 ,145011 ,145010 ,145009وذلك الرتباطهم.
البضائع و المنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :مروش جروب وشركة أبو زكي
العنوان :انجليزية  21 /إدجوار رود ،لندن دبليو  2 2جي إي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( AUTOZONE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع145519 :
التاريخ26/11/2013 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب أو التجميع ،خدمات
صيانة واصالح المركبات.
طالب التسجيل :أوتو زون بارتس ،إنك.
العنوان :أمريكية  123 /ساوث فرونت ستريت ،ممفيس ،تينيسي
 ،38103الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع145801 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145805
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل وتتضمن الكتب وكتب النصوص
والمنشورات الدورية والمنشورات التعليمية والرسائل اإلخبارية
ونشرات األخبار والمقاالت افتتاحية والكتب التمهيدية والمدونات
والتعليقات والنصوص وكتب الدورات الدراسية والكراريس والمقاالت
الكتابية والمنشورات وصفحات الحقائق والنماذج وبطاقات التسجيل
والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والرسوم والجداول؛ العروض
التوضيحية اإللكترونية وملفات الصور؛ المواد الرقمية وتتضمن
األقراص المضغوطة المسجلة وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو
الرقمية؛ قواعد البيانات وقواعد بيانات الحاسوب؛ جميع البضائع
المذكورة المتعلقة بالمعايير المالية والمحاسبية.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
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العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع145802 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145806
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()16
المطبوعات والمنشورات المطبوعة وتتضمن الكتب وكتب النصوص
والمنشورات الدورية والمنشورات التعليمية والعروض التوضيحية
والرسائل اإلخبارية ونشرات األخبار والمقاالت افتتاحية والكتب
التمهيدية والتعليقات والنصوص وكتب الدورات الدراسية والكراريس
والمقاالت الكتابية والمنشورات وصفحات الحقائق والنماذج وبطاقات
التسجيل والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والرسوم والجداول؛
جميع البضائع المذكورة المتعلقة بالمعايير المالية والمحاسبية.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع145803 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145807
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
خدمات توفير وتنظيم التعليم واإلرشاد والتدريب ونشر المطبوعات
والمنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت والتراجم
والدورات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب على الدراسة
الذاتية ولجان المناقشة والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريب
في الموقع والدعايات التعليمية والترقيات التعليمية والتعليم التجاري
والمواقع اإللكترونية التعليمية والمنشورات التعليمية اإللكترونية
على اإلنترنت التي تتضمن النشرات اإلخبارية والمقاالت االفتتاحية
والمدونات واألفالم التعليمية المسجلة وأقراص الفيديو وأشرطة
الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص المضغوطة والبث الشبكي
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التعليمي والعروض التوضيحية المرئية التعليمية على اإلنترنت
للمؤتمرات ولجان المناقشة وورش العمل والمنتديات والدورات
والمؤتمرات والتدريب في الموقع والحلقات الدراسية ودورات
التدريب الذاتي كأدوات تدريبية؛ خدمات تقديم المعلومات في
مجال المعايير المبادئ المالية والمحاسبية والحسابات من خالل
شبكة الحاسوب؛ جميع الخدمات المذكورة تتعلق بتشكيل وتطوير
وإعداد وتنسيق واإلشراف على ونشر وتحسين المعايير والمبادئ
المالية واالستشارية والمحاسبية والترويج للوعي الجماهيري بالحاجة
إلى تنسيق وتحسين المعايير والمبادئ المالية والمحاسبية والحسابية؛
خدمات المعلومات والمساعدة والنصائح واالستشارات المتعلقة
بالخدمات المذكورة أعاله.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع145804 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145808
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
خدمات تشكيل وتطوير وإعداد وتنسيق واإلشراف على ونشر وتحسين
المعايير والمبادئ المالية والمحاسبية والحسابية؛ خدمات الترويج
للوعي الجماهيري بالحاجة إلى تنسيق وتحسين المعايير والمبادئ
المالية والمحاسبية والحسابية؛خدمات المعلومات والمساعدة
والنصائح واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145805 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145801

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل وتتضمن الكتب وكتب النصوص
والمنشورات الدورية والمنشورات التعليمية والرسائل اإلخبارية
ونشرات األخبار والمقاالت افتتاحية والكتب التمهيدية والمدونات
والتعليقات والنصوص وكتب الدورات الدراسية والكراريس والمقاالت
الكتابية والمنشورات وصفحات الحقائق والنماذج وبطاقات التسجيل
والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والرسوم والجداول؛ العروض
التوضيحية اإللكترونية وملفات الصور؛ المواد الرقمية وتتضمن
األقراص المضغوطة المسجلة وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو
الرقمية؛ قواعد البيانات وقواعد بيانات الحاسوب؛ جميع البضائع
المذكورة المتعلقة بالمعايير المالية والمحاسبية.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145806 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145802
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()16
المطبوعات والمنشورات المطبوعة وتتضمن الكتب وكتب النصوص
والمنشورات الدورية والمنشورات التعليمية والعروض التوضيحية
والرسائل اإلخبارية ونشرات األخبار والمقاالت افتتاحية والكتب
التمهيدية والتعليقات والنصوص وكتب الدورات الدراسية والكراريس
والمقاالت الكتابية والمنشورات وصفحات الحقائق والنماذج وبطاقات
التسجيل والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والرسوم والجداول؛
جميع البضائع المذكورة المتعلقة بالمعايير المالية والمحاسبية.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
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العالمة ( IFRS :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145807 :
التاريخ03/12/2013 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145803
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
خدمات توفير وتنظيم التعليم واإلرشاد والتدريب ونشر المطبوعات
والمنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت والتراجم
والدورات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب على الدراسة
الذاتية ولجان المناقشة والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريب
في الموقع والدعايات التعليمية والترقيات التعليمية والتعليم التجاري
والمواقع اإللكترونية التعليمية والمنشورات التعليمية اإللكترونية
على اإلنترنت التي تتضمن النشرات اإلخبارية والمقاالت االفتتاحية
والمدونات واألفالم التعليمية المسجلة وأقراص الفيديو وأشرطة
الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص المضغوطة والبث الشبكي
التعليمي والعروض التوضيحية المرئية التعليمية على اإلنترنت
للمؤتمرات ولجان المناقشة وورش العمل والمنتديات والدورات
والمؤتمرات والتدريب في الموقع والحلقات الدراسية ودورات
التدريب الذاتي كأدوات تدريبية؛ خدمات تقديم المعلومات في
مجال المعايير المبادئ المالية والمحاسبية والحسابات من خالل
شبكة الحاسوب؛ جميع الخدمات المذكورة تتعلق بتشكيل وتطوير
وإعداد وتنسيق واإلشراف على ونشر وتحسين المعايير والمبادئ
المالية واالستشارية والمحاسبية والترويج للوعي الجماهيري بالحاجة
إلى تنسيق وتحسين المعايير والمبادئ المالية والمحاسبية والحسابية؛
خدمات المعلومات والمساعدة والنصائح واالستشارات المتعلقة
بالخدمات المذكورة أعاله.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFRS :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع145808 :
التاريخ03/12/2013 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 145804
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
خدمات تشكيل وتطوير وإعداد وتنسيق واإلشراف على ونشر وتحسين
المعايير والمبادئ المالية والمحاسبية والحسابية؛ خدمات الترويج
للوعي الجماهيري بالحاجة إلى تنسيق وتحسين المعايير والمبادئ
المالية والمحاسبية والحسابية؛ خدمات المعلومات والمساعدة
والنصائح واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.
طالب التسجيل :إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز
فاونديشين.
العنوان :انجليزية  1 /أس تي فلور 30 ،كانون ستريت ،لندن ،إي سي
 4أم  6أكس أتش ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Lu by Lolita :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع147444 :
التاريخ23/01/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس ،البسة القدم ،اغطية الرأس.
طالب التسجيل :لوليتا سوسيداد انومينا.
العنوان :اوروغواي  /د .كارلوس ماريا دي بينا  ،4477مونتيفيديو،
اوروغواي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Lu by Lolita :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع147445 :
التاريخ23/01/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
خدمات البيع بالتجزئة ،خدمات البيع بالجملة وذلك بجميع
المجاالت المرتبطة بالمالبس والبسة القدم واغطية الرأس.
طالب التسجيل :لوليتا سوسيداد انومينا.
العنوان :اوروغواي  /د .كارلوس ماريا دي بينا  ،4477مونتيفيديو،
اوروغواي
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العالمة ( AC :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع147710 :
التاريخ29/01/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية وخدمات التدريب ،بما في ذلك تشغيل المعاهد
التعليمية بعد المرحلة الثانوية التي تقدم برامج بدوام كامل وبدوام
جزئي ،وشهادات الدراسات العليا ،وبرامج الدرجات العلمية وفرص
التعاون والتلمذة والتدريب؛ في الفصول الدراسية والحلقات الدراسية
للتعليم على االنترنت ،وبرامج السنة التحضيرية األساسية ،والتدريب
للشركات بما في ذلك تصميم وتطوير وتقديم ورش العمل المهنية
والدورات والبرامج المتعلقة بالتقدم الوظيفي وتحقيق األهداف
التجارية ،بما في ذلك في مجاالت تحليل األعمال ،وكتابة األعمال
ومهارات العرض واالتصال و مهارات التعامل مع اآلخرين ،والبناء،
والحرف ،والبيئة ،وخدمة العمالء والمبيعات ،وإدارة المرافق ،القيادة
واإلدارة ،والصحة والسالمة المهنية واإلنتاجية الشخصية وإدارة
المشاريع ،وخدمات البحوث التطبيقية وجميع الخدمات في الفئة
.41
طالب التسجيل :ذا آلجونكوين كوليج أوف أباليد آرتس آند
تكنولوجي.
العنوان :كندية  1385 /وودروفي أفينيو ،أوتاوا ،أونتاريو ،كيه  2جي
 1في  ،8كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة THE ALGONQUIN COLLEGE OF :
APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
(باإلنجليزية)
THE ALGONQUIN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
رقم اإليداع147711 :
التاريخ29/01/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,147712
 147713وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية وخدمات التدريب ،بما في ذلك تشغيل المعاهد
التعليمية بعد المرحلة الثانوية التي تقدم برامج بدوام كامل وبدوام
جزئي ،وشهادات الدراسات العليا ،وبرامج الدرجات العلمية وفرص
التعاون والتلمذة والتدريب؛ في الفصول الدراسية والحلقات الدراسية
للتعليم على االنترنت ،وبرامج السنة التحضيرية األساسية ،والتدريب
للشركات بما في ذلك تصميم وتطوير وتقديم ورش العمل المهنية
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والدورات والبرامج المتعلقة بالتقدم الوظيفي وتحقيق األهداف
التجارية ،بما في ذلك في مجاالت تحليل األعمال ،وكتابة األعمال
ومهارات العرض واالتصال و مهارات التعامل مع اآلخرين ،والبناء،
والحرف ،والبيئة ،وخدمة العمالء والمبيعات ،وإدارة المرافق ،القيادة
واإلدارة ،والصحة والسالمة المهنية واإلنتاجية الشخصية وإدارة
المشاريع ،وخدمات البحوث التطبيقية وجميع الخدمات في الفئة
.41
طالب التسجيل :ذا آلجونكوين كوليج أوف أباليد آرتس آند
تكنولوجي.
العنوان :كندية  1385 /وودروفي أفينيو ،أوتاوا ،أونتاريو ،كيه  2جي
 1في  ،8كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( ALGONQUIN COLLEGE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع147712 :
ALGONQUIN COLLEGE
التاريخ29/01/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,147711
 147713وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية وخدمات التدريب ،بما في ذلك تشغيل المعاهد
التعليمية بعد المرحلة الثانوية التي تقدم برامج بدوام كامل وبدوام
جزئي ،وشهادات الدراسات العليا ،وبرامج الدرجات العلمية وفرص
التعاون والتلمذة والتدريب؛ في الفصول الدراسية والحلقات الدراسية
للتعليم على االنترنت ،وبرامج السنة التحضيرية األساسية ،والتدريب
للشركات بما في ذلك تصميم وتطوير وتقديم ورش العمل المهنية
والدورات والبرامج المتعلقة بالتقدم الوظيفي وتحقيق األهداف
التجارية ،بما في ذلك في مجاالت تحليل األعمال ،وكتابة األعمال
ومهارات العرض واالتصال و مهارات التعامل مع اآلخرين ،والبناء،
والحرف ،والبيئة ،وخدمة العمالء والمبيعات ،وإدارة المرافق ،القيادة
واإلدارة ،والصحة والسالمة المهنية واإلنتاجية الشخصية وإدارة
المشاريع ،وخدمات البحوث التطبيقية وجميع الخدمات في الفئة
.41
طالب التسجيل :ذا آلجونكوين كوليج أوف أباليد آرتس آند
تكنولوجي.
العنوان :كندية  1385 /وودروفي أفينيو ،أوتاوا ،أونتاريو ،كيه  2جي
 1في  ،8كندا
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العالمة ( ALGONQUIN COLLEGE :باإلنجليزية)
كتبت بشكل خاص (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع147713 :
التاريخ29/01/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,147711
 147712وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية وخدمات التدريب ،بما في ذلك تشغيل المعاهد
التعليمية بعد المرحلة الثانوية التي تقدم برامج بدوام كامل وبدوام
جزئي ،وشهادات الدراسات العليا ،وبرامج الدرجات العلمية وفرص
التعاون والتلمذة والتدريب؛ في الفصول الدراسية والحلقات الدراسية
للتعليم على االنترنت ،وبرامج السنة التحضيرية األساسية ،والتدريب
للشركات بما في ذلك تصميم وتطوير وتقديم ورش العمل المهنية
والدورات والبرامج المتعلقة بالتقدم الوظيفي وتحقيق األهداف
التجارية ،بما في ذلك في مجاالت تحليل األعمال ،وكتابة األعمال
ومهارات العرض واالتصال و مهارات التعامل مع اآلخرين ،والبناء،
والحرف ،والبيئة ،وخدمة العمالء والمبيعات ،وإدارة المرافق ،القيادة
واإلدارة ،والصحة والسالمة المهنية واإلنتاجية الشخصية وإدارة
المشاريع ،وخدمات البحوث التطبيقية وجميع الخدمات في الفئة
.41
طالب التسجيل :ذا آلجونكوين كوليج أوف أباليد آرتس آند
تكنولوجي.
العنوان :كندية  1385 /وودروفي أفينيو ،أوتاوا ،أونتاريو ،كيه  2جي
 1في  ،8كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :تتكون العالمة من صورة لخيال حيوان الموظ كما هو موضح
بالشكل.
رقم االيداع 149523 :
التـاريخ 2014/03/18 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن األرقام149529 /وذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
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العالمة  :تتكون العالمة من رسم صورة ظلية لحيوان الموظ كما هو
موضح بالشكل.
رقم االيداع 149529 :
التـاريخ 2014/03/18 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن األرقام149523 /وذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE BASICS :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص ضمن شكل دائري (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع151441 :
التاريخ15/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 154637
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
التسجيالت الصوتية في شكل تسجيالت الفونوغراف ،أقراص،
أقراص مدمجة ،أقراص فيديو الرقمية ،سي دي رومز ،أقراص الليزر
وأشرطة؛ تسجيالت الفيديو في شكل أقراص وأشرطة؛ أقراص
وأشرطة جميعها للتسجيالت الصوتية و/أو البصرية؛ أشرطة و
خراطيش جميع الستخدامها مع أو تحتوي على الفيديو والتسجيالت
الصوتية؛ األفالم السينمائية؛ برامج الكمبيوتر للتلفزيون التفاعلي؛
أجهزة الحاسوب والبرمجيات و البرامج الثابتة؛ ألعاب الكمبيوتر
البرمجيات؛ أجهزة وأدوات وسائل اإلعالم للتسجيل ،ونسخ،
وتحميل ،وتخزين ،ومعالجة ،واالنتفاع ،بث ،إذاعة واسترجاع
المنشورات ،النصوص ،إشارات ،برمجيات ،معلومات ،بيانات ،رمز،
صوت وصور؛ التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو والموسيقى
واألصوات والصور ،النصوص ،إشارات ،برمجيات ،معلومات،
بيانات ،تعليمات البرمجية المقدمة عبر شبكات االتصاالت السلكية
والالسلكية ،عن طريق التسليم على الخط و عن طريق اإلنترنت
و الشبكة العالمية؛ برامج الكمبيوتر لتعزيز قدرات سمعية وبصرية
من تطبيقات الوسائط المتعددة؛ أجهزة تسلية مخصصة لالستخدام
مع أجهزة االستقبال التلفزيوني فقط؛ الرسوم المتحركة؛ النظارات
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الشمسية ،علب النظارات الشمسية؛ شاشات ،لبادات الماوس؛
تحميل نغمات رنين؛ رموز الهاتف؛ نغمات رنين الهاتف المحمول،
تكنولوجيا الهاتف المحمول؛ ملحقات الهاتف المحمول؛ الموسيقى
الرقمية ( تحميل ) المقدمة من شبكة اإلنترنت؛ الموسيقى الرقمية
( تحميل ) المقدمة من مواقع اإلنترنت إم بي ثري؛ مشغالت إم بي
ثري.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE BASICS :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص ضمن شكل دائري (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع151442 :
التاريخ15/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,63406
 154638 ،109159وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  109159 ,63406بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()20
االثاث؛ اثاث المكاتب؛ اثاث غرف الطعام؛ اثاث المطابخ؛ اثاث
غرف النوم؛ اثاث غرف االطفال؛ اثاث للفناء المرصوف؛ اثاث لخارج
المنزل؛ اثاث لمناسبات الباربكيو؛ حلى بقدر ورودها في هذه الفئة ؛
غرف تخزين؛ رفوف؛ كراسي لغرف الطعام؛ ستائر للنوافذ؛ شراشف؛
وسائد؛ وسائد مبعثرة؛ حاويات للتعبئة؛ مرايا؛ اطارات الصور؛ بضائع
مصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو الخوص أو
القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان
أو عروق اللؤلؤ أو المرشوم أو من بدائل كافة هذه المواد أو من
البالستيك؛ ارائك؛ ارائك تستعمل كسرير ابضا؛ اسرة اريكية على
الطريقة اليابانية؛ كراسي ذات ذراعين؛ كراسي؛ كراسي لغرفة الطعام؛
كراسي دون ظهر او مسند؛ الكراسي الطويلة(شيزلنغ)؛ خزانات
كتب؛ خزائن عرض؛ خزانات؛ المزينة؛ خزانات طعام؛ طاوالت؛
طاوالت للقهوة؛ طاوالت جانبية؛ طاوالت للطعام؛ وجوه الطاوالت؛
ارجل الطاوالت؛ خزانات إليواء اجهزة الوسائط؛ فرشات لألسرة؛
اسرة؛ طاوالت توضع بجانب السرير؛ حاجبات النار؛ خزائن الثياب؛
ادراج؛ حامالت للمعاطف؛ رفوف لحمل الثياب؛ منصات للمظالت؛
رفوف؛ اسرة االطفال؛ صناديق اثاث؛ حظائر لعب لألطفال؛ اسرة
جدارية؛ طاوالت مكتبية؛ عربات متحركة لتقديم الشراب؛ مراكز
عمل للكومبيوتر تتألف من طاولة ومكان لوضع وحدات ومكونات
الكومبيوتر؛ رفوف لألحذية؛ خزائن للنبيذ والقناني؛ خزانات ذات
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ادراج؛ خزائن؛ رفوف تعليق للخزن؛ رفوف تعليق لخزن المجالت من
الخشب او الخيزران او الخوص او البالستيك؛ اشغال فنية تحديدا
هياكل وتماثيل مصنوعة من الخشب او الجص او الخوص او الخيزران
او الفلين او البالستيك؛ اسرة اطفال؛ بنوك(مقاعد)؛ ستائر داخلية
مضلعة؛ صناديق من خشب او بالستيك؛ عربات للكومبيوتر(اثاث)؛
صناديق للدمى؛ الواح من خشب للفرم على شكل طاوالت؛ اثاث،
تحديدا نضد للبيع والعرض؛ اسرة مهد لألطفال؛ قضبان للستائر؛
حبال زينة للستائر؛ وسائد للمقاعد والكراسي؛ كراسي قابلة للطي؛
ابواب لألثاث؛ طاوالت تجميل؛ حواجز نار؛ سالل؛ رفوف غير
معدنية لتعلق القبعات؛ كراسي عالية لألطفال؛ حامالت غير معدنية
للمفاتيح ،تحديدا لوحات مفاتيح لتعليق المفاتيح؛ خزانات؛ قواعد
للنباتات؛ قواعد ألوعية الزهور؛ صناديق غير معدنية؛ قطع ولوازم
لجميع هذه البضائع.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE BASICS :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص ضمن شكل دائري (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع151443 :
التاريخ15/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,63407
 154639 ،109160وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  109160 ,63407بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()21
اواني واوعية ومعدات للمطابخ واالواني (ما عدا تلك المصنوعة أو
المكسية بالمعادن الثمينة) ،األمشاط واإلسفنجات والفرش (ماعدا
فرش الطالء)؛ مواد ألغراض التنظيف؛ زجاج غير مشغولة أو نصف
مشغولة (ما عدا الزجاج المستخدم في البناء)؛ األواني الزجاجية،
البورسلين والخزف غير مدرجة في فئات أخرى؛ اواني واوعية
ومعدات للمطابخ؛ اواني المائدة؛ اواني للطهي؛ اواني للخبز؛ اواني
زجاجية؛ اواني خزفية؛ اواني للخدمة على المائدة؛ معدات للتنظيف؛
صواني؛ شمعدانات؛ اوعية وباذر لخارج المنزل؛ اوعية للنباتات؛
قواعد للنباتات؛ قصعات؛ مقالي؛ قدور؛ اوعية؛ صواني ليست من
الورق وبخالف بياض المائدة؛ احواض؛ اباريق؛ سالل للخبز مكونة
من الخشب او الخيزران؛ صناديق للخبز؛ الواح للخبز؛ قوالب
للكعك؛ اكياس مزخرفة للحلويات ،تحديدا اكياس للمعجنات؛ اوعية
طهي؛ اطقم اوعية طهي؛ فتاحات سدادات الفلين؛ دالء ثلج؛ قوالب
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لمكعبات الثلج؛ مماسح؛ حلقات للمناديل وحامالت للمناديل
ليست من معادن نفيسة؛ سالل معدة للنزهات؛ رفوف للتوابل؛ اباريق
ليست من معادن نفيسة؛ خفاقات غير كهربائية للبيض؛ اباريق غير
كهربائية للقهوة؛ طباخات غير كهربائية على الضغط؛ محمصات غير
كهربائية لكعكة الوفل؛ خفاقات غير كهربائية؛ مالعق تحريك الطعام
اثناء الطبخ؛ مناخل كبيرة للحبوب؛ صواني لتقديم الشراب ليست
من معادن نفيسة؛ اغطية لألوعية؛ مناصب ثالثية القوائم؛ حاويات
لالستعمال في تخزين الطعام؛ فراشي لغسيل االطباق ،تحديدا فراشي
لتنظيف االوعية؛ فراشي لتطريه اللحم؛ اسفنج لألغراض المنزلية
ولبادات جلي ألغراض المطبخ او االغراض المنزلية؛ زجاج غير مطبوخ
او نصف مطبوخ ليس للبناء؛ فراشي اسنان؛ هياكل وتماثيل مصنوعة
من البورسلين؛ اواني زجاجية للشراب؛ اطباق؛ زبادي؛ اكواب؛
اقداح؛ صحون للخبز؛ صحون للزبدة؛ مزهريات جميعها مصنوعة من
البورسلين و/او الخزف؛ سالل ليست لالستعمال التجاري وليست
مكونة من معدن؛ اوعية للنباتات؛ اواني للزهور ليست من معادن
نفيسة؛ مزهريات من الزجاج والسيراميك؛ اوعية على شكل صناديق
تستعمل ألغراض الطعام واالغراض المنزلية؛ صناديق للخبز؛ سالل
غير معدنية لبقايا الورق؛ ادوات ألغراض التنظيف؛ صناديق الخبز غير
المعدنية؛ قطع ولوازم لجميع هذه البضائع.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE BASICS :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص ضمن شكل دائري (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع151444 :
التاريخ15/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،109161
 154640وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  109161بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
خدمات اإلعالن ،ادارة األعمال ،ضبط األعمال ،أعمال المكاتب؛
خدمات البيع بالتجزئة التي تتعلق ببيع الصابون والبخور والعطور
واواني الزهور ذات الرائحة العطرة والزيوت العطرية ومستحضرات
التنظيف والشموع واصناف من الخردوات المعدنية والعدد واالدوات
اليدوية وادوات القطع والسكاكين وملحقات الشواء والوسائط
المسجلة وتسجيالت الصوت والفيديو والبيانات واجهزة ومنشآت
االنارة والتركيبات الكهربائية وادوات الشواء والساعات الكبيرة

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
والصغيرة والمطبوعات والمواد المطبوعة والقرطاسية والملصقات
واطارات الصور والبطاقات البريدية والبطاقات وعبوات فنية ولفافات
للهدايا ومواد للزينة وحقائب ثياب وحقائب ومظالت خفيفة واقية من
الشمس واثاث ومرايا واطارات للصور وحلى واسرة وستائر وشراشف
وبياضات اسرة ووسائد وصناديق واواني منزلية واواني للطهي واواني
للخبز واواني زجاجية واواني خزفية واواني لتقديم الشراب واواني
من السالل ومعدات مطابخ ومعدات تنظيف واوعية واواني للنباتات
لخارج المنزل ومزهريات وزبادي ومنسوجات وبضائع منسوجة
ومناشف وستائر ومالبس والبسة القدم واغطية الرأس وما يغطي ارضية
الغرف ومماسح ارجل ومداسات حمام ودمى والعاب وادوات اللعب
وزخارف عيد الميالد ومناسبات اخرى ،ازهار ونباتات؛ خدمات
المعلومات والنصائح المتعلقة بهذه الخدمات.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( COVA :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم
(كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع152031 :
التاريخ27/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152033
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
معجنات وحلويات ،كيك ،حلوى الكاندي ،بسكويت ،أنابيس ،حلوى
التعقيبة ،كيك بانيتون (كعكة نموذجية اإليطالية التقليدية مع شكل
مميزة واالتساق ،والتي تحتوي على الفاكهة والزبيب ملبس)،شوكوالته،
آيس كريم؛ قهوة ،شاي ،كاكاو ،سكر ،رز ،تابيوكا ،ساجو ،قهوة
اصطناعية؛ طحين ومستحضرات مصنوعة من الحبوب ،خبز ،عسل،
دبس؛ خميرة ،بيكينغ باودر ،ملح ،خردل؛ خل ،صلصات (بهارات)؛
التوابل؛ ثلج.
طالب التسجيل :باستيشيريا كونفيتيريا كوفا إس .آر .إل.
العنوان :ايطالية  /فيا كوسا بي - 2 ،.ميالنو ،ايطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( COVA :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص مع الرسم
(كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع152032 :
التاريخ27/05/2014 :
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الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152034
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات تقديم الطعام والشراب في األماكن العامة والمقاهي
والمطاعم ،مطاعم البيتزا؛ خدمات تقديم الطعام والشراب عن طريق
أروقة اآليس كريم ومحالت حلويات؛ خدمات تقديم الطعام والشراب
عن طريق محالت األطعمة الراقية؛ غرف الشواء والطعام الراقي؛
خدمات الطعام واإلقامة عن طريق الفنادق ،بيوت الضيافة ،مواقع
المخيمات ،النزل السياحية والمزارع مع السكن ،والسياحة الزراعية.
طالب التسجيل :باستيشيريا كونفيتيريا كوفا إس .آر .إل.
العنوان :ايطالية  /فيا كوسا بي - 2 ،.ميالنو ،ايطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( COVA :باإلنجليزية)
رقم اإليداع152033 :
التاريخ27/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152031
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
قهوة ،شاي ،كاكاو ،سكر ،رز ،تابيوكا ،ساجو ،قهوة اصطناعية؛
طحين ومستحضرات مصنوعة من الحبوب ،خبز ،معجنات وحلويات،
مثلجات؛ عسل ،دبس؛ خميرة ،بيكنغ-باودر؛ ملح ،خل؛ خردل،
صلصات (منكهات)؛ توابل؛ ثلج.
طالب التسجيل :باستيشيريا كونفيتيريا كوفا إس .آر .إل.
العنوان :ايطالية  /فيا كوسا بي - 2 ،.ميالنو ،ايطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( COVA :باإلنجليزية)
رقم اإليداع152034 :
التاريخ27/05/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152032
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات التزويد بالطعام والشراب ،خدمات وسائل الراحة المؤقتة.
طالب التسجيل :باستيشيريا كونفيتيريا كوفا إس .آر .إل.
العنوان :ايطالية  /فيا كوسا بي - 2 ،.ميالنو ،ايطاليا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة ( BRIGHTON COLLEGE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع152774 :
التاريخ15/06/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152775
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية؛ التدريس؛ خدمات التعليم األكاديمي؛ خدمات
التعليم المهني؛ ترتيب وتنظيم دورات للتعليم والمحاضرات والندوات
وكلها تتعلق بالمواد األكاديمية و  /أو المهنية؛ ترتيب وتنظيم
المؤتمرات والحلقات الدراسية في مجال التعليم؛ المشاورات التعليمية
وخدمات الفحص؛ توفير التعليم االبتدائي والثانوي؛ خدمات المدرسة
الداخلية؛ خدمات المكتبة؛ التوجيه المهني؛ الرياضة وخدمات تعليم
التربية البدنية؛ توفير التدريب؛ تطوير المناهج الدراسية؛ ترتيب وتنظيم
الندوات والمحاضرات؛ ترتيب وتنظيم دورات للتعليم والمحاضرات
والحلقات الدراسية؛ نشر النصوص ،وغيرها من النصوص الدعائية؛
نشر الكتب ،والنصوص ،والمجالت ،والمجالت والدوريات؛ ترتيب
وتنظيم دورات دراسية بالمراسلة؛ توفير مرافق التدريب؛ خدمات
التدريب بمساعدة الكمبيوتر؛ المنشورات االلكترونية (ليست
للتحميل)؛ توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت (ليست
للتحميل)؛ نشر الكتب والمجالت اإللكترونية على االنترنت؛ نشر
األخبار والنشرات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ توفير المنشورات
على اإلنترنت أو شبكة الكمبيوتر العالمية والتي يمكن تصفحها؛
نشر كتيبات التدريب؛ توفير المعلومات التعليمية؛ توفير المعلومات
المتعلقة بالتدريب؛ المعلومات المتعلقة بخدمات التعليم؛ المعلومات
المتعلقة بالتعليم ،وتقدم على الخط من قاعدة بيانات الكمبيوتر
أو اإلنترنت؛ المعلومات والخدمات االستشارية المهنية (التعليمية
والمشورة والتدريب)؛ خدمات استشارية تتعلق بالمواد األكاديمية أو
المهارات المهنية؛ الخدمات االستشارية المهنية المتعلقة بالتعليم؛
إعادة تدريب المهني؛ إعداد التقارير المتعلقة اللغة والفنون؛ خدمات
البحث والتطوير المتعلقة اللغات والفنون؛ إدارة األحداث؛ خدمات
التعليم الديني؛ خدمات التعليم في الهواء الطلق؛ التنظيم والتدريب
للفرق الرياضية؛ المنظمة من وسائل الترفيه الحتفاالت الزفاف؛
ترتيب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية،
واألحداث الرياضية ،والفعاليات الثقافية والمخيمات؛ خدمات
المعلومات والخدمات االستشارية والخدمات االستشارية فيما يتعلق
بجميع الخدمات المذكورة أعاله عبر مختلف وسائل االتصال بما في
ذلك شبكة الكمبيوتر العالمية.
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طالب التسجيل :برايتون كوليج.
العنوان :انجليزية  /إيسترين رود ،برايتون بي أن  0 2إيه أل ،المملكة
المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( BRIGHTON COLLEGE :باإلنجليزية)
كتبت بشكل خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع152775 :
التاريخ15/06/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 152774
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
الخدمات التعليمية؛ التدريس؛ خدمات التعليم األكاديمي؛ خدمات
التعليم المهني؛ ترتيب وتنظيم دورات للتعليم والمحاضرات والندوات
وكلها تتعلق بالمواد األكاديمية و  /أو المهنية؛ ترتيب وتنظيم
المؤتمرات والحلقات الدراسية في مجال التعليم؛ المشاورات التعليمية
وخدمات الفحص؛ توفير التعليم االبتدائي والثانوي؛ خدمات المدرسة
الداخلية؛ خدمات المكتبة؛ التوجيه المهني؛ الرياضة وخدمات تعليم
التربية البدنية؛ توفير التدريب؛ تطوير المناهج الدراسية؛ ترتيب وتنظيم
الندوات والمحاضرات؛ ترتيب وتنظيم دورات للتعليم والمحاضرات
والحلقات الدراسية؛ نشر النصوص ،وغيرها من النصوص الدعائية؛
نشر الكتب ،والنصوص ،والمجالت ،والمجالت والدوريات؛ ترتيب
وتنظيم دورات دراسية بالمراسلة؛ توفير مرافق التدريب؛ خدمات
التدريب بمساعدة الكمبيوتر؛ المنشورات االلكترونية (ليست
للتحميل)؛ توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت (ليست
للتحميل)؛ نشر الكتب والمجالت اإللكترونية على االنترنت؛ نشر
األخبار والنشرات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ توفير المنشورات
على اإلنترنت أو شبكة الكمبيوتر العالمية والتي يمكن تصفحها؛
نشر كتيبات التدريب؛ توفير المعلومات التعليمية؛ توفير المعلومات
المتعلقة بالتدريب؛ المعلومات المتعلقة بخدمات التعليم؛ المعلومات
المتعلقة بالتعليم ،وتقدم على الخط من قاعدة بيانات الكمبيوتر
أو اإلنترنت؛ المعلومات والخدمات االستشارية المهنية (التعليمية
والمشورة والتدريب)؛ خدمات استشارية تتعلق بالمواد األكاديمية أو
المهارات المهنية؛ الخدمات االستشارية المهنية المتعلقة بالتعليم؛
إعادة تدريب المهني؛ إعداد التقارير المتعلقة اللغة والفنون؛ خدمات
البحث والتطوير المتعلقة اللغات والفنون؛ إدارة األحداث؛ خدمات
التعليم الديني؛ خدمات التعليم في الهواء الطلق؛ التنظيم والتدريب
للفرق الرياضية؛ المنظمة من وسائل الترفيه الحتفاالت الزفاف؛

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
ترتيب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية،
واألحداث الرياضية ،والفعاليات الثقافية والمخيمات؛ خدمات
المعلومات والخدمات االستشارية والخدمات االستشارية فيما يتعلق
بجميع الخدمات المذكورة أعاله عبر مختلف وسائل االتصال بما في
ذلك شبكة الكمبيوتر العالمية.
طالب التسجيل :برايتون كوليج.
العنوان :انجليزية  /إيسترين رود ،برايتون بي أن  0 2إيه أل ،المملكة
المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة Werther’s Original Golden Mix :
(باإلنجليزية)
رقم اإليداع153161 :
التاريخ23/06/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
الحلويات ،الشوكوالتة ،منتجات الشوكوالتة ،المعجنات ،اآليس
كريم ،مستحضرات لعمل المنتجات سالفة الذكر ،متضمنة بالفئة
.30
طالب التسجيل :أوجست ستروك كيه جي.
العنوان :المانية  /والدستراسي  13403 ،27برلين ،المانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة «بي ،بي مقلوبه» مع الرسم داخل شكل
سداسي باألحرف الالتينية
رقم االيداع 153343:
التـاريخ 2014/06/29 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()21
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ  ,االمشاط
واإلسفنج ،أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير
واردة في فئات اخرى.
طالب التسجيل  :السيد فيليب بالن ( فرد)
العنوان  :سانتيس ستريب  5،8580أمريسويل ،سـويسـرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة « تي تي اف» باألحرف الالتينية بشكل
مميز كما هو مرفق به.
رقم االيداع 154119:
التـاريخ 2014/07/20 :

140

األحد  28ربيع اآلخر 1437هـ  2016/2/7م
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()35
تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات توفير أو تأمين
لآلخرين (شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى)؛ خدمات االستعانة
بمصادر خارجية (المساعدة في األعمال التجارية)؛ اإلدارة التجارية
للترخيص من السلع والخدمات من اآلخرين؛ عرض البضائع على
وسائل االتصال ،ألغراض البيع بالتجزئة؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛
ترويج المبيعات لآلخرين؛ التسويق؛ خدمات عرض عامة ،عرض
السلع؛ اإلعالن؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات التخطيط
ألغراض الدعاية؛ إنتاج األفالم اإلعالنية؛ المعالجة اإلدارية من أوامر
الشراء؛ وكاالت اإلعالن؛ دراسات التسويق؛ تقييم األعمال؛ اإلعالن
بالطلب اإللكتروني؛ البيع بالمزاد العلني.
طالب التسجيل  :شنزهن دافان جوليري كو.؛ ال تي دي.
العنوان  :رقم 602؛ إيست الطابق 6؛ بيلدينج 429؛ بغوالينج
اندستريال اريا؛ فوتيان ديستريكت؛ شنزهن؛جوانغدونغ بروفينس؛
جمهورية الصين الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع154637 :
التاريخ04/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 151441
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
التسجيالت الصوتية في شكل تسجيالت الفونوغراف ،أقراص،
أقراص مدمجة ،أقراص فيديو الرقمية ،سي دي رومز ،أقراص الليزر
وأشرطة؛ تسجيالت الفيديو في شكل أقراص وأشرطة ؛أقراص
وأشرطة جميعها للتسجيالت الصوتية و/أو البصرية؛ أشرطة و
خراطيش جميع الستخدامها مع أو تحتوي على الفيديو والتسجيالت
الصوتية؛ األفالم السينمائية؛ برامج الكمبيوتر للتلفزيون التفاعلي؛
أجهزة الحاسوب والبرمجيات و البرامج الثابتة؛ ألعاب الكمبيوتر
البرمجيات؛ أجهزة وأدوات وسائل اإلعالم للتسجيل ،ونسخ،
وتحميل ،وتخزين ،ومعالجة ،واالنتفاع ،بث ،إذاعة واسترجاع
المنشورات ،النصوص ،إشارات ،برمجيات ،معلومات ،بيانات ،رمز،
صوت وصور؛ التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو والموسيقى
واألصوات والصور ،النصوص ،إشارات ،برمجيات ،معلومات،

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
بيانات ،تعليمات البرمجية المقدمة عبر شبكات االتصاالت السلكية
والالسلكية ،عن طريق التسليم على الخط و عن طريق اإلنترنت
و الشبكة العالمية؛ برامج الكمبيوتر لتعزيز قدرات سمعية وبصرية
من تطبيقات الوسائط المتعددة؛ أجهزة تسلية مخصصة لالستخدام
مع أجهزة االستقبال التلفزيوني فقط؛ الرسوم المتحركة؛ النظارات
الشمسية ،علب النظارات الشمسية؛ شاشات ،لبادات الماوس؛
تحميل نغمات رنين؛ رموز الهاتف؛ نغمات رنين الهاتف المحمول،
تكنولوجيا الهاتف المحمول؛ ملحقات الهاتف المحمول؛ الموسيقى
الرقمية ( تحميل ) المقدمة من شبكة اإلنترنت؛ الموسيقى الرقمية
( تحميل ) المقدمة من مواقع اإلنترنت إم بي ثري؛ مشغالت إم بي
ثري.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع154638 :
التاريخ04/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,63406
 151442 ،109159وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  109159 ,63406بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()20
االثاث؛ اثاث المكاتب؛ اثاث غرف الطعام؛ اثاث المطابخ؛ اثاث
غرف النوم؛ اثاث غرف االطفال؛ اثاث للفناء المرصوف؛ اثاث لخارج
المنزل؛ اثاث لمناسبات الباربكيو؛ حلى بقدر ورودها في هذه الفئة ؛
غرف تخزين؛ رفوف؛ كراسي لغرف الطعام؛ ستائر للنوافذ؛ شراشف؛
وسائد؛ وسائد مبعثرة؛ حاويات للتعبئة؛ مرايا؛ اطارات الصور؛ بضائع
مصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو الخوص أو
القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان
أو عروق اللؤلؤ أو المرشوم أو من بدائل كافة هذه المواد أو من
البالستيك؛ ارائك؛ ارائك تستعمل كسرير ابضا؛ اسرة اريكية على
الطريقة اليابانية؛ كراسي ذات ذراعين؛ كراسي؛ كراسي لغرفة الطعام؛
كراسي دون ظهر او مسند؛ الكراسي الطويلة(شيزلنغ)؛ خزانات
كتب؛ خزائن عرض؛ خزانات؛ المزينة؛ خزانات طعام؛ طاوالت؛
طاوالت للقهوة؛ طاوالت جانبية؛ طاوالت للطعام؛ وجوه الطاوالت؛
ارجل الطاوالت؛ خزانات إليواء اجهزة الوسائط؛ فرشات لألسرة؛
اسرة؛ طاوالت توضع بجانب السرير؛ حاجبات النار؛ خزائن الثياب؛
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ادراج؛ حامالت للمعاطف؛ رفوف لحمل الثياب؛ منصات للمظالت؛
رفوف؛ اسرة االطفال؛ صناديق اثاث؛ حظائر لعب لألطفال؛ اسرة
جدارية؛ طاوالت مكتبية؛ عربات متحركة لتقديم الشراب؛ مراكز
عمل للكومبيوتر تتألف من طاولة ومكان لوضع وحدات ومكونات
الكومبيوتر؛ رفوف لألحذية؛ خزائن للنبيذ والقناني؛ خزانات ذات
ادراج؛ خزائن؛ رفوف تعليق للخزن؛ رفوف تعليق لخزن المجالت من
الخشب او الخيزران او الخوص او البالستيك؛ اشغال فنية تحديدا
هياكل وتماثيل مصنوعة من الخشب او الجص او الخوص او الخيزران
او الفلين او البالستيك؛ اسرة اطفال؛ بنوك(مقاعد)؛ ستائر داخلية
مضلعة؛ صناديق من خشب او بالستيك؛ عربات للكومبيوتر(اثاث)؛
صناديق للدمى؛ الواح من خشب للفرم على شكل طاوالت؛ اثاث،
تحديدا نضد للبيع والعرض؛ اسرة مهد لألطفال؛ قضبان للستائر؛
حبال زينة للستائر؛ وسائد للمقاعد والكراسي؛ كراسي قابلة للطي؛
ابواب لألثاث؛ طاوالت تجميل؛ حواجز نار؛ سالل؛ رفوف غير
معدنية لتعلق القبعات؛ كراسي عالية لألطفال؛ حامالت غير معدنية
للمفاتيح ،تحديدا لوحات مفاتيح لتعليق المفاتيح؛ خزانات؛ قواعد
للبنانات؛ قواعد ألوعية الزهور؛ صناديق غير معدنية؛ قطع ولوازم
لجميع هذه البضائع.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع154639 :
التاريخ04/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,63407
 151443 ،109160وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  109160 ,63407بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()21
اواني واوعية ومعدات للمطابخ واالواني (ما عدا تلك المصنوعة أو
المكسية بالمعادن الثمينة) ،األمشاط واإلسفنجات والفرش (ماعدا
فرش الطالء)؛ مواد ألغراض التنظيف؛ زجاج غير مشغولة أو نصف
مشغولة (ما عدا الزجاج المستخدم في البناء)؛ األواني الزجاجية،
البورسلين والخزف غير مدرجة في فئات أخرى؛ اواني واوعية
ومعدات للمطابخ؛ اواني المائدة؛ اواني للطهي؛ اواني للخبز؛ اواني
زجاجية؛ اواني خزفية؛ اواني للخدمة على المائدة؛ معدات للتنظيف؛
صواني؛ شمعدانات؛ اوعية وباذر لخارج المنزل؛ اوعية للنباتات؛
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قواعد للنباتات؛ قصعات؛ مقالي؛ قدور؛ اوعية؛ صواني ليست من
الورق وبخالف بياض المائدة؛ احواض؛ اباريق؛ سالل للخبز مكونة
من الخشب او الخيزران؛ صناديق للخبز؛ الواح للخبز؛ قوالب
للكعك؛ اكياس مزخرفة للحلويات ،تحديدا اكياس للمعجنات؛ اوعية
طهي؛ اطقم اوعية طهي؛ فتاحات سدادات الفلين؛ دالء ثلج؛ قوالب
لمكعبات الثلج؛ مماسح؛ حلقات للمناديل وحامالت للمناديل
ليست من معادن نفيسة؛ سالل معدة للنزهات؛ رفوف للتوابل؛ اباريق
ليست من معادن نفيسة؛ خفاقات غير كهربائية للبيض؛ اباريق غير
كهربائية للقهوة؛ طباخات غير كهربائية على الضغط؛ محمصات غير
كهربائية لكعكة الوفل؛ خفاقات غير كهربائية؛ مالعق تحريك الطعام
اثناء الطبخ؛ مناخل كبيرة للحبوب؛ صواني لتقديم الشراب ليست
من معادن نفيسة؛ اغطية لألوعية؛ مناصب ثالثية القوائم؛ حاويات
لالستعمال في تخزين الطعام؛ فراشي لغسيل االطباق ،تحديدا فراشي
لتنظيف االوعية؛ فراشي لتطريه اللحم؛ اسفنج لألغراض المنزلية
ولبادات جلي ألغراض المطبخ او االغراض المنزلية؛ زجاج غير مطبوخ
او نصف مطبوخ ليس للبناء؛ فراشي اسنان؛ هياكل وتماثيل مصنوعة
من البورسلين؛ اواني زجاجية للشراب؛ اطباق؛ زبادي؛ اكواب؛
اقداح؛ صحون للخبز؛ صحون للزبدة؛ مزهريات جميعها مصنوعة من
البورسلين و/او الخزف؛ سالل ليست لالستعمال التجاري وليست
مكونة من معدن؛ اوعية للنباتات؛ اواني للزهور ليست من معادن
نفيسة؛ مزهريات من الزجاج والسيراميك؛ اوعية على شكل صناديق
تستعمل ألغراض الطعام واالغراض المنزلية؛ صناديق للخبز؛ سالل
غير معدنية لبقايا الورق؛ ادوات ألغراض التنظيف؛ صناديق الخبز غير
المعدنية؛ قطع ولوازم لجميع هذه البضائع.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع154640 :
التاريخ04/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،109161
 151444وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  109161بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
خدمات اإلعالن ،ادارة األعمال ،ضبط األعمال ،أعمال المكاتب؛
خدمات البيع بالتجزئة التي تتعلق ببيع الصابون والبخور والعطور
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واواني الزهور ذات الرائحة العطرة والزيوت العطرية ومستحضرات
التنظيف والشموع واصناف من الخردوات المعدنية والعدد واالدوات
اليدوية وادوات القطع والسكاكين وملحقات الشواء والوسائط
المسجلة وتسجيالت الصوت والفيديو والبيانات واجهزة ومنشآت
االنارة والتركيبات الكهربائية وادوات الشواء والساعات الكبيرة
والصغيرة والمطبوعات والمواد المطبوعة والقرطاسية والملصقات
واطارات الصور والبطاقات البريدية والبطاقات وعبوات فنية ولفافات
للهدايا ومواد للزينة وحقائب ثياب وحقائب ومظالت خفيفة واقية من
الشمس واثاث ومرايا واطارات للصور وحلى واسرة وستائر وشراشف
وبياضات اسرة ووسائد وصناديق واواني منزلية واواني للطهي واواني
للخبز واواني زجاجية واواني خزفية واواني لتقديم الشراب واواني
من السالل ومعدات مطابخ ومعدات تنظيف واوعية واواني للنباتات
لخارج المنزل ومزهريات وزبادي ومنسوجات وبضائع منسوجة
ومناشف وستائر ومالبس والبسة القدم واغطية الرأس وما يغطي ارضية
الغرف ومماسح ارجل ومداسات حمام ودمى والعاب وادوات اللعب
وزخارف عيد الميالد ومناسبات اخرى ،ازهار ونباتات؛ خدمات
المعلومات والنصائح المتعلقة بهذه الخدمات.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( THE ONE :باإلنجليزية) كتبت بشكل خاص (كما
بالشكل المرفق)
رقم اإليداع154641 :
التاريخ04/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,51816
 72055 ,63409وذلك الرتباطهم
التأشير بالعالمات ارقام  72055 ,63409 ,51816بما يفيد
ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
تقديم الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم؛ مطاعم الوجبات الخفيفة؛
خدمات تقديم الطعام والشراب؛ تقديم السكن المؤقت؛ خدمات
الفنادق؛ خدمات المطاعم؛ خدمات المقاهي الشعبية؛ خدمات
توزيع المواد الغذائية؛ خدمات التسجيل والحجز للمطاعم والمسكن
المؤقت؛ مطاعم الوجبات الخفيفة؛ خدمات المقاهي والمقاهي
الشعبية؛ خدمات تحضير الطعام والشراب؛ خدمات الطعام والشراب
السفاري؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة؛ المطاعم الصغيرة
المتنقلة؛ منافذ البيع السريع للطعام؛ خدمات مطاعم الخدمة الذاتية؛
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مطاعم الوجبات الخفيفة؛ تقديم الوجبات الجاهزة تحضير االطعمة
أو الوجبات لالستهالك في او خارج المبنى؛ المعلومات والنصيحة
المتعلقة بهذه الخدمات.
طالب التسجيل :ذى ون ريتيل نتوورك (إنترناشيونال) ليمتيد.
العنوان :جبل طارق  /ص.ب ،872 .جبل طارق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( LIFE SWITCHED ON :باإلنجليزية)
رقم اإليداع154752 :
التاريخ06/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 154753
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مياه معدنية وغازية ومشروبات أخرى خالية الم الكحول؛ مشروبات
الفاكهة ،عصير الفاكهة ،شرابات ،مواد مركزة ،ومستحضرات لصنع
المشروبات؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات رياضية ومشروبات نظائرية
مقوية.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حياتك  - ONحياتك (بالعربية) ( ONاإلنجليزية)
رقم اإليداع154753 :
التاريخ06/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 154752
وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مياه معدنية وغازية ومشروبات أخرى خالية الم الكحول؛ مشروبات
الفاكهة ،عصير الفاكهة ،شرابات ،مواد مركزة ،ومستحضرات لصنع
المشروبات؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات رياضية ومشروبات نظائرية
مقوية.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية

143

األحد  28ربيع اآلخر 1437هـ  2016/2/7م
العالمة ( APACHE CAPITAL :باإلنجليزية)
رقم اإليداع154754 :
APACHE CAPITAL
التاريخ06/08/2014 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()36
التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشؤون العقارية؛ إدارة
االستثمار العقاري؛ إدارة الصناديق المالية؛ تمويل خدمات اإلدارة؛
خدمات إدارة االستثمار؛ خدمات إدارة الثروات؛ خدمات إدارة
الصناديق العقارية؛ خدمات إدارة االستثمارات المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية؛ خدمة إدارة الصناديق العقارية؛ التطوير العقاري؛
خدمات إدارة األصول؛ خدمات إدارة الممتلكات؛ الخدمات المتعلقة
الهيكلة المالية؛ خدمات إدارة الديون؛ منزل سكني الوساطة اإلدارة؛
خدمات االستثمارات الرأسمالية؛ تمويل الخدمات االستثمارات؛
جمع األموال الخيرية؛ الخدمات االستشارية الديون؛ ترتيب التمويل
لمشاريع البناء؛ خدمات التقييم المالي؛ التحليل المالي؛ المعلومات
المالية؛ االستشارات المالية؛ توفير المعلومات المالية عبر موقع على
شبكة اإلنترنت؛ اإلدارة المالية؛ الكفالة المالية؛ استئجار من اإلقامة؛
تأجير العقارات؛ تأجير المزارع؛ اإلقراض ضد األمن؛ قروض [تمويل]؛
المصرفية الرهن العقاري؛ استئجار المكاتب؛ الوكاالت العقارية؛ إدارة
العقارات؛ تقييم العقارات؛ جمع اإليجارات؛ تقييم تكاليف التصليح
(التقييم المالي)؛ ختم التقييم؛ خدمات الوصاية؛ الخدمات االئتمانية؛
معلومات وخدمات استشارية تتعلق بجميع الخدمات المذكورة.
طالب التسجيل :أباتشي  2012ليميتد.
العنوان :انجليزية  /ريتشارد هاوس ،وينكلي سكوير ،بريستون،
النكاشير ،بيه آر  3 1أتش بي ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم لحرف ( Aباإلنجليزية) بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع154755 :
التاريخ06/08/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()36
التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشؤون العقارية؛ إدارة
االستثمار العقاري؛ إدارة الصناديق المالية؛ تمويل خدمات اإلدارة؛
خدمات إدارة االستثمار؛ خدمات إدارة الثروات؛ خدمات إدارة
الصناديق العقارية؛ خدمات إدارة االستثمارات المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية؛ خدمة إدارة الصناديق العقارية؛ التطوير العقاري؛
خدمات إدارة األصول؛ خدمات إدارة الممتلكات؛ الخدمات المتعلقة
الهيكلة المالية؛ خدمات إدارة الديون؛ منزل سكني الوساطة اإلدارة؛

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
خدمات االستثمارات الرأسمالية؛ تمويل الخدمات االستثمارات؛
جمع األموال الخيرية؛ الخدمات االستشارية الديون؛ ترتيب التمويل
لمشاريع البناء؛ خدمات التقييم المالي؛ التحليل المالي؛ المعلومات
المالية؛ االستشارات المالية؛ توفير المعلومات المالية عبر موقع على
شبكة اإلنترنت؛ اإلدارة المالية؛ الكفالة المالية؛ استئجار من اإلقامة؛
تأجير العقارات؛ تأجير المزارع؛ اإلقراض ضد األمن؛ قروض [تمويل]؛
المصرفية الرهن العقاري؛ استئجار المكاتب؛ الوكاالت العقارية؛ إدارة
العقارات؛ تقييم العقارات؛ جمع اإليجارات؛ تقييم تكاليف التصليح
(التقييم المالي)؛ ختم التقييم؛ خدمات الوصاية؛ الخدمات االئتمانية؛
معلومات وخدمات استشارية تتعلق بجميع الخدمات المذكورة.
طالب التسجيل :أباتشي  2012ليميتد.
العنوان :انجليزية  /ريتشارد هاوس ،وينكلي سكوير ،بريستون،
النكاشير ،بيه آر  3 1أتش بي ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة FIVE GUYS BURGERS AND :
( FRIESباإلنجليزية)
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
رقم اإليداع154803 :
التاريخ07/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،143553
 163013وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  143553بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
بطاطا مقلية؛ فول سوداني مقشر؛ نقانق؛ همبورغر.
طالب التسجيل :فايف جايز هولدينجز إنك.
العنوان :أمريكية  10718 /ريتشموند هايواي ،لورتون ،فرجينيا
 ،22079الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة FIVE GUYS BURGERS AND :
( FRIESباإلنجليزية)
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
رقم اإليداع154804 :
التاريخ07/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،143554
 163014وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  143554بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
سندويتشات؛ سندويشات نقانق؛ سندويتشات همبورغر؛ سندويتشات
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برغر بالجبن.
طالب التسجيل :فايف جايز هولدينجز إنك.
العنوان :أمريكية  10718 /ريتشموند هايواي ،لورتون ،فرجينيا
 ،22079الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة FIVE GUYS BURGERS AND :
( FRIESباإلنجليزية) FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
رقم اإليداع154805 :
التاريخ07/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،143555
 163015وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  143555بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مشروبات خالية من الكحول ،بالتحديد ،مشروبات غازية؛ مشروبات
خفيفة؛ مشروبات خالية من الكحول ،بالتحديد ،مياه معبأة.
طالب التسجيل :فايف جايز هولدينجز إنك.
العنوان :أمريكية  10718 /ريتشموند هايواي ،لورتون ،فرجينيا
 ،22079الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة FIVE GUYS BURGERS AND :
( FRIESباإلنجليزية)
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
رقم اإليداع154806 :
التاريخ07/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،143556
 163016وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  143556بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
خدمات الترخيص باالمتياز ،بالتحديد ،تقديم المساعدة في إدارة
األعمال في تأسيس وتشغيل المطاعم.
طالب التسجيل :فايف جايز هولدينجز إنك.
العنوان :أمريكية  10718 /ريتشموند هايواي ،لورتون ،فرجينيا
 ،22079الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة FIVE GUYS BURGERS AND :
( FRIESباإلنجليزية)
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
رقم اإليداع154807 :
التاريخ07/08/2014 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،143557
 163017وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  143557بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
الفنادق والمطاعم؛ خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :فايف جايز هولدينجز إنك.
العنوان :أمريكية  10718 /ريتشموند هايواي ،لورتون ،فرجينيا
 ،22079الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( ZETTLER :باإلنجليزية)
رقم اإليداع154809 :
التاريخ07/08/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
منتجات وأنظمة الكشف عن الحريق ،بما في ذلك أجهزة االستشعار
وأجهزة الكشف عن الدخان والحرارة واللهب والغاز؛ أجهزة إطالق
الصوت إلنذار الحريق ،أجهزة المنارات واإلخطار؛ لوحات إنذار
الحريق والشبكات واالكسسوارات والمكمالت ذات الصلة،
والبضائع المذكورة أعاله في ما يتعلق بأنظمة الكشف عن الحرائق
واالتصاالت في قطاع الرعاية الصحية وقطاع الرعاية؛ أنظمة االتصال
الداخلي وإطالق الصوت لإلخالء والمكونات ذات الصلة ،بالتحديد،
مشابك ،أقواس ،مفاتيح ،حواضن ولوحات المحول ،والبضائع
المذكورة أعاله في ما يتعلق أنظمة الكشف عن الحرائق واالتصاالت
في قطاع الرعاية الصحية وقطاع الرعاية؛ أجهزة استدعاء الممرضات؛
أنظمة إنذار الحريق.
طالب التسجيل :توتال والثر جي ام بي اتش فيويرسكوتز آند
سايكرهايت
العنوان :المانية  /والثرسترابي  51069 ،51كولن ،المانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DSQUARED2 WILD :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155138 :
التاريخ2014/08/14 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،119132
 166506وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  119132بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03

145

األحد  28ربيع اآلخر 1437هـ  2016/2/7م
مستحضرات التبييض وغيرها من المواد لغسيل المالبس ،مستحضرات
التنظيف والتلميع والفرك والكشط ،الصابون ،العطور والزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل ولوشن الشعر ،منظفات األسنان ،زيت اللوز
الستخدامات التجميل ،زيوت اللوز ،صابون اللوز ،العنبر (عطر)،
مستحضرات إزالة الشعر ،مستحضرات إزالة الماكياج ،أحمر الشفاه،
أقنعة التجميل ،مستحضرات الحالقة ،المواد الحافظة للجلود
(مواد تلميع) ،كريمات الجلود ،مستحضرات التجميل لغايات
التنحيف ،مستحضرات تسمير البشرة بالتعرض ألش ّعة الشمس
(مستحضرات تجميل) ،الروائح العطرية (زيوت عطرية) ،مطريات
األقمشة لغسيل المالبس ،مستحضرات شد البشرة الستخدامات
التجميل ،مستحضرات التجميل لالستحمام ،أمالح االستحمام
لغير االستخدامات الطبية ،أعواد القطن الستخدامات التجميل،
مستحضرات تنظيف تجويف الفم لغير االستخدامات الطبية،
لوشن الشعر ،صبغات الشعر ،مستحضرات تجميل رموش العين،
مستحضرات التلوين الستخدامات التجميل ،كريمات التجميل ،أطقم
التجميل ،لوشن استخدامات التجميل ،أقالم الحواجب ،الكولونيا،
ماء الالفندر ،الماء العطري ،الكولونيا ،الزيوت الستخدامات
التجميل ،الزيوت لغايات التجميل ،الزيوت للعطور والروائح العطرية،
مستحلبات الزينة ،المناديل المشبّعة بلوشن التجميل ،الماكياج،
مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،حقائب التجميل ،مستحلبات
التنظيف ،األقمشة والمناديل المشبعة بلوشن التجميل ،مزيالت
الروائح الكريهة للبشرة أو للحيوانات ،منتجات العطور.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل›إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DSQUARED2 :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155139 :
التاريخ2014/08/14 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()18
الجلود والجلود المق ّلدة ،جلود الحيوانات ،صناديق وحقائب السفر،
المظليات والشماسي ،عصي المشي ،السياط ،األلجمة والسروج،
علب البطاقات (محافظ) ،حافظات المفاتيح ،حقائب األوراق
والمستندات ،حقائب الوثائق (بضائع جلدية) ،حقائب األوراق،
حافظات الوثائق ،فرو الخلد (جلود مق ّلدة) ،الجلود المق ّلدة ومظالت
الشاطئ ،بضائع السياط والسروج ،محافظ النقود ،جزادين القطع
النقدية المعدنية غير المصنوعة من معادن ثمينة ،حقائب اليد وحقائب
الظهر والحقائب ذات العجالت وحقائب متسلقي الجبال وحقائب

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
المخيمين وحقائب السفر وحقائب الشاطئ والحقائب المدرسية،
حقائب التسوق ،حقائب السفر والصناديق المصممة الحتواء
مستحضرات االستحمام السائلة ،أطقم السفر (بضائع جلدية) ،أطقم
مستحضرات التجميل السائل وحقائب الماكياج (فارغة) ،أطواق
وألبسة الحيوانات ،األكياس المشبّكة للتسوق ،الحقائب والحقائب
الشبكية للتسوق ،الحقائب والحقائب الصغيرة (الظروف واألكياس)
الجلدية للتتغليف.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل›إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DSQUARED2 :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155140 :
التاريخ2014/08/14 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
األلبسة واألحذية وأغطية الرأس ،القمصان ،المالبس المصنوعة من
الجلود والجلود المق ّلدة ،بضائع األلبسة ،ألبسة النساء ،القلنسوات
(ألبسة) ،األحزمة (ألبسة) ،القفازات (ألبسة) ،األوشحة لالرتداء،
اللفاحات ،الشاالت ،ربطات العنق ،المالبس المحبوكة ،الجوارب،
األحذية ،أخف غرف النوم ،األلبسة الرياضية والمستخدمة للتزلج
وللشاطئ ،مالبس التقميط ،المالبس التحتية ،المعاطف ،ثياب
العمل الكاملة ،القمصان قصيرة األكمام ،القمصان ذات األكمام
القصيرة ،المالبس ذات الياقات العالية ،المالبس التحتية السفلية،
البدالت ،السراويل ،السترات ،الكنزات الصوفية ،السترات بدون
أكمام ،القمصان الصوفية ،الفساتين ،القمصان ذات النير ،قطع
القمصان األمامية ،البطانات الجاهزة (أجزاء من ألبسة) ،المعاطف،
السترات المحش ّوة ،قطع الصوف النسائية لتغطية األكتاف ،المالبس
المصنوعة من قماش الغبردين (ألبسة) ،المالبس المقاومة لتسرب
الماء ،الجيوب لأللبسة ،الجيوب المربع ،القمصان الصوفية
(ألبسة) ،المالبس المحبوكة (ألبسة) ،المالبس التحتية (مالبس
نسائي داخلية) ،األرواب ،المالبس التحتية.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل›إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DSQUARED2 :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155141 :
التاريخ2014/08/14 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
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خدمات الدعاية واإلعالن ،خدمات إدارة األعمال ،خدمات تولي
وتسيير شؤون األعمال ،خدمات الوظائف المكتبية ،خدمات المساعدة
بالبيع بالتجزئة والتسويق فيما يتع ّلق العطور ومستحضرات التجميل
والمجوهرات والبضائع المصنوعة من الجلود والفرو وحقائب السفر
والصناديق والمظليات واأللبسة واأللبسة الرياضية وأغطية الرأس
(أعطية رأس) والنظارات الشمسية والمواد المطبوعة وإكسسوارات
الشعر ،خدمات إدارة األعمال لترخيص البضائع والخدمات لآلخرين،
خدمات التولي والتسيير اإلداري لطلبات الشراء ،خدمات تنظيم
وجمع البيانات ،خدمات عرض المنتجات ،خدمات توزيع العينات،
خدمات تنظيم الفعاليات أو المعارض التجارية للغايات التجارية أو
اإلعالنية ،خدمات التصميم لإلعالنات والترويج للمبيعات ،خدمات
اإلعالن إلكترونيا عبر اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب ،خدمات
عرض المنتجات عبر كا ّفة وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة،
خدمات االقتناء لآلخرين (شراء البضائع والخدمات للشركات
األخرى) ،خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين ،خدمات تنسيق
واجهات العرض لدى المحال.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل› إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( D2 :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155142 :
التاريخ2014/08/14 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
األجهزة والمع ّدات العلمية والبحرية والمساحية والتصويرية والسينمائية
والبصرية والمستخدمة للوزن والقياس والتأشير والفحص (اإلشراف)
واإلنقاذ والتدريس ،أجهزة ومع ّدات توصيل أو تشغيل أو تحويل أو
تجميع أو تنظيم أو التحكم بالكهرباء ،أجهزة تسجيل أو إرسال أو
نسخ األصوات أو الصور ،وسائط التسجيل الممغنطة وأقراص تسجيل
األصوات ،آالت إصدار التذاكر األوتوماتيكية ،آليات عمل األجهزة
العاملة بالقطع النقدية ،مسجالت النقد واآلالت الحاسبة ومع ّدات
معالجة البيانات والحواسيب ،طفايات الحرائق ،النظارات الشمسية،
أجهزة قراءة رموز المنتجات ،النظارات ،علب النظارات األنفية،
سالسل تعليق النظارات ،العدسات الالصقة ،حافظات العدسات
الالصقة ،عدسات تصحيح البصر (بصريات) ،األمتار الشريطية،
خيوط تعليق النظارات ،إطارات النظارات ،البضائع البصرية.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل›إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة ( D2 :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155143 :
التاريخ2014/08/14 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
األلبسة واألحذية وأغطية الرأس ،القمصان ،المالبس المصنوعة من
الجلود والجلود المق ّلدة ،بضائع األلبسة ،ألبسة النساء ،القلنسوات
(ألبسة) ،األحزمة (ألبسة) ،القفازات (ألبسة) ،األوشحة لالرتداء،
اللفاحات ،الشاالت ،ربطات العنق ،المالبس المحبوكة ،الجوارب،
األحذية ،أخف غرف النوم ،األلبسة الرياضية والمستخدمة للتزلج
وللشاطئ ،مالبس التقميط ،المالبس التحتية ،المعاطف ،ثياب
العمل الكاملة ،القمصان قصيرة األكمام ،القمصان ذات األكمام
القصيرة ،المالبس ذات الياقات العالية ،المالبس التحتية السفلية،
البدالت ،السراويل ،السترات ،الكنزات الصوفية ،السترات بدون
أكمام ،القمصان الصوفية ،الفساتين ،القمصان ذات النير ،قطع
القمصان األمامية ،البطانات الجاهزة (أجزاء من ألبسة) ،المعاطف،
السترات المحش ّوة ،قطع الصوف النسائية لتغطية األكتاف ،المالبس
المصنوعة من قماش الغبردين (ألبسة) ،المالبس المقاومة لتسرب
الماء ،الجيوب لأللبسة ،الجيوب المربع ،القمصان الصوفية
(ألبسة) ،المالبس المحبوكة (ألبسة) ،المالبس التحتية (مالبس
نسائي داخلية) ،األرواب ،المالبس التحتية.
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل› إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف ( LVباإلنجليزية) كتبا بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع155151 :
التاريخ14/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,43481
 129397 ,124040 ,99159وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام ,124040 ,99159 ,43481
 129397بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة
وأدوات الوزن والقياس وإرسال اإلشارات والمراقبة (اإلشراف)
واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو
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الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية؛ أقراص التسجيل؛ الحقائب
المجهزة آلالت التصوير ومعدات التصوير الفوتوغرافي؛ األقراص
المضغوطة ،أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمي
األخرى؛ اآلالت الحاسبة؛ معدات معالجة المعلومات؛ الحواسيب
ومعدات الحواسيب؛ وسائد فأرات التحكم؛ برمجيات الحاسوب؛
سواقات الذاكرة المصغرة؛ منظمات األعمال والمواعيد اإللكترونية؛
برمجيات ألعاب الحاسوب؛ برامج الحاسوب (برامج) مسجلة؛ برامج
الحاسوب والهواتف النقالة (برمجيات حاسوب قابلة للتحميل)
والمنشورات اإللكترونية (القابلة للتحميل) المقدمة إلكترونيا أو
عبر االنترنت؛ البضائع البصرية؛ النظارات (بصريات)؛ النظارات
الشمسية؛ النظارات الواقية لممارسة الرياضة؛ إطارات النظارات؛
عدسات النظارات؛ العدسات الالصقة؛ علب النظارات؛ عبوات
النظارات الالصقة؛ المناظير؛ الحقائب الواقية للحواسيب المحمولة؛
حقائب الحواسيب المحمولة؛ آالت التصوير (الفوتوغرافي)؛ عوامات
إرسال اإلشارات؛ عوامات التأشير؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛
الهواتف الذكية؛ الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ المساعدات
الرقمية الشخصية ومشغالت مقاطع إم بيه 3؛ إكسسوارات الهواتف
والهواتف النقالة والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية العاملة
باللمس والمساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت مقاطع إم بيه 3
تحديدا :تجهيزات التحدث عن بعد للهواتف ،البطاريات ،األغطية،
أغطية الهواتف النقالة ،الشواحن ،والخيوط أو خيوط التعليق على
الرقبة ،السماعات الموضوعة في داخل األذن؛ الحقائب أو األغطية
المعدة للهواتف المحمولة ومعدات االتصال الهاتفي.
طالب التسجيل :لويس فيتون ماليتير.
العنوان :فرنسية  ،2 /رو دو بون  -نوف  75001باريس ،فرنسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف ( LVباإلنجليزية) كتبا بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع155152 :
التاريخ14/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,36144
 124041وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  124041 ,36144بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
بضائع المجوهرات (بما فيها المجوهرات المقلدة) ،األحجار الكريمة
أو األحجار شبه الكريمة؛ اللؤلؤ؛ علب المجوهرات؛ الخواتم؛
األقراط؛ أزرار الزينة لألكمام؛ األساور؛ الحلي الصغيرة؛ مشابك

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الصدر؛ السالسل؛ القالئد؛ الحلي المعلقة؛ عالقات المفاتيح؛
مشابك الربطات؛ حلي القالئد؛ الميداليات؛ حقائب المجوهرات؛
صناديق المجوهرات؛ الكؤوس المصنوعة من معادن نفيسة؛ أدوات
التوقيت وقياس الزمن؛ الساعات؛ ساعات اليد؛ قشط الساعات؛
ساعات التنبيه؛ مقاييس التوقيت؛ الساعات المزودة ببندول؛ علب
الساعات وأدوات التوقيت؛ الساعات.
طالب التسجيل :لويس فيتون ماليتير.
العنوان :فرنسية  ،2 /رو دو بون  -نوف  75001باريس ،فرنسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف ( LVباإلنجليزية) كتبا بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع155153 :
التاريخ14/08/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,23778
 124043 ,36146وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  124043 ,36146 ,23778بما يفيد
ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()18
الجلود والجلود المقلدة ،البضائع المصنوعة من هذه المواد وغير
المشمولة في فئات أخرى؛ صناديق الثياب وحقائب؛ حقائب السفر،
الحقائب الرياضية؛ حقائب اليد ،حقائب الظهر ،حقائب الشاطئ،
الحقائب المدرسية ،حقائب التسوق؛ صناديق الثياب للسفر؛ حقائب
المالبس للسفر؛ حقائب المستندات؛ الحقائب القابلة للطي؛
الحقائب المسطحة؛ حقائب النقود؛ محافظ الجيب؛ محافظ حمل
البطاقات (حقائب)؛ محافظ النقود غير المصنوعة من معادن نفيسة؛
عالقات المفاتيح (جلديات)؛ الحقائب المصنوعة من الجلد أو الجلد
المقلد؛ لوازم السفر (جلديات)؛ حقائب لوازم الزينة غير المجهزة؛
األكياس الجلدية؛ الشماسي؛ المظالت؛ مالبس الحيوانات؛ حقائب
حمل الحيوانات.
طالب التسجيل :لويس فيتون ماليتير.
العنوان :فرنسية  ،2 /رو دو بون  -نوف  75001باريس ،فرنسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف ( LVباإلنجليزية) كتبا بشكل خاص (كما بالشكل
المرفق)
رقم اإليداع155154 :
التاريخ14/08/2014 :
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الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,36147
 124045وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  124045 ,36147بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس؛ الكنزات؛ الستر الداخلية القصيرة؛ القمصان؛ القمصان
قصيرة األكمام؛ السراويل؛ الستر (مالبس)؛ البدالت؛ المعاطف؛
المعاطف الواقية؛ معاطف الوقاية من المطر؛ الستر الفرائية؛ التنانير؛
الفساتين؛ القمصان القصيرة؛ البيجامات؛ أرواب وضع الزينة؛ أرواب
التي تلبس على مالبس النوم؛ أرواب االستحمام؛ القبعات؛ الطواقي
(أغطية رأس)؛ الجوارب؛ القفازات (مالبس)؛ ربطات العنق؛ األحزمة
(مالبس)؛ األحزمة الجلدية (مالبس)؛ اللفحات؛ مناديل الجيب؛
األوشحة؛ الشاالت؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ الجوارب؛ السراويل
الضيقة؛ حماالت الثياب (عالقات)؛ الوشاحات؛ الثياب الداخلية؛
الثياب الداخلية النسائية؛ بدالت السباحة؛ ألبسة القدم؛ الشباشب؛
الجزمات؛ الجزمات النصفية.
طالب التسجيل :لويس فيتون ماليتير.
العنوان :فرنسية  ،2 /رو دو بون  -نوف  75001باريس ،فرنسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFLY :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155195 :
IFLY
التاريخ14/08/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
المسجلة مسبقا التي تعرض الناس المشاركين في
تسجيالت الفيديو
ّ
الحر المق ّلد.
القفز ّ
طالب التسجيل :سكايفينتشار إنترناشيونال (يو كيه) أل تي دي.
العنوان :انجليزية  5 /دينزويه ،ووركيستير دبليو آر  2 1جيه جي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( IFLY :باإلنجليزية)
رقم اإليداع155196 :
IFLY
التاريخ14/08/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس ،بالتحديد ،القمصان ،السترات ،القبعات ،المالبس
الداخلية ،القفازات ،وبلوزات.
طالب التسجيل :سكايفينتشار إنترناشيونال (يو كيه) أل تي دي.
العنوان :انجليزية  5 /دينزويه ،ووركيستير دبليو آر  2 1جيه جي،
المملكة المتحدة
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العالمة  :رسم مميز لشخص يحلق (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع155198 :
التاريخ14/08/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس ،بالتحديد ،القمصان ،السترات ،القبعات ،المالبس
الداخلية ،القفازات ،وبلوزات.
طالب التسجيل :سكايفينتشار إنترناشيونال (يو كيه) أل تي دي.
العنوان :انجليزية  5 /دينزويه ،ووركيستير دبليو آر  2 1جيه جي،
المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة « بايلندا» باألحرف الالتينية كما هو
مرفق به.
رقم االيداع 157328 :
التـاريخ 2014/09/23 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()3
مستحضرات تجميل ،مستحضرات التجميل للعناية بالجسم ،العطور
ومزيالت الروائح الكريهة ،الماكياج والزيوت والمستحضرات إلزالة
الماكياج ،مستحضرات التنظيف ،مستحضرات التجميل لغايات
التنحيف ،ومستحضرات التجميل المحترفة ،مستحضرات التجميل
لتصفيف الشعر ،ملمعات األظافر ،ومزيالت طالء األظافر.
طالب التسجيل  :بايلندا كوسميتيكي ناتشورالني اس بي .از.او.او.
أس.كيه.أيه.
العنوان  :يو أل .فابريكزنا  553-31 ،20كراكو ،بولندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( MAZURI :باإلنجليزية)
رقم اإليداع157413 :
MAZURI
التاريخ25/09/2014 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()31
علف الحيوانات بالفئة الدولية .31
طالب التسجيل :بي أم آي نوتيريشن إنترناشيونال ،أل أل سي.
العنوان :أمريكية  1080 /كاونتي رود أف ويست ،شوريفيو ،أم أن
 ،55126الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Create Your Taste :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع158481 :
التاريخ29/10/2014 :
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الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,159383
 159387وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
الطعام المحضر من منتجات اللحم والسمك والدواجن ،خضار
وفواكه محفوظة ومطبوخة ،بيض ،جبن ،حليب ،منتجات الحليب،
مخلل ،حلوى تعقيبة ،بطاطا فرنسية مقلية ،روب ومشروبات أساسها
الروب ،سلطات الفاكهة والخضار.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Create Your Taste :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع158482 :
التاريخ29/10/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,159384
 159388وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
ساندويش للكل ،ساندويش اللحم ،ساندويش السمك ،ساندويش
دجاج ،بسكويت ،خبز ،كيك ،كوكيز ،شوكواله ،قهوة ،مشروبات
اساسها القهوة ،بدائل القهوة ،شاي ،خردل ،وجبات الشوفان،
فطائر ،صلصات ،تبالت ،تبالت السلطة ،آيس كريم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Create Your Taste :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع158483 :
التاريخ29/10/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
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التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,159385
 159389وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مشروبات غير كحولية ،شرابات ومستحضرات لصنع المشروبات،
مشروبات خفيفة ،ماء ،مياه منكهة.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( Create Your Taste :باإلنجليزية) كتبت بشكل
خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع158484 :
التاريخ29/10/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,159386
 159390وذلك ألرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( CREATE YOUR TASTE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع159383 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158481
 159387وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
الطعام المحضر من منتجات اللحم والسمك والدواجن ،خضار
وفواكه محفوظة ومطبوخة ،بيض ،جبن ،حليب ،منتجات الحليب،
مخلل ،حلوى تعقيبة ،بطاطا فرنسية مقلية ،روب ومشروبات أساسها
الروب ،سلطات الفاكهة والخضار.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
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بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( CREATE YOUR TASTE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع159384 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158482
 159388وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
ساندويش للكل ،ساندويش اللحم ،ساندويش السمك ،ساندويش
دجاج ،بسكويت ،خبز ،كيك ،كوكيز ،شوكواله ،قهوة ،مشروبات
اساسها القهوة ،بدائل القهوة ،شاي ،خردل ،وجبات الشوفان،
فطائر ،صلصات ،تبالت ،تبالت السلطة ،آيس كريم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( CREATE YOUR TASTE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع159385 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158483
 159389وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مشروبات غير كحولية ،شرابات ومستحضرات لصنع المشروبات،
مشروبات خفيفة ،ماء ،مياه منكهة.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( CREATE YOUR TASTE :باإلنجليزية)
رقم اإليداع159386 :
التاريخ13/11/2014 :
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الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158484
 159390وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ابتكر على ذوقك (بالعربية)
رقم اإليداع159387 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158481
 159383وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
الطعام المحضر من منتجات اللحم والسمك والدواجن ،خضار
وفواكه محفوظة ومطبوخة ،بيض ،جبن ،حليب ،منتجات الحليب،
مخلل ،حلوى تعقيبة ،بطاطا فرنسية مقلية ،روب ومشروبات أساسها
الروب ،سلطات الفاكهة والخضار.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ابتكر على ذوقك (بالعربية)
رقم اإليداع159388 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158482
 159384وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
ساندويش للكل ،ساندويش اللحم ،ساندويش السمك ،ساندويش
دجاج ،بسكويت ،خبز ،كيك ،كوكيز ،شوكواله ،قهوة ،مشروبات
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اساسها القهوة ،بدائل القهوة ،شاي ،خردل ،وجبات الشوفان،
فطائر ،صلصات ،تبالت ،تبالت السلطة ،آيس كريم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ابتكر على ذوقك (بالعربية)
رقم اإليداع159389 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158483
 159385وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
مشروبات غير كحولية ،شرابات ومستحضرات لصنع المشروبات،
مشروبات خفيفة ،ماء ،مياه منكهة.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :ابتكر على ذوقك (بالعربية)
رقم اإليداع159390 :
التاريخ13/11/2014 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,158484
 159386وذلك الرتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات المطاعم.
طالب التسجيل :ماكدونالدز كوربوريشين  /شركة نظمت وتأسست
بموجب قوانين والية ديالوير.
العنوان :أمريكية  /وان ماكدونالدز بالزا ،اوك بروك ،ايلينويس
 ،60523الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة «بيركنستوك» باألحرف الآلتينية العادية كما
هو مرفق به.
رقم االيداع 160342:
التـاريخ 2014/12/02 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب 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 ).
طالب التسجيل  :بيركنستوك سيلز ج م ب هـ ـ
العنوان  :رانشتراسه  53560 ،10فتلشوس ،ألمانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DSQUARED2 WANT :باإلنجليزية)
رقم اإليداع166506 :
التاريخ2015/03/31 :
الشروط:
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ،119132
 155138وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  119132بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
مستحضرات التبييض وغيرها من المواد لغسيل المالبس،
مستحضرات التنظيف والتلميع وإزالة الشحوم والكشط ،الصابون،
العطور والسوائل العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل
ولوشن الشعر ،منظفات األسنان ،زيت اللوز الستخدامات التجميل،
زيوت اللوز ،صابون اللوز ،العنبر (عطر) ،مستحضرات إزالة
الشعر ،مستحضرات إزالة الماكياج ،أحمر الشفاه ،أقنعة التجميل،
مستحضرات الحالقة ،المواد الحافظة للجلود (مواد تلميع) ،كريمات
الجلود ،مستحضرات التجميل لغايات التنحيف ،مستحضرات
تسمير البشرة بالتعرض ألش ّعة الشمس (مستحضرات تجميل)،
الروائح العطرية (زيوت عطرية) ،مطريات األقمشة لغسيل المالبس،
مستحضرات شد البشرة الستخدامات التجميل ،مستحضرات
التجميل لالستحمام ،أمالح االستحمام لغير االستخدامات الطبية،
أعواد القطن الستخدامات التجميل ،مستحضرات تنظيف تجويف
الفم لغير االستخدامات الطبية ،لوشن الشعر ،صبغات الشعر،
مستحضرات تجميل رموش العين ،مستحضرات التلوين الستخدامات
التجميل ،كريمات التجميل ،أطقم التجميل ،لوشن استخدامات
التجميل ،أقالم التجميل ،الكولونيا ،ماء الالفندر ،الماء العطري،
الكولونيا ،الزيوت الستخدامات التجميل ،الزيوت لغايات التجميل،
الزيوت للعطور والروائح العطرية ،مستحلبات الزينة ،المناديل المشبّعة
بلوشن التجميل ،منتجات الماكياج ،مستحضرات التجميل للعناية
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بالبشرة ،حقائب التجميل ،مستحلبات التنظيف ،األقمشة والمناديل
المشبعة بلوشن التجميل ،مزيالت الروائح الكريهة؛ منتجات العطور.
ادعاء األولوية :مع حفظ حق االولوية استنادا الى الطلب المودع في
بينيلوكس تحت الرقم  1301074بتاريخ 2014/12/11
طالب التسجيل :ديسكويرد  2تي أم أس .إيه.
العنوان :لوكسمبورغ  ،18 /ريو دي أل› إيو  ،أل 1449 -
لوكسمبورج ،لوكسمبورغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة « كوبرا» باألحرف الالتينية
رقم االيداع 166598:
التـاريخ 2015/04/05 :
الشـروط :
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام/ 166599وذلك لالرتباط.
بيانات األولوية 2015/51117 :
التاريخ :

2015/1/29

(سويسرا)
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()13
مدافع هاون.
طالب التسجيل  :رواج شفايز ايه جي.
العنوان  :سيتالشتراسيه  6032 ،175ايمين ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة « رواج كوبرا» باألحرف الالتينية
رقم االيداع 166599:
التـاريخ 2015/04/05 :
الشـروط :
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام/ 166598وذلك لالرتباط.
بيانات األولوية 2015/51116 :
التاريخ 2015/1/29 :
(سويسرا)
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()13
مدافع هاون.
طالب التسجيل  :رواج شفايز ايه جي.
العنوان  :سيتالشتراسيه  6032 ،175ايمين ،سويسرا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :كتبت كلمة « هواوي « باألحرف الالتينية بشكل مميز كما
هو موضح بالشكل.
رقم االيداع 166976:
التـاريخ 2015/04/12 :
الشـروط :
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 166985،155224وذلك لالرتباط.
 التأشير بالعالمات أرقام155224 /البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()35
الدعاية واإلعالن ،التخطيط إعالن ،المساعدة في إدارة األعمال،
ترويج المبيعات لآلخرين ،وكاالت التوظيف ،خدمات نقل األعمال،
تنظيم للمعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ إعداد الضرائب،
تأجير آالت البيع ،البحث ورعايته.
طالب التسجيل  :هواوي تكنولوجيز كو ،ليمتد.
العنوان  :ادمنستريشن بيلدنج هواوي تكنولوجيز كو ،.ليمتد .بانتيان،
لونج جانج دستركت ،شينزهن ،جمهورية الصين الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت كلمة « هواوي» باألحرف الالتينية بشكل مميز كما
هو موضح بالشكل.
رقم االيداع 166977:
التـاريخ 2015/04/12 :
الشـروط :
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 142198،155225وذلك لالرتباط.
التأشير بالعالمات أرقام155225 ،142198 /البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()37
التركيب و خدمات التصليح والصيانة لالتصاالت واجهزة وادوات
االتصال؛ تقديم الدعم التقني ،وهما ،وتقديم المشورة الفنية بشأن
تركيب وإصالح وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستخدمة
في االتصاالت .خدمات الدعم التقني المقدمة ،وهي استكشاف
األخطاء وإصالحها في طبيعة إصالح معدات االتصاالت؛ خدمات
الدعم التقني المقدمة ،وهما مخرج في طبيعة إصالح مستلزمات
كمبيوتر .االستشارات المتعلقة بصيانة وإصالح معدات االتصاالت؛
تركيب األجهزة الكهربائية واإلصالح؛ تركيب وصيانة وإصالح
الكمبيوترات و قطع الغيار .قمع التدخل في األجهزة الكهربائية.
تركيب اآلالت والصيانة واإلصالح؛ توفير المعلومات إصالح في
مجال الحواسيب واالتصاالت .خدمات الدعم التقني المقدمة ،وهي
استكشاف األخطاء وإصالحها في طبيعة إصالح مشاكل الكمبيوتر
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باستخدام شبكة اإلنترنت.
طالب التسجيل  :هواوي تكنولوجيز كو ،ليمتد.
العنوان  :ادمنستريشن بيلدنج هواوي تكنولوجيز كو ،.ليمتد .بانتيان،
لونج جانج دستركت ،شينزهن ،جمهورية الصين الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الرسم بشكل مميز كما هو موضح بالشكل.
رقم االيداع 166985:
التـاريخ 2015/04/12 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 155224 ،166976وذلك لالرتباط.
 التأشير بالعالمات أرقام155224 /البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()35
الدعاية واإلعالن ،تخطيط اإلعالن ،المساعدة في إدارة األعمال،
ترويج المبيعات لآلخرين ،وكاالت التوظيف ،خدمات نقل األعمال،
تنظيم للمعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ إعداد الضرائب،
تأجير آالت البيع ،البحث ورعايته.
طالب التسجيل  :هواوي تكنولوجيز كو ،ليمتد.
العنوان  :ادمنستريشن بيلدنج هواوي تكنولوجيز كو ،.ليمتد .بانتيان،
لونج جانج دستركت ،شينزهن ،جمهورية الصين الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الرسم بشكل مميز كما هو موضح بالشكل.
رقم االيداع 166986:
التـاريخ 2015/04/12 :
الشـروط :
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام:155225وذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()37
التركيب و خدمات التصليح والصيانة لالتصاالت واجهزة وادوات
االتصال؛ تقديم الدعم التقني ،وهما ،وتقديم المشورة الفنية بشأن
تركيب وإصالح وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستخدمة
في االتصاالت .خدمات الدعم التقني المقدمة ،وهي استكشاف
األخطاء وإصالحها في طبيعة إصالح معدات االتصاالت؛ خدمات
الدعم التقني المقدمة ،وهما مخرج في طبيعة إصالح مستلزمات
كمبيوتر .االستشارات المتعلقة بصيانة وإصالح معدات االتصاالت؛
تركيب األجهزة الكهربائية واإلصالح؛ تركيب وصيانة وإصالح
الكمبيوترات و قطع الغيار .قمع التدخل في األجهزة الكهربائية.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
تركيب اآلالت والصيانة واإلصالح؛ توفير المعلومات إصالح في
مجال الحواسيب واالتصاالت .خدمات الدعم التقني المقدمة ،وهي
استكشاف األخطاء وإصالحها في طبيعة إصالح مشاكل الكمبيوتر
باستخدام شبكة اإلنترنت.
طالب التسجيل  :هواوي تكنولوجيز كو ،ليمتد.
العنوان  :ادمنستريشن بيلدنج هواوي تكنولوجيز كو ،.ليمتد .بانتيان،
لونج جانج دستركت ،شينزهن ،جمهورية الصين الشعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :صن بايتس ( SUNBITESبالعربية واإلنجليزية) كتبت
بشكل خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع167383 :
التاريخ20/04/2015 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 76010
وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  76010بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد،
مستخرجات اللحوم ،الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة
والمطهية ،الهالميات ،المربيات ،الكومبوت (فاكهة مطبوخة
بالسكر) ،البيض والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت والشحوم
الصالحة لألكل.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :صن بايتس ( SUNBITESبالعربية واإلنجليزية) كتبت
بشكل خاص مع الرسم (كما بالشكل المرفق)
رقم اإليداع167384 :
التاريخ20/04/2015 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 76011
وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمة رقم  76011بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
البن ،الشاي ،الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكا ،الساجو ،البن
االصطناعي ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ،الخبز،
الفطائر والحلويات ،المثلجات ،عسل النحل والعسل األسود،
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الخميرة ،مسحوق الخبز (بيكن باودر) ،الملح ،الخردل ،الخل،
الصلصات (توابل) ،التوابل ،الثلج.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رسم من حرف « دبليو» داخل دائرة كما بالشكل
الموضح.
رقم االيداع 167885:
التـاريخ 2015/04/30 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات المطاعم؛ التزويد
بالطعام والشراب؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات
الخفيفة.
طالب التسجيل  :واهلبرجرز  1ال ال سي.
العنوان  350 :لينكولن ستريت ،سويت  ،2260هينغهام،
ماساتشوستس ،02043الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « واهلبرجرز » باألحرف الالتينية
كما هو بالشكل.
رقم االيداع 167886:
التـاريخ 2015/04/30 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()43
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات المطاعم؛ التزويد
بالطعام والشراب؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات
الخفيفة.
طالب التسجيل  :واهلبرجرز  1ال ال سي.
العنوان  350 :لينكولن ستريت ،سويت  ،2260هينغهام،
ماساتشوستس ،02043الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن رسم من حرف «سي في تي إي» باألحرف
الالتينية بشكل مميز كما هو بالشكل.
رقم االيداع 167947:
التـاريخ 2015/05/03 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
أجهزة حاسوب ،برمجيات حاسوبية (مسجلة) ،أجهزة ملحقة
بالحاسوب ،برامج العاب حاسوب ،الحاسوب اللوحي ،مفكرات
الكترونية ،لوحات اعالنات الكترونية ،أدوات مالحية ،الهواتف
الذكية ،اجهزة شحن البطاريات الكهربائية ،كبائن لمكبرات الصوت،
شاشات فيديو ،أجهزة تحكم عن بعد ،بطاريات كهربائية ،الشاشات
التي تعمل باللمس للوسائط المتعددة التفاعلية.
طالب التسجيل  :غوانجزهو شييوان الكترونيكس كو ،.ال تي دي.
العنوان  :رقم ،192كيزهو رود ،غوانجزهو سايانس بارك ،غوانجزهو،
الصين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( CHEETOS SWEETOS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع167981 :
التاريخ04/05/2015 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
الوجبات الخفيفة التي أساسها الدقيق ،الذرة ،الحبوب ،األرز؛ الرقائق
والمقرمشات المصنوعة من منتجات الحبوب؛ الوجبات الخفيفة
ّ
والمشكلة؛ الوجبات الغذائية الخفيفة؛ صلصات الغمس
المنفوخة
للوجبات الغذائية الخفيفة.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( DORITOS SHOTS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع168326 :
DORITOS SHOTS
التاريخ14/05/2015 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام ,76796
 130297 ,83501وذلك الرتباطهم.
التأشير بالعالمات ارقام  130297 ,83501 ,76796بما يفيد
ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
البن ،الشاي ،الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكا ،الساجو ،البن
اإلصطناعي ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ،الخبز،
الفطائر والحلويات ،المثلجات ،عسل النحل والعسل األسود،
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الخميرة ،مسحوق الخبز (بيكن باودر) ،الملح ،الخردل ،الخل،
الصلصات (توابل) ،التوابل ،الثلج.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
 ،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت العبارة « ايترول» بحروف التينية مكتوبة بشكل
مميز كما هو مرفق ادناه.
رقم االيداع 168354:
التـاريخ 2015/05/17 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
أجهزة حاسوب ،برمجيات حاسوبية(مسجلة) ،أجهزة معالجة البيانات،
أجهزة إرسال إشارات إلكترونية ،أدوات قياس كهربائية ،أجهزة قياس،
عدادات ،لوحات تحكم ( كهربائية)،أجهزة تحكم عن بعد ،منشآت
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية.
طالب التسجيل  :بيجينغ ايترول تكنولوجيز كو ،.ال تي دي.
العنوان  :رقم ،6 .بيلدينغ رقم ،9.ديجين رود ،هايديان ديستريكت،
بيجينغ ،جمهورية الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة «بريسيو» باألحرف الالتينية كما هو مرفق به.
رقم االيداع 168706:
التـاريخ 2015/05/25 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
نظارات ،عدسات للعين ،قطع غيار وإكسسورات للنظارات.
طالب التسجيل  :نيكون كوربوريشن
العنوان  ،6-4 :كائندا – سوروجاداي ،تشييودا-كو ،طوكيو ،اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن كلمة «أفني» بالحروف االنجليزية.
رقم االيداع 168710 :
التـاريخ 2015/05/25 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :تتكون من « أيه آند أف آل-سيسون ويذر فاريور» باألحرف
الالتينية كما هو مرفق.
رقم االيداع 168712 :
التـاريخ 2015/05/25 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام/ 101066وذلك لالرتباط.
 التأشير بالعالمات أرقام101066 /البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة عبارة عن الرقم « »1892مكتوبة بحروف التينية.
رقم االيداع 168722 :
التـاريخ 2015/05/25 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من رسم بشكل خاص كما هو مرفق به.
رقم االيداع 168831 :
التـاريخ 2015/05/26 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة ( LAY’S SCOOPS :باإلنجليزية)
رقم اإليداع168870 :
التاريخLAY’S SCOOPS 27/05/2015 :
الشروط:
التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ارقام , 46468
,79249 ,78463 ,61918 ,61916 ,54727 ,52964
150480 ,150479 ,127713 ,116823 ,115872
وذلك الرتباطهم.
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التأشير بالعالمات ارقام ,61916 ,54727 ,52964 , 46468
,116823 ,115872 ,79249 ,78463 ,61918
 150480 ,150479 ,127713بما يفيد ارتباطهم.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
اللحوم ،األسماك ،الدواجن ولحم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛
المحفوظ ،الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية،
ال َمربى ،الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض ،الحليب ومنتجات
الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل.
طالب التسجيل :بيبسيكو ،انك/ .أسست في نورث كارولينا.
العنوان :أمريكية  700 /اندرسون هيل رود ،بيرشيز ،نيويورك
،10577الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « رود كروزا » باألحرف الالتينية
بشكل مميز كما هو بالشكل.
رقم االيداع 168967:
التـاريخ 2015/05/31 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()12
إطارات
(إطارات)،
المركبات
لعجالت
إطارات
مضغوطة(إطارات)،إطارات سيارات (إطارات) ،عدد إصالح اإلطارات
الداخلية ،إطارات لعجالت المركبات ،المركبات للنقل البري أو
الجوي أو المائي أو السكك ،إطارات للدراجات الهوائية ،الدراجات
الهوائية ،عجالت المركبات ،سيارات ،محاور عجالت المركبات.
طالب التسجيل  :شاندونج يينباو تاير جروب كو ،.ال تي دي.
العنوان  :تايتو تاون ،شاوجوانج سيتي ،شاندونج بروفينس ،جمهورية
الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « اوكولوس » باألحرف الالتينية
بشكل مميز كما هو بالشكل
رقم االيداع 168968 :
التـاريخ 2015/05/31 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()45
التقديم االجتماعي القائم على االنترنت ،خدمات الربط الشبكي
و المواعدة مع تقديم قواعد بيانات الحاسوب على االنترنت في
مجاالت الربط الشبكي االجتماعي والتقديم االجتماعي والمواعدة.
طالب التسجيل  :اوكولوس في آر ،ال ال سي (ديالوير كوربوريشن)

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العنوان  ،1601:فيلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا ،94025
الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « اوكولوس » باألحرف الالتينية
بشكل مميز كما هو بالشكل
رقم االيداع 168972 :
التـاريخ 2015/05/31 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()35
التسويق ،خدمات الدعاية والترويج ،االمداد بمعلومات البحث في
السوق ،تسويق البضاعة والخدمات الخاصة باآلخرين عبر الحاسوب
وشبكات االتصال ،تسهيل التبادل وبيع الخدمات والمنتجات الخاصة
باألطراف الثالثة عبر الحاسوب وشبكات االتصال ،خدمات محالت
التجزئة على االنترنت والتي تبرز سماعات الرأس للواقع االفتراضي
و محتويات وبيانات الواقع االفتراضي ،االمداد بأماكن السوق على
االنترنت لبائعي السلع و/او الخدمات ،االمداد بتسهيالت على
االنترنت لتوصيل البائعين بالمشترين ،الربط الشبكي لألعمال.
طالب التسجيل  :اوكولوس في آر ،ال ال سي (ديالوير كوربوريشن)
العنوان  ،1601:فيلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا ،94025
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « اوكولوس » باألحرف الآلتينية
بشكل مميز كما هو بالشكل
رقم االيداع 168974 :
التـاريخ 2015/05/31 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
مالبس للرجال والنساء واألطفال ،وتحديدا باالسم القمصان
والتيشيرتات والجواكت والتوبس و السترات و اغطية الرأس والقبعات
والقبعات (أغطية الرأس).
طالب التسجيل  :اوكولوس في آر ،ال ال سي (ديالوير كوربوريشن)
العنوان  ،1601:فيلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا ،94025
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمة « اوكولوس » باألحرف الالتينية
بشكل مميز كما هو بالشكل
رقم االيداع 168975 :
التـاريخ 2015/05/31 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
برمجيات العاب الواقع االفتراضي ،أجهزة حاسوب لأللعاب
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االفتراضية ،أجهزة حاسوب طرفية ،برمجيات الواقع االفتراضي
الستخدامها في تمكين اجهزة الحاسوب ،لوحات مفاتيح أللعاب
الفيديو ،الواح مفاتيح العاب الفيديو المحمولة باليد ،أجهزة الحاسوب
اللوحية (التابلت) ،أجهزة نقالة وتليفونات نقالة للتزويد بخبرات الواقع
االفتراضي ،برمجيات العاب الكترونية ألجهزة الوايرلس ،برمجيات
االلعاب االلكترونية لألجهزة االلكترونية المحمولة باليد ،برمجيات
العاب الحاسوب ألجهزة الحاسوب الشخصية ولوحات مفاتيح العاب
الفيديو المنزلية ،برامج الحاسوب أللعاب الفيديو والحاسوب ،برامج
العاب الفيديو والحاسوب ،األجهزة الطرفية القابلة الرتدائها ألجهزة
الحاسوب ،أجهزة الحاسوب اللوحية (التابلت) ،أجهزة محمولة و
اجهزة تليفونات محمولة ،وتحديدا أجهزة عرض محمولة الرأس التي
هي قابلة للتكوين ،برمجيات الواقع االفتراضي ،برمجيات العاب
الفيديو ،برامج العاب الحاسوب ذات وسائط متعددة تفاعلية ،برامج
العاب الكترونية قابلة للتحميل ،برمجيات العاب الحاسوب ،سماعات
الرأس الستخدامها مع أجهزة الحاسوب.
طالب التسجيل  :اوكولوس في آر ،ال ال سي (ديالوير كوربوريشن)
العنوان  ،1601:فيلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا ،94025
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمة «سكاي روك» باألحرف الالتينية بشكل
مميز.
رقم االيداع 169386:
التـاريخ 2015/06/14 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.بيانات األولوية302015010461 :
التاريخ 2015/1/28 :
(ألمانيا)
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()12
المركبات وقطعها وقطع غيارها المتضمنة في هذه الفئة.
طالب التسجيل  :أوبل اسبيشيل ويهيكلس جي إم بي أتش.
العنوان  :مينزير ستراس ( آدم أوبل أيه جي -أم 65428 )55
رسلشيم ،ألمانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن « رايدر» باألحرف الالتينية بشكل مميز كما هو
مرفق به.
رقم االيداع 169852:
التـاريخ 2015/06/28 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()7
دريالت يدوية كهربائية  ,ادوات الحفر  ,أجزاء الحفر ( اجزاء من
اآلالت) مطارق دوارة  ,أدوات حفر المطارق ،مطارق كهربائية،
مفكات كهربائية ،مناشير ( أدوات ) ،مناشير و مسحاج التخديد
(آالت ) ،مناشير السلسلة ،حواف منشار جزء من اآلالت ،الظروف
(اجزاء اآلالت) ،ظروف المثاقب (أجزاء من اآلالت) ،موصل
البيوسكيوت ،طاولة المنشار (جزء من اآلالت) عجالت الشحز
(أجزاء من اآلالت) ،الساحج الكهربائي (آالت) ،سكاكين كهربائية،
آالت عمل الخشب ،كرينات (أجهزة رفع اآلالت و الرفع عن طريق و
أجهزة الرفع األخرى ) ،مضخات (آالت) ،مضخات مركزية ،مضخات
مائية ،آالت تشذيب و تهذيب ،مناشير سلسلة ،آالت تشذيب
الحاجز ،جزازة العشب (آالت )،سكاكين آلالت الحصد ،أدوات
زراعية (آالت) ،آالت زراعية ذات محركات ،مولدات الكهرباء،
أدوات قطع الرخام (آالت) ،آالت قطع البالط الكهربائية(آالت)
أجهزة وأدوات الصقل (كهربائية) ،آالت الحفر و النقش ،آالت
طالء الجدران ،آالت مكينات البرشمة ،آالت الصقل بالساتان آالت
الضغط ( لعمل ما يشبه الساتان ) ،أداة شفط التراب ،خالط الخرسانة
المسلحة (آالت) ،آالت الصبغ و آالت الدهان و أجهزة بنادق
الرش بالدهان و نضاحة المرزاز الهوائي لعمل األلوان و المخفقات،و
أنابيب كهربائية عن طريق النفخ باللحام الحديدي تعمل بالغاز ،أنابيب
القطع بالنفخ تعمل بالغاز ،ازميل لآلالت ،أدوات اآللة و أدوات
تمسك باليد بخالف األدوات التي تشتغل باليد ،أجهزة الكمبريسر
( آالت )،أدوات الشاحن الفائق و أدوات تحميص البخار و آالت
ضغط الهواء و آالت خيوط الضغط و سكاكين الجذور( آالت )،
آالت الثني ،أجهزة و آالت التنظيف (الكهربائية )،آالت أعمال
المعادن،آالت القطع،مكاكس كهربائية.
طالب التسجيل  :يورو ماستر إمبورت – ايكسبورت ليمتد.
العنوان  ،246 :لومسكو شوس بي ال في دي 1231 ،سوفيا،
بلغاريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن « رايدر» باألحرف الالتينية بشكل مميز كما هو
مرفق به.
رقم االيداع 169853:
التـاريخ 2015/06/28 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()8
عدد وأدوات يدوية(تدار باليد) ،مناشير قوسية ،فؤوس ،فؤوس صغيرة
لقطع األخشاب ،حجارة الشحز ،مسنات ،مفاتيح الربط للحنفيات،
مفاتيح ربط (أدوات يدوية )،االزاميل ،مدقات( أدوات يدوية )،
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مبارد خشب (أدوات يدوية) ،الحديد (أدوات يدوية غير كهربائية)،
قضبان للقطاعات ،أدوات قطع األنابيب ،مطارق للنقر ،كماشات
المسامير ،زرديات تخريم (أدوات يدوية)،مقصات شعر اللحي،
كماشات ،مطارق ثقيلة ،أحزمة للعدد (حامالت) ،دواليب سحج
(سنفرة) للجلخ ،رافعات تدار باليد للسيارات ،مجزات (عدد يدوية)،
المقصات ،حافات المنشار (جزء من األدوات اليدوية)،مفكات،
مبارد (أدوات)،الزرديات ،المسحل ،أدوات الحافة (تعمل باليد)،
أدوات قطع األنابيب(تعمل باليد)،أدوات يدوية تشتغل باليد ،المثقاب
و حامالت البريل (أدوات تعمل باليد) ،المناشير (تعمل باليد)،
معاول،أجزاء تمديد للمشبك ألشرطة البراغي ،مبرد االبرة ،المطارق
( يعمل يدويا) عجالت الشحز (تعمل يدويا) ،دواليب سحج (سنفرة)
للجلخ ،سكاكين لمزج األلوان ،مسطرينات ،مبرشمات ( عدد يدوية).
طالب التسجيل  :يورو ماستر إمبورت – ايكسبورت ليمتد.
العنوان  ،246 :لومسكو شوس بي ال في دي 1231 ،سوفيا،
بلغاريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة عبارة عن « رايدر» باألحرف الالتينية بشكل مميز
كما هو مرفق به.
رقم االيداع 169854:
التـاريخ 2015/06/28 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
أجهزة اللحام ،مكاوي لحام كهربائية ،البطاريات ،كهربائية ،شاحنات
بطاريات ،شاحنات البطاريات الكهربائية ،أجهزة اللحام الكهربائية،
أدوات االلكترود للحام ،أجهزة اللحام الكهربائية المقوسة ،أجهزة
القطع الكهربائية المقوسة ،خوزات الحماية و قناعات الحماية و وقاء
الركبة للعمال و أدوات القياس ،و الميكروميتر ،و أداة المسماك و
وسائل التسوية ،التسوية ( وسائل تحديد العامل األفقي ) ،خطوط
السباكة و أشرطة القياس.
طالب التسجيل  :يورو ماستر إمبورت – ايكسبورت ليمتد.
العنوان  ،246 :لومسكو شوس بي ال في دي 1231 ،سوفيا،
بلغاريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من كلمتي «اوستن ريد» باألحرف الالتينية كما هو
موضح بالشكل.
رقم االيداع 170062 :
التـاريخ 2015/07/06 :
الشـروط :
 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ لفاعات (أوشحة)؛ أحزمة
[مالبس]؛ ربطات عنق؛ المالبس وتحديداً األطقم وأطقم الجلوس
وأطقم العشاء وجاكيتات العشاء والمعاطف النسائية والجاكيتات
وبدالت التوكيسدو والبناطيل والبنطلونات القصيرة والشورت
والقمصان وقمصان البولو والقمصان نصف كم (تي شيرت) والبلوزات
والقمصان الرسمية والصدارات والمعاطف والسترات والجاكيتات
المحشوة والجاكيتات بدون أكمام والصدارات المحشوة والمعاطف
الخارجية والمعاطف المطرية والفساتين واألثواب المكونة من قطعة
واحدة والسراويل الداخلية والمالبس الداخلية واأللبسة األلبسة
الداخلية والصدارات ومالبس النوم (وتحديداً البيجامات والمالبس
النسائية الليلية واألردية وأثواب الحمام) ومالبس الجلوس والشاالت
والقفازات والقفازات الشتوية واألوشحة والقفازات والجوارب وأوشحة
للجيب ولفاعات للكتفين والسترات القصيرة ومالبس الرقمة وبندانات
وربطات العنق (البابيونات) وقمصان الشيال والجرزايات والكنزات
الصوفية وسترات الصوف ذات األزرار والقمصان الصوفية قمصان
ماصة للعرق ذات قبعات والمالبس المحبوكة (وتحديداً الجرزايات
واألوشحة وسترات الصوف ذات األزرار) ،البنطلونات القطنية
وبنطلونات الجينز والبناطيل الضيقة والمالبس الرياضية والمراييل
ومالبس السباحة وأغطية الرأس وتحديداً القبعات والكابات وأغطية
األذنين؛ مالبس القدم وتحديداً األحذية والجزمات والشباشب.
طالب التسجيل  :اوستن ريد ليمتد.
العنوان  :ستايشون رود ،ثريسك ،نورث يوركشاير ،واي او7
1كيوإتش،المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون من « ايه آر » باألحرف الالتينية بشكل مميز كما
هو موضح بالشكل.
رقم االيداع 170307 :
التـاريخ 2015/07/09 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ لفاعات (أوشحة)؛ أحزمة
[مالبس]؛ ربطات عنق؛ المالبس وتحديداً األطقم وأطقم الجلوس
وأطقم العشاء وجاكيتات العشاء والمعاطف النسائية والجاكيتات
وبدالت التوكيسدو والبناطيل والبنطلونات القصيرة والشورت
والقمصان وقمصان البولو والقمصان نصف كم (تي شيرت) والبوزات
والقمصان الرسمية والصدارات والمعاطف والسترات والجاكيتات
المحشوة والجاكيتات بدون أكمام والصدارات المحشوة والمعاطف
الخارجية والمعاطف المطرية والفساتين واألثواب المكونة من قطعة
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واحدة والسراويل الداخلية والمالبس الداخلية واأللبسة األلبسة
الداخلية والصدارات ومالبس النوم (وتحديداً البيجامات والمالبس
النسائية الليلية واألردية وأثواب الحمام) والمالبس وتحديداً
مالبس الجلوس والشاالت والقفازات والقفازات الشتوية واألوشحة
والقفازات والجوارب وأوشحة للجيب ولفاعات للكتفين والسترات
القصيرة ومالبس الرقمة وبندانات وربطات العنق (البابيونات)
وقمصان الشيال والجرزايات والكنزات الصوفية وسترات الصوف
ذات األزرار والقمصان الصوفية قمصان ماصة للعرق ذات قبعات
والمالبس المحبوكة (وتحديداً الجرزايات واألوشحة وسترات الصوف
ذات األزرار) ،البنطلونات القطنية وبنطلونات الجينز والبناطيل
الضيقة والمالبس الرياضية والمراييل ومالبس السباحة وأغطية الرأس
وتحديداً القبعات والكابات وأغطية األذنين؛ مالبس القدم وتحديداً
األحذية والجزمات والشباشب.
طالب التسجيل  :اوستن ريد ليمتد.
العنوان  :ستايشون رود ،ثريسك ،نورث يوركشاير ،واي او7
1كيوإتش،المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت كلمة « تولسن » باألحرف الالتينية بشكل مميز كما
هو مرفق به.
رقم االيداع 170523:
التـاريخ 2015/07/22 :
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()8
عـدد سحج (سنفرة ) (عدد يدوية) ،معدات زراعية ( تدار باليد) ،عدد
الحدائق ( تدار باليد) ،مقصات شعر لالستعمال الشخصي (كهربائية
وغير كهربائية)،عدد يدوية ( تدار باليد) ،عدد كشط ( عدد يدوية)،
مالوق( عدد يدوية) ،مقصات ،زرديات ،رافعات تدار باليد.
طالب التسجيل  :سوزهو فونديشين تولز مانوفاكتشورر كو ،.ال تي
دي.
العنوان  :شوانغ تانغ فيليج ،جانجكو ،فنجهوانغ تاون ،الصين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت كلمتي « أندر أرمر» باللغة العربية.
رقم االيداع 170766 :
التـاريخ 2015/07/29 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ مالبس رياضية؛ مناديل مخرمة؛
بنطلونات ضيقة؛ مالبس ضيقة للجزء العلوي من الجسم؛ مالبس

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشاطئ؛ أحزمة؛ أردية سروالية للصيد؛ حماالت صدر؛ مالبس للجزء
السفلي من الجسم؛ مالبس ضاغطة للرياضيين أو لالستعمال غير
الطبي وتحديدا أغطية للساق والبنطلونات والقمصان والمالبس
العلوية؛ فساتين؛ أحذية رياضية؛ خط كامل من المالبس الرياضية؛
مشدات للنساء لالستخدام الرياضي؛ قفازات؛ أربطة رأس؛ قبعات؛
جاكيتات؛ أثواب من الصوف؛ طماقات (أغطية للساق)؛ مالبس
الجمباز؛ مالبس تحتية طويلة؛ قفافيز؛ مالبس للجزء العلوي من
الجسم تغطي الرقبة؛ مالبس مجهزة برقع إضافية الستخدام الرياضيين
وتحديدا البنطلونات والبنطلونات القصيرة وأكمام ضغط الكوع؛
بنطلونات؛ قمصان البولو؛ جاكيتات المطر؛ مالبس المطر؛ أوشحة؛
قمصان؛ بنطلونات قصيرة؛ مالبس المصارعة الرومانية؛ جاكيتات
التزلج؛ التنانير القصيرة؛ جوارب؛ بنطلونات الجليد؛ جاكيتات
ألواح الجليد؛ حماالت صدر رياضية؛ سترات؛ بنطلونات فضفاضة؛
قمصان فضفاضة؛ مالبس السباحة؛ قمصان بدون أكمام؛ قمصان
نصف كم (تي-شيرت)؛ مالبس للجزء العلوي من الجسم؛ مالبس
ضيقة؛ مالبس صوفية ذات رقبة عالية؛ مالبس تحتية؛ قمصان داخلية؛
مالبس الباليه قطعة واحدة؛ صدارات؛ واقيات شمس؛ أربطة للرسغ؛
بنطلونات يوجا.
طالب التسجيل  :اندر ارمور ،إنك.
العنوان  1020 :هال ستريت ،بالتيمور ،ام دي ،2080-21230
الواليات المتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت عبارة «ذي آل سمر» باألحرف الالتينية العادية.
رقم االيداع 170835 :
التـاريخ 2015/07/30 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.بيانات األولوية 2015/51382 :
التاريخ 2015/2/5 :
(سويسرا)
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()25
المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم وأحزمة للمالبس.
طالب التسجيل  :ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه
العنوان  :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتبت كلمة « كيرين» باألحرف الالتينية بشكل مميز مع
الرسم كما هو مرفق.
رقم االيداع 171190 :
التـاريخ 2015/08/11 :
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الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()9
رقائق (دارات متكاملة) تستخدم لمنتجات االتصاالت؛ رقائق
اإللكترونية؛ دارات متكاملة؛ لوحة دارات مطبوعة؛ دارات مطبوعة.
طالب التسجيل  :هواوي تكنولوجيز كو ،ليمتد
العنوان  :ادمنستريشن بيلدنج هواوي تكنولوجيز كو ،.ليمتد .بانتيان،
لونج جانج دستركت ،شينزهن ،جمهورية الصين الشعبية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمتي «سكاي ستابلز» مكتوبتين باللون
االبيض داخل مستطيل أسود ذو زوايا منحنية وبينهما صورة لرأس
حصان والجزء العلوي من جسده مع ساقة االمامية تبين انه في وضعية
حركة قفز باللون االسود على مربع أبيض ذو زوايا منحنية وإطار
خارجي أسود.
رقم االيداع 171520 :
التـاريخ 2015/08/23 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()39
النقل؛ نقل الحيوانات؛ نقل الخيول؛ لوجستيات النقل؛ حجز النقل؛
معلومات النقل.
طالب التسجيل  :االتحاد للطيران
العنوان :ص.ب ،35566 .طريق المطار الجديد ،أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من كلمتي «تمب» و››تشيك›› المكتوبتين
باللغة اإلنجليزية بشكل مميز باللون األبيض على مستطيل باللون
األسود ذو زوايا منحنية ،وما بين كلمتي «تمب›› و››تشيك›› صورة
لميزان حرارة ذو حدود باللون األسود على مربع باللون األبيض ذو
زوايا منحنية بحدود باللون األسود.
رقم االيداع 171521 :
التـاريخ 2015/08/23 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()39
خدمات خطوط الطيران لنقل المنتجات الصيدالنية؛ نقل المنتجات
الصيدالنية؛ تخزين المنتجات الصيدالنية؛ توفير المستودعات بما
في ذلك تأجير مساحات التخزين بالمستودعات وتخزين الشحنات؛
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توفير المعلومات فيما يتعلق بجميع هذه الخدمات بما في ذلك توفير
المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية.
طالب التسجيل  :االتحاد للطيران
العنوان :ص.ب ،35566 .طريق المطار الجديد ،أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من «اتش ال ايه» باألحرف الالتينية بشكل
مميز كما هو مرفق.
رقم االيداع 171862:
التـاريخ 2015/09/01 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 171865 ،171868لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()18
فرو ،حقائب تحمل على الظهر ،محافظ جيب ،حقائب اليد ،حقائب
سفرية ،علب مفاتيح ،علب لبطاقة االئتمان (محافظ) أغطية جلدية
لألثاث ،أحزمة كتف جلدية ،المظالت ،عصى خيزران ،تجهيزات
ألطقم الحيوانات ،أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق.
طالب التسجيل  :هيالن هوم كلوثينغ كو ،.ال تي دي.
العنوان ( :رقم  8هواكسين رود) ،هواشي تاون اندستريال زون،
جيانغين سيتي ،جيانغسو بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من «اتش ال ايه» مع «باي هيالن» باألحرف
الالتينية بشكل مميز كما هو مرفق.
رقم االيداع 171865:
التـاريخ 2015/09/01 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 171862 ،171868لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()18
فرو ،حقائب تحمل على الظهر ،محافظ جيب ،حقائب اليد ،حقائب
سفرية ،علب مفاتيح ،علب لبطاقة االئتمان (محافظ) أغطية جلدية
لألثاث ،أحزمة كتف جلدية ،المظالت ،عصى خيزران ،تجهيزات
ألطقم الحيوانات ،أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق.
طالب التسجيل  :هيالن هوم كلوثينغ كو ،.ال تي دي.
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العنوان ( :رقم  8هواكسين رود) ،هواشي تاون اندستريال زون،
جيانغين سيتي ،جيانغسو بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :تتكون العالمة من «اتش ال ايه» مع «باي هيالن» بحروف
التينية بشكل مميز مع أربعة أحرف صينية الحرف األول الصيني
(هاي) بمعنى « البحر» والحرف الثاني (الن) بمعنى «الموج»
والحرف الثالث (زهي) بمعنى «عن» والحرف الرابع (جيا) بمعنى
«البيت» في اللغة االنجليزية.
رقم االيداع 171868:
التـاريخ 2015/09/01 :
الشـروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات أرقام: 171865 ،171862لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب العالمة عنها بالفئة ()18
فرو ،حقائب تحمل على الظهر ،محافظ جيب ،حقائب اليد ،حقائب
سفرية ،علب مفاتيح ،علب لبطاقة االئتمان (محافظ) أغطية جلدية
لألثاث ،أحزمة كتف جلدية ،المظالت ،عصى خيزران ،تجهيزات
ألطقم الحيوانات ،أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق.
طالب التسجيل  :هيالن هوم كلوثينغ كو ،.ال تي دي.
العنوان ( :رقم  8هواكسين رود) ،هواشي تاون اندستريال زون،
جيانغين سيتي ،جيانغسو بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »FOGOمكتوبة بأحرف التينية
عادية وتنطق «فوغو» باللغة العربية والكلمة «  »FOGOتعني
«نار» باللغة الغربية
رقم اإليداع 140917 :
تاريخ اإليداع 2013/ 6 /16 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ()140918وذلك لالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()43
خدمات المطاعم
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :فو غو دي تشاو ( هولدينغز ) انك
العنوان  14881 :كوروم درايف ،سويت  ،750داالس ،تكساس
 ،75254الواليات المتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »FOGO DE CHÃOمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق «فوغو دي تشاو» باللغة العربية والكلمة
« »FOGOتعني «نار» والكلمة «  »CHÃOتعني طريقة طبخ
باللغة الغربية
رقم اإليداع 140918 :
تاريخ اإليداع 2013/ 6 /16 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ()140917وذلك لالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()43
خدمات المطاعم
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :فو غو دي تشاو ( هولدينغز ) انك
العنوان  14881 :كوروم درايف ،سويت  ،750داالس ،تكساس
 ،75254الواليات المتحدة االمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »TIRALمكتوبة بأحرف التينية
عادية وتنطق «تيرال» باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة ال معني لها
رقم اإليداع 145748 :
تاريخ اإليداع 2013/ 12 /1 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()5
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
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طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »KEPCITAMمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق « كيبسيتام » باللغة العربية وهي كلمة
مبتكرة ال معني لها
رقم اإليداع 145749 :
تاريخ اإليداع 2013/ 12 /1 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()5
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة «»FANTA MASTERS
مكتوبة بأحرف التينية عادية وتنطق « فانتا ماسترز» باللغة العربية
وكلمة «  »FANTAهي كلمة مبتكرة ال معنى لها وكلمة
«  »MASTERSتعني « أسياد » باللغة العربية
رقم اإليداع 152122 :
تاريخ اإليداع 2014/ 5 / 28 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال الجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()35
الدعاية واإلعالن؛ إدارة وتوجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ذا كوكا  -كوال كومبني
العنوان  :وان كوكا-كوال بالزا ،أتالنتا ،جيورجيا ،30313الواليات
المتحدة األمريكية

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :مكونة من كلمة « »Dreamgirlمكتوبة بشكل خاص
ومميز ضمن شكل أللماسة كبيرة تحتها شكل مميز على طرفيه
ألماستان وتحته شكل مميز آخر ،تحتها شكل شبه دائري أسفله
ألماسة كبيرة بشكل مقلوب ،والتي عند طيها تتحول لعلبة توضب
داخلها بضائع
رقم اإليداع 156122 :
تاريخ اإليداع 2014/8/31 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()25
المالبس وأغطية الرأس واألحذية بجميع أنواعها الخارجية والداخلية،
جميعها ضمن حدود وقوعها في الفئة ()25
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :لـوفن إنتربرايزيـس ،إنـك
العنوان  5548 :ليندبيرغ اليـن بيل ،كاليفورنيـا  ،90201الواليات
المتحـدة األمريكيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة «  »ENUREVمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق « أنوراف» وهي كلمة مبتكرة ال معنى لها
رقم اإليداع 156420 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 / 4 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة ()5
المستحضرات الصيدالنية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
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العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية ”POWERCELL
«باورسيل» كتبت بحروف التينية بشكل مميز و باللون االسود
والكلمات الالتينية “  ”” POWERCELLال معنى لها في
القاموس اإلنجليزي أو العربي و إنما هي تمثل الجزء األول من اسم
الشركة طالبة التسجيل و العالمة في مجملها ال تتضمن أية دالالت
أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال تشير السم
شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة
التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية
رقم اإليداع 156606 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 / 9 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات
غير الكحولية ،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه،
أشربه ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :انيرجايزد غلوبال ليمتد  /شركة محدودة قائمة و
منظمة بموجب قوانين االمارات العربية المتحدة /غرضها :الصناعة
و التجارة
العنوان  :شقة  ,1002برج النجوم الشقق وسط منطقة دبي ,
االمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن العبارة الالتينية BVLGARI AQVA
 « ”DIVINAكتبت بأحرف التينية عادية باللون االسود وليس
لها معني باللغة العربية و العالمة في مجملها ال تتضمن أية دالالت
أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال تشير السم
شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة
التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية
رقم اإليداع 156783 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 /11 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()3
الصابون؛ العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل،
مستحضرات الشعر؛ ماء الكولونيا؛ مياه الخزامى؛ الكولونيا؛ المياه

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
المعطرة؛ مواد الصقة ألغراض التجميل؛ عطور العنبر؛ العطور [الزيوت
العطرية]؛ البلسم الغير مخصص لألغراض الطبية؛ عناصر أساسية
لعطور الزهور؛ صبغات الشعر؛ مستحضرات التجميل؛ كريمات
التجميل؛ كريم التمهيد؛ كريمات تفتيح البشرة؛ مزيالت التعرق للبشر
أو للحيوانات؛ خالصة النعناع [زيت عطري]؛ زيت البرغموت؛
خالصات أثيرية؛ خالصات الزهور [عطور]؛ رذاذ للشعر؛ حليب
اللوز ألغراض التجميل؛ حليب منظف ألغراض الزينة والتجميل؛
مستحضرات لما بعد الحالقة؛ مستحضرات الشعر؛ مستحضرات
ألغراض التجميل؛ المسك [عطور]؛ أطقم مستحضرات التجميل؛
زيوت للعطور والروائح؛ مستحضرات التجميل لالستحمام؛ العطور.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :بولغاري إس.بي.آي
العنوان  11 :لونغوتيفيري مارتزيو 00186 ،رومـا ،إيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية «»Beauty Station
«بيوتي ستايشن» كتبت بحروف التينية بشكل مميز و باللون االسود
و الكلمات الالتينية “  ” Beauty Stationتعني «محطة
التجميل او الجمال» و العالمة في مجملها ال تتضمن أية دالالت
أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال تشير السم
شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة
التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية
رقم اإليداع 156833 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 / 14 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()3
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي
المالبس ،مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ،صابون ،عطور
وزيوت عطرية ،مستحضرات تجميل ،غسول (لوشن) للشعر ،منظفات
أسنان
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
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 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :محطة ميك اب للتجارة ش.ذ.م.م /شركة محدودة
قائمة و منظمة بموجب قوانين االمارات العربية المتحدة /غرضها:
تجارة العطور و مستحضرات التجميل
العنوان  :ص.ب  299779دبي  ,االمارات العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من رسم مميز لشجرة مع ظالل في األسفل وجبل
في الخلفية
رقم اإليداع 157458 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 / 28 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()29
الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه المجففة؛ خليط من الوجبات
أساسي من الفواكه المجففة والبذور
بشكل
الخفيفة المكون
ٍ
ّ
أيضا الشوكوالته؛ خليط من
والمكسرات المصنّعة والذي يشمل ً
ّ
أساسي من الفواكه المجففة والبذور
بشكل
الوجبات الخفيفة المكون
ٍ
ّ
والمكسرات المصنّعة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الفواكه؛ رقاقات
ّ
الفواكه المجففة؛ رقاقات الفواكه؛ الزبيب المغطى بالزبادي؛ حشوات
الفواكه المع ّدة لمنتجات الخبيز؛ مساحيق الفواكه المع ّدة لمنتجات
الخبيز؛ الحشوات المصنوعة من العصير المخثر الليمون والبرتقال
وتوت العليق والمع ّدة لمنتجات الخبيز والحليب ومنتجات الحليب.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :هيرشي كندا انك
العنوان  5750 :اكسبلورير درايف ،ميسيسوغا ،اونتاريو ال4دبليو
0بي ،1كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من رسم مميز لشجرة مع ظالل في األسفل وجبل
في الخلفية
رقم اإليداع 157459 :
تاريخ اإليداع 2014/ 9 / 28 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()30
السكاكر؛ الشوكوالته والحلويات التي أساسها الشوكوالته؛ حلويات
الفواكه المغطاة بالشوكوالته؛ رقاقات الفواكه المغطاة بالشوكوالته؛
رقاقات الفواكه المغطاة بالسكاكر؛ المكسرات المغطاة بالشوكوالته؛
الحشوات التي أساسها الشوكوالته والمعدة لمنتجات الخبيز؛ رقائق
الهشة (الوايفر) الصالحة لألكل؛ صلصة الكاراميل
البسكويت ّ
بالشوكوالته؛ شراب الشوكوالته؛ حلويات مستخدمة ككسوات أو
إضافات للبوظة؛ رقاقات الشوكوالته؛ الكاكاو؛ الفطائر.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لإلستشارات
القانونية وأعمال المحاماه ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :هيرشي كندا انك
العنوان  5750 :اكسبلورير درايف ،ميسيسوغا ،اونتاريو ال4دبليو
0بي ،1كندا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة « »MY PASSPORTمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق «ماي باسبورت» باللغة العربية
وكلمة « »MYهي ضمير دال على ملكية المتكلم وكلمة
« »PASSPORTتعني جواز سفر باللغة العربية
رقم اإليداع 157667 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 2 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()9
المنتجات الخاصة بالحاسوب وتحدي ًدا مشغالت االقراص ووحدات
التخزين الخاصة بالحاسوب وتحدي ًدا عتاد الحاسوب لتخزين البيانات
الرقمية وملحقات الحاسوب

وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز ،انك
العنوان  3355 :ميشلسن درايف ،سويت ،100ايرفين ،كاليفورنيا
،92612الواليات المتحدة االمريكية
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العالمة  :مكونة من الكلمة « »MICOMUSمكتوبة بأحرف
التينية عادية وتنطق «ميكوموس » باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة
ال معنى لها
رقم اإليداع 157763 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()5
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »NIJIمكتوبة بأحرف التينية عادية
وتنطق « نيجي » باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة ال معنى لها
رقم اإليداع 157764 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة ()9
األجهزة واألدوات واآلالت العلمية وأجهزة وأدوات وآالت المختبرات
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »NIJIمكتوبة بأحرف التينية عادية
وتنطق « نيجي » باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة ال معنى لها
رقم اإليداع 157765 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة ()10
األجهزة واألدوات الجراحية والطبية والخاصة بطب األسنان والبيطرية؛
أجهزة فحص الدم؛ األجهزة التشخيصية لألغراض الطبية
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وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مك ّونة من الكلمة « »GENIUSمكتوبة بأحرف التينية
عادية وتنطق « جينيوس » باللغة العربية وتعني « نابغة » باللغة العربية
رقم اإليداع 157766 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()37
صيانة وتركيب واصالح العتاد الحاسوبي واالجهزة الملحقة بالحواسيب
والهواتف النقالة والكترونيات المستهلك
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مك ّونة من الكلمة « »GENIUSمكتوبة بأحرف التينية
عادية وتنطق « جينيوس » باللغة العربية وتعني « نابغة » باللغة العربية
رقم اإليداع 157767 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()42
خدمات الدعم والمساعدة وتحديدا تحري وتصليح المشاكل
المتعلقة بالعتاد الحاسوبي واالجهزة الملحقة بالحواسيب والبرمجيات
الحاسوبية والهواتف النقالة والكترونيات المستهلك؛ صيانة وتنصيب
واصالح البرمجيات الحاسوبية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
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 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »DUBAIمكتوبة بأحرف التينية
وعربية مميزة وتنطق « دبي» باللغة العربية وهي اسم مدينة
رقم اإليداع 157768 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()21
األدوات واألواني واألوعية لالستعمال المنزلي؛ األدوات واألواني
واألوعية للمطبخ؛ الهدايا التذكارية؛ األواني الزجاجيّة وأواني الخزف
الصيني واألواني الخزفيّة؛ القطع الخزفية؛ األواني الفخارية؛ أدوات
ّ
المائدة وأدوات الطهي واألوعية؛ معدات تحضير الطعام؛ الصحون
واألطباق العميقة واألطباق؛ المراطبين؛ األباريق؛ الكؤوس؛ األقداح؛
كؤوس الزينة واألكواب الزجاجية واألباريق والطاسات وفتاحات
سدادات الفلين؛ الصحون الواقية؛ المفارش؛ الخزفيات لألغراض
المنزلية؛ أدوات المائدة (غير المصنوعة من المعادن النفيسة)؛ أواني
تقديم الطعام؛ اباريق الشاي؛ غاليات القهوة؛ الصواني لألغراض
المنزلية؛ القفازات لالستعمال المنزلي؛ الصحون السياحية التذكارية؛
الصحون المزينة المعدة للجمع؛ الصحون المرتبطة بذكرى؛ مواد
وأدوات ومواد التنظيف؛ صناديق األموال المصنوعة بشكل كامل أو
جزئي من الزجاج أو الخزف الصيني أو الخزف؛ المبردات والقوارير
المحمولة التي تستخدم جميعها للمواد الغذائية و/او المشروبات؛
االوعية الصغيرة والمحمولة لحفظ االموال و/او المقتنيات الشخصية؛
أدوات التنظيف؛ القطع واللوازم للمنتجات السابق ذكرها.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :دائرة السياحة والتسويق التجاري – حكومة دبي
العنوان  :ص.ب ،594 .دبي ،االمارات العربية المتحدة
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العالمة  :مكونة من الكلمة « »DUBAIمكتوبة بأحرف التينية
وعربية مميزة وتنطق « دبي» باللغة العربية وهي اسم مدينة
رقم اإليداع 157770 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()39
خدمات وكاالت السفر؛ خدمات النقل؛ خدمات النقل المتعلقة
بالحكومة المحلية؛ خدمات البحث والتطوير واالستشارات المتعلقة
بسياسة النقل وتطوير نظم وخدمات نقل متكاملة؛ تغليف وتخزين
السلع؛ تنظيم رحالت السفر؛ ارتياد االماكن السياحية؛ السياحة؛
االرشاد السياحي؛ تنظيم رحالت السفر؛ حجوزات رحالت السفر؛
المعلومات الخاصة برحالت السفر؛ تنظيم الجوالت السياحية
الخاصة برحالت السفر؛ تنظيم الرحالت الخاصة بالعطالت؛ توفير
الترتيبات الخاصة بالعطالت ورحالت السفر والجوالت السياحية
وتنظيمها وتقديم المشورة الخاصة بها واجراء الحجوزات؛ توفير
المعلومات السياحية المتعلقة جميعها برحالت السفر والعطالت؛
خدمات تنظيم حزم العطالت؛ خدمات وكاالت السفر المباشرة
(ان-الين)؛ الخدمات اللوجستية الخاصة بالنقل؛ خدمات استالم
وتوزيع المؤن؛ نقل االشخاص والبضائع عن طريق الجو والطرق
والسكك الحديدية والمياه؛ تنظيم نقل االشخاص والبضائع عن
طريق الجو والطرق والسكك الحديدة والمياه؛ خدمات توفير
المعلومات المتعلقة بالسفر الجوي والنقل الجوي وجداول المواعيد
وثمن التذاكر والجداول الزمنية ووسائل النقل الرابطة بين الرحالت
والمعلومات السياحية؛ توفير وتنظيم العطالت والجوالت السياحية؛
تغليف البضائع؛ خدمات توفير المعلومات والمشورة واالستشارات
المتعلقة بالخدمات السابق ذكرها.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :دائرة السياحة والتسويق التجاري – حكومة دبي
العنوان  :ص.ب ،594 .دبي ،االمارات العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »DUBAIمكتوبة بأحرف
التينية وعربية مميزة وتنطق « دبي» باللغة العربية وهي اسم مدينة
رقم اإليداع 157771 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 13 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
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بالفئة()41
االنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية؛ التعليم والتهذيب؛ التدريب؛
االنشطة الثقافية والسياحية؛ توفير التسهيالت والمرافق الخاصة
بالمؤتمرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والمحاضرات
وورشات العمل واللقاءات والمعارض في مجالي السفر والسياحة؛
تنسيق وإدارة المعارض التسويقية والمعارض بما فيها المعارض
التسويقية والمعارض المتعلقة بالسياحة والسفر والعطالت؛ نشر
األدلة المتعلقة بالسفر والسياحة؛ نشر األدلة المتعلقة بالسفر
والسياحة مباشرًة (ان الين)؛ نشر الكتب والصحف االلكترونية؛ توفير
المنشورات االلكترونية مباشرًة (ان الين)؛ خدمات تقديم المعلومات
والنصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابق ذكرها.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :دائرة السياحة والتسويق التجاري – حكومة دبي
العنوان  :ص.ب ،594 .دبي ،االمارات العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »HOMEKITمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق « هومكيت » باللغة العربية وهي كلمة
مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل ال معني لها
رقم اإليداع 158044 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 16 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()9
الحواسيب؛ األجهزة الملحقة بالحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛
الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ المساعدات الرقمية
الشخصية؛ المفكرات االلكترونية؛ دفاتر الكتابة االلكترونية؛ قارئات
الكتب اإللكترونية؛ األجهزة االلكترونية الرقمية المحمولة باليد
والبرمجيات الخاصة بها؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد
والمتحركة والتي توفر الدخول والوصول إلى اإلنترنت والمعدة إلرسال
واستقبال وتخزين المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد االلكتروني
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الوحدات االلكترونية المحمولة باليد
الستقبال البيانات والرسائل السلكيا و/او تخزينها و/أو نقلها
واألجهزة االلكترونية التي تمكن المستخدم من تعقب المعلومات
الشخصية أو إدارتها؛ أجهزة لتسجيل األصوات ونسخها؛ األم بي
ثري وغيره من مشغالت األشكال الصوتية الرقمية؛ مسجالت الصوت

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الرقمية؛ مسجالت ومشغالت الفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت
األشرطة الصوتية؛ مسجالت ومشغالت أشرطة الفيديو؛ مسجالت
ومشغالت األقراص المضغوطة؛ مسجالت ومشغالت األقراص
الرقمية ذات االستخدامات المتنوعة؛ مسجالت ومشغالت األشرطة
الصوتية الرقمية؛ أجهزة الراديو وأجهزة إرسال واستقبال الراديو؛
المازجات الصوتية والمرئية والرقمية؛ مضخمات الصوت؛ أجهزة
االستقبال الصوتيّة؛ أجهزة فك تشفير الصوتيات؛ األجهزة الصوتية
للسيارات؛ سماعات األذن والسماعات الرأسية؛ مكبرات الصوت؛
الميكروفونات؛ الملحقات والمكونات الصوتية؛ أجهزة المودم؛
أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة واألدوات االلكترونية الخاصة
باالتصاالت؛ األجهزة السمعية البصرية الخاصة بالتعليم؛ األجهزة
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ األجهزة الخاصة
باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ الهواتف؛ أجهزة االتصاالت
الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور؛ الكوابل؛ األجهزة المعدة
لتخزين البيانات؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ الشرائح واالقراص
واالشرطة التي تحمل برامج وبرمجيات الحاسوب أو لتسجيلها؛
آالت الفاكس؛ الكاميرات؛ البطاريات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة
استقبال التلفزيون؛ شاشات التلفزيون؛ علب الدخول التلفزيونية؛
البرمجيات الحاسوبية؛ األلعاب الحاسوبية واإللكترونية؛ البرمجيات
الحاسوبية الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ البرمجيات
الخاصة بالسفر والسياحة والتخطيط للسفر والمالحة
الحاسوبية
ّ
وتخطيط وجهة السفر والمعلومات الجغرافية والمعلومات عن األماكن
المقصودة ووسائل النقل وحركة المرور واتّجاهات القيادة والسير على
األقدام ورسم خرائط المواقع المصممة حسب طلب المستخدم
وخرائط الشوارع وعرض الخرائط اإللكتروني ومعلومات عن الوجهات
المقصودة؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في إنشاء النصوص
والبيانات والرسوم البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية وذات
الوسائط المتعددة والمنشورات االلكترونية واأللعاب اإللكترونية
وتأليفها وتوزيعها وتنزيلها ونقلها واستقبالها وتشغيلها وتحريرها
واستخراجها وتشفيرها وحل تشفيرها وعرضها وتخزينها وتنظيمها؛
البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة
وإعادة عرض النصوص والبيانات والملفات الصوتية وملفات الفيديو
واأللعاب اإللكترونية المتعلقة بالحواسيب والتلفزيونات وعلب الدخول
التلفزيونية والمشغالت الصوتية ومشغالت الفيديو ومشغالت الوسائط
والهواتف واألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد؛ البرمجيات
الحاسوبية التي تمكن المستخدمين من برمجة النصوص والبيانات
والرسوم البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية وغيرها من
المحتويات ذات الوسائط المتعددة وتوزيعها عبر شبكات االتصاالت
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العالمية وغيرها من الشبكات الحاسوبية وااللكترونية وشبكات
االتصاالت؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة لتعريف البيانات وعناوين
الوصل بين خوادم الحواسيب والمستخدمين الموصولين بشبكات
االتصاالت العالمية وغيرها من الشبكات الحاسوبية وااللكترونية
وشبكات االتصاالت وتحديد موقعها وجمعها وتوزيعها وإدارتها؛
البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في األجهزة االلكترونية الرقمية
المتنقلة المحمولة باليد وغيرها من المنتجات االلكترونية الخاصة
بالمستهلك؛ برمجيات النشر اإللكتروني؛ البرمجيات الخاصة
بقارئات المنشورات اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة إلدارة
المعلومات الشخصية؛ المحتويات الصوتية والمحتويات الصوتية
المرئية والمعلومات والتعليقات المسبقة التسجيل والقابلة للتنزيل؛
الكتب والمجالت والنشرات الدورية والنشرات اإلخبارية والصحف
والجرائد وغيرها من المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ البرمجيات
الخاصة بإدارة قواعد البيانات؛ البرمجيات الخاصة بالتعرف على
األشكال المطبوعة؛ البرمجيات الخاصة بالتعرف على الصوت؛
البرمجيات الخاصة بالبريد االلكتروني والمراسلة؛ البرمجيات
الحاسوبية الخاصة بالدخول والوصول إلى قواعد البيانات المباشرة
(أن الين) وتصفحها والبحث فيها؛ لوحات النشرات االلكترونية؛
البرمجيات الخاصة بتزمين قواعد البيانات؛ البرمجيات الخاصة
بتطوير التطبيقات؛ أدلة للمستخدمين في شكل يقرأ إلكترونيا أو آليا
أو عن طريق الحاسوب والتي تستخدم مع جميع المنتجات التي سبق
ذكرها وتباع كوحدة متكاملة معها؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة اإللكترونية ومحطات
االرساء االلكترونية واألجهزة البينية والمهايئات الكهربائية واإللكترونية
المعدة لالستخدام مع جميع المنتجات التي سبق ذكرها؛ المعدات
الحاسوبية المستخدمة مع جميع المنتجات التي سبق ذكرها؛ األجهزة
الكترونية المزودة بوظائف الوسائط المتعددة التي تستخدم مع كافة
المنتجات السابق ذكرها؛ األجهزة االلكترونية ذات الوظائف التفاعلية
والتي تستخدم مع كافة المنتجات السابق ذكرها؛ الملحقات والقطع
واللوازم وأجهزة االختبار الخاصة بجميع المنتجات السابق ذكرها؛
األغطية الخارجية والحقائب والعلب المعدة او المصممة الحتواء
جميع المنتجات السابق ذكرها؛ أدوات المالحة؛ األجهزة المعدة
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي
تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت
التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار
الجوائز؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات
اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ األجهزة والمعدات البصرية؛ الرقاقات
[الشرائح السيليكونية]؛ الدارات المتكاملة؛ الشاشات الفلورية؛
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أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء [األلياف
البصرية]؛ التركيبات الكهربائية المعدة للتحكم بالعمليات الصناعية
عن بعد؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ أجهزة إخماد
النيران؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ النظارات الشمسية؛ الصور الكرتونية
المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ الجوارب التي تح ّمى كهربائيًا؛ اجهزة
االنذار ومجسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة
االمن والمراقبة السكنية؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد
الكربون؛ ثيرموستات (منظمات الحرارة) وشاشات مراقبة ومجسات
واجهزة ضبط وتحكم الخاصة بأجهزة وانظمة تكييف الهواء والتدفئة
والتهوية؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية
وااللكترونية؛ اجهزة فتح ابواب المرائب؛ اجهزة فتح البرادي والستائر
واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر النوافذ الداخلية؛ اجهزة
الضبط والتحكم باإلنارة.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من رسم مميز لبطة طائرة.
رقم اإليداع 158045 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 16 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()25
المالبس؛ لباس القدم؛ اغطية الرأس؛ المعاطف؛ الجاكيتات [مالبس]؛
المعاطف الواقية من المطر؛ البدالت؛ الفساتين؛ السترات؛ المالبس
المحبوكة [مالبس]؛ البلوزات؛ القمصان؛ القمصان ذات نصف
الكم (تي-شيرت)؛ السترات الصوفية؛ البنطلونات؛ التنانير؛ الجينز؛
السراويل القصيرة؛ مالبس السباحة؛ المالبس الداخلية؛ السراويل؛
حماالت الصدر؛ المالبس الداخلية المحبوكة؛ األلبسة الضيقة؛
الجوارب الطويلة؛ الجوارب القصيرة؛ الصدارات؛ البيجامات؛ فساتين
السهرات؛ القبعات؛ القبعات الرياضية [البسة الرأس]؛ البيريهات
(القبعات المستديرة المسطحة)؛ االوشحة؛ القفازات [مالبس]؛
القفافيز؛ األحزمة [مالبس]؛ االحذية؛ الجزمات..
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وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نيو لوك ليمتد
العنوان  :نيو لوك هاوس ،ميرسري رود ،وايماوث ،دورست ،دي تي3
5اتش جاي ،المملكة المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »SWIFTمكتوبة بأحرف
التينية عادية وتنطق « سويفت » باللغة العربية وتعني «سريع» باللغة
العربية
رقم اإليداع 158085 :
تاريخ اإليداع 2014/ 10 / 19 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()9
برمجيات تطوير التطبيقات؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في
تطوير تطبيقات البرمجيات االخرى
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من العبارة «»THERMAL COIL
مكتوبة بأحرف التينية عادية وتعني « لفائف الحراري » باللغة العربية
وهي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة
تجارية
رقم اإليداع 158088 :
تاريخ اإليداع 2014/10/19 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()20
الوسائد والمخدات؛ أكياس النوم؛ جميعها ضمن حدود وقوعها بالفئة
.20
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وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :كولومبيـا سـبورتسـوير كومبـانـي .
العنوان  14375 :نورث ويست سـاينـس بـارك درايف ،بورتالنـد،
أوراغون  ،97229الواليـات المتحـدة األميركيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية »Orlando California
. »Grape Leavesكتبت بأحرف التينية عادية باللون االسود
وكلمة « »Orlandoهي جزء من اسم الشركة طالبة التسجيل
وكلمة «  »Californiaهي والية من الواليات المتحدة االمريكية
وعبارة «  » Grape Leavesتعني ورق العنب والعالمة في
مجملها ال تتضمن أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات
المودعة لهذه العالمة وال تشير السم شخص أو مركب من أي نوع،
وانما هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة
تجارية
رقم اإليداع 158411 :
تاريخ اإليداع 2014/10/27 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()29
الـزيـوت ،اللحوم ،األسماك ،الطيور الداجنة ،حيوانات وطيور الصيد،
مستخرجات اللحوم ،الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة
والمطهية ،ورق العنب المحفوظ ،الهالم (الجلي) ،المربيات بأنواعها،
البيض ،اللبن وغيره من منتجات األلبان ،الزيوت والشحوم م المعدة
للتغذية ،األغذية المحفوظة والمخلالت و التمور ( مثلجة وليست
طازجة) والواقعة ضمن الفئة ( )29وغير الواقعة بالفئات األخرى
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أورالنـدو غرايب ليفز ،إل إل سي
العنوان  5451 :ويست ميسـون أفنيو ،فريزنو ،كاليفورنيا ،93722
الواليات المتحدة األمريكية
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العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »HANDOFFمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق « هاندأوف » باللغة العربية وتعني
« تسليم»
رقم اإليداع 158658 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 /2 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()9
الحواسيب؛ األجهزة الملحقة بالحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛
الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة االلكترونية
الرقمية المحمولة باليد والبرمجيات الخاصة بها؛ األجهزة الرقمية
االلكترونية المحمولة باليد والمتحركة والتي توفر الدخول والوصول
إلى اإلنترنت والمعدة إلرسال واستقبال وتخزين المكالمات الهاتفية
والفاكس والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ البرمجيات
الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في إنشاء النصوص
والبيانات والرسوم البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية وذات
الوسائط المتعددة والمنشورات االلكترونية واأللعاب اإللكترونية
وتأليفها وتوزيعها وتنزيلها ونقلها واستقبالها وتشغيلها وتحريرها
واستخراجها وتشفيرها وحل تشفيرها وعرضها وتخزينها وتنظيمها؛
البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة
وإعادة عرض النصوص والبيانات والملفات الصوتية وملفات الفيديو
واأللعاب اإللكترونية المتعلقة بالحواسيب والتلفزيونات وعلب
الدخول التلفزيونية والمشغالت الصوتية ومشغالت الفيديو ومشغالت
الوسائط والهواتف واألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد،
البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في األجهزة االلكترونية الرقمية
المتنقلة المحمولة باليد وغيرها من المنتجات االلكترونية الخاصة
بالمستهلك؛ البرمجيات الخاصة بالبريد االلكتروني والمراسلة
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة « »PROTEAمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق «بروتيا» باللغة العربية وهي نوع من النبات
رقم اإليداع 158855 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 / 4 :
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
بالفئة()43
خدمات الفنادق؛ تأجير أماكن االقامة المؤقتة؛ خدمات المطاعم
والمقاهي والتزويد بالطعام والشراب والحانات وقاعات االنتظار
واالستراحة؛ خدمات المنتجعات واماكن االقامة؛ توفير التسهيالت
والمرافق ذات األغراض العا ّمة لالجتماعات والمؤتمرات والمعارض؛
توفير التسهيالت والمرافق للوالئم والمناسبات االجتماعية من أجل
الخاصة؛ خدمات الحجز لإلقامة في الفنادق..
إقامة المناسبات
ّ
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ماريوت ورلدوايد كوربوريشن
العنوان  10400 :فيرنوود رود ،بيثيسدا ،ماريالند ،20817
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن العبارة الالتينية « National Bank of
.« Abu-Dhabiكتبت بحروف التينية عادية وتعني « بنك
أبو ظبي الوطني » باللغة العربية
رقم اإليداع 158860 :
تاريخ اإليداع 2014/11/4 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ()158872( )158866( )158869( )158863وذلك لالرتباط
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()41
خدمات التعليم والتدريب؛ خدمات األنشطة الثقافية والرياضية
على أنواعها؛ خدمات نشر النصوص والكتب والمجالت وغيرها
من نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات نشر الرسوم البيانية والصور
وترتيب وإجراء واستضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل؛
خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة وإقامة األحداث والمسابقات
سوا ًء ألغراض التعليم أو الترفيه؛ خدمات تصميم الدورات التعليمية
واالمتحانات والمؤهالت؛ خدمات استشارية تتعلق بتصميم
دورات تدريبية؛ خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة األحداث وإقامة
المسابقات ألغراض التعليم والترفيه؛ خدمات توفير مرافق النوادي
الترفيهية ،والنوادي الرياضية ،والنوادي التعليمية ،والنوادي الصحية؛
خدمات استعارة وتأجير الكتب؛ خدمات الترجمة والتفسير والترفيه؛
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تقديم االستشارات والخدمات االستشارية وتوفير المعلومات المتعلقة
بجميع ما سبق.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :بنـك أبـو ظبـي الوطنـي ش م ع
العنوان  :بنايـة بنك أبو ظبي الوطني ،شـارع خليفـه ،أبو ظبي ،اإلمـارات
العربيـة المتحـدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن العبارة « بنك أبو ظبي الوطني».كتبت بحروف
عادية باللغة العربية
رقم اإليداع 158863 :
تاريخ اإليداع 2014/11/4 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ()158872( )158866( )158869( )158860وذلك لالرتباط
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()41
خدمات التعليم والتدريب؛ خدمات األنشطة الثقافية والرياضية
على أنواعها؛ خدمات نشر النصوص والكتب والمجالت وغيرها
من نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات نشر الرسوم البيانية والصور
وترتيب وإجراء واستضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل؛
خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة وإقامة األحداث والمسابقات
سوا ًء ألغراض التعليم أو الترفيه؛ خدمات تصميم الدورات التعليمية
واالمتحانات والمؤهالت؛ خدمات استشارية تتعلق بتصميم
دورات تدريبية؛ خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة األحداث وإقامة
المسابقات ألغراض التعليم والترفيه؛ خدمات توفير مرافق النوادي
الترفيهية ،والنوادي الرياضية ،والنوادي التعليمية ،والنوادي الصحية؛
خدمات استعارة وتأجير الكتب؛ خدمات الترجمة والتفسير والترفيه؛
تقديم االستشارات والخدمات االستشارية وتوفير المعلومات المتعلقة
بجميع ما سبق
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لإلستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :بنـك أبـو ظبـي الوطنـي ش م ع
العنوان  :بنايـة بنك أبو ظبي الوطني ،شـارع خليفـه ،أبو ظبي ،اإلمـارات
العربيـة المتحـدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الحروف الالتينية « . » NBADكتبت باللون
االسود بحروف عادية وهي اختصار عبارة « National Bank
 » of Abu-Dhabiباللغة الالتينية
رقم اإليداع 158866 :
تاريخ اإليداع 2014/11/4 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم ()158872( )158863( )158869( )158860وذلك لالرتباط
البضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()41
خدمات التعليم والتدريب؛ خدمات األنشطة الثقافية والرياضية
على أنواعها؛ خدمات نشر النصوص والكتب والمجالت وغيرها
من نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات نشر الرسوم البيانية والصور
وترتيب وإجراء واستضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل؛
خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة وإقامة األحداث والمسابقات
سوا ًء ألغراض التعليم أو الترفيه؛ خدمات تصميم الدورات التعليمية
واالمتحانات والمؤهالت؛ خدمات استشارية تتعلق بتصميم
دورات تدريبية؛ خدمات ترتيب وتنظيم واستضافة األحداث وإقامة
المسابقات ألغراض التعليم والترفيه؛ خدمات توفير مرافق النوادي
الترفيهية ،والنوادي الرياضية ،والنوادي التعليمية ،والنوادي الصحية؛
خدمات استعارة وتأجير الكتب؛ خدمات الترجمة والتفسير والترفيه؛
تقديم االستشارات والخدمات االستشارية وتوفير المعلومات المتعلقة
بجميع ما سبق
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :بنـك أبـو ظبـي الوطنـي ش م ع
العنوان  :بنايـة بنك أبو ظبي الوطني ،شـارع خليفـه ،أبو ظبي ،اإلمـارات
العربيـة المتحـدة
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العالمة  :العالمة مكونة من العبارة «GOOD STUFF
 »EATERYمكتوبة بأحرف التينية عادية وتنطق» غود ستاف
ايتيري » باللغة العربية وكلمة»« Goodتعنى جيد وكلمة» Stuff
«تعنى اغراض وكلمة « « Eateryتعنى مطعم باللغة العربية
رقم اإليداع 158948 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 / 6 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()43
خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم والمقاهي؛ خدمات
التزويد بالطعام والشراب
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :غود ستاف ايتيري برمودا ليمتد
العنوان  :فيكتوريا باليس 31 ،فيكتوريا ستريت ،هاملتون اتش ام
 ،10برمودا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن االحرف الالتينية « »MCMكتب بشكل مميز
باللون االسود واسفل منها رسم مميز كما هو بالشكل المرفق
رقم اإليداع 159473 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 /17 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()28
اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة البدنية(الجمباز) واألدوات
الرياضية (غير الواردة في فئات اخرى )؛دمى للحيوانات األليفة المنزلية؛
زخارف شجرة عيد الميالد (ماعدا ادوات االضاءة والحلويات )؛دمى
(العاب ) دمى؛ كرات لعب؛ بالونات لعب؛ أجهزة لأللعاب؛ قفازات
رياضية (اعدت خصيصا من اجل االغراض الرياضية؛ اكياس مصممة
خصيصا للزالجات وألواح التزلج على الماء؛ أكياس للعبة الغولف
(مع او بدون عجالت )؛قفازات لعبة الغولف؛ مضارب غولف؛ اكياس
مضارب الغولف؛ أغطية لمضارب الغولف؛ ركائز الغولف؛ اكياس و
حقائب الصيد؛ عدة صيد االسماك.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ام سى ام هولدينج ايه جى
العنوان  :باهنهوفسبالتز؛  6300زوخ؛سويسرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة «»LOLAANDGRACE
مكتوبة بأحرف التينية عادية وتنطق « لوالندغريس » باللغة العربية
وهي كلمة مبتكرة ال معنى لها.
رقم اإليداع 159501 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 /18 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من
هذه المواد؛ المظالت؛ الحقائب وحقائب اليد والحقائب السفرية
والجزادين والحقائب اإلسفنجية واألجربة ومحافظ الجيب؛ العلب؛
لفافات السفر المعدة للمجوهرات
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة «ميكرو سبت» مكتوبة بأحرف
التينية وعربية عادية باللون االسود وهي كلمة مبتكرة من الشركة طالبة
التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية وليس لها معنى باللغة العربية
رقم اإليداع 159564 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 /19 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()3
محاليل ومنظفات ومطهرات غير طبية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شركة طارق عمر عثمان سالمه وشريكه  -شركة
ميتك –(ميدل است تكنولوجي) شركة تضامن
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العنوان  :المركز العام  18 :شارع توت عنخ امون – الدور الثالث
علوي – شمال السلم

فرع  :رقم  15شارع سموحة – سيدي

جابر – االسكندرية – جمهورية مصر العربية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »GLONTRETAمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق «غلونتريتا» باللغة العربية وهي كلمة
مبتكرة ال معنى لها
رقم اإليداع 159566 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 / 19 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()5
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ميرك شارب اند دوم كورب
العنوان  :وان ميرك درايف ،وايتهاوس ستايشن ،نيو جرسي ،08889
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »METENDIمكتوبة بأحرف
التينية عادية وتنطق « ميتيندي» باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة ال
معنى لها
رقم اإليداع 159567 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 / 19 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()5
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ميرك شارب اند دوم كورب
العنوان  :وان ميرك درايف ،وايتهاوس ستايشن ،نيو جرسي ،08889
الواليات المتحدة األمريكية

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :مكونة من الكلمة «  « METZIVAمكتوبة بأحرف
التينية عادية وتنطق « ميتزيفا » باللغة العربية وهي كلمة مبتكرة ال
معنى لها
رقم اإليداع 159568 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 / 19 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()5
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :ميرك شارب اند دوم كورب
العنوان  :وان ميرك درايف ،وايتهاوس ستايشن ،نيو جرسي ،08889
الواليات المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة «  » QUICKTYPEمكتوبة
بأحرف التينية عادية وتنطق « كويكتايب » باللغة العربية وهي كلمة
مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع 159569 :
تاريخ اإليداع 2014/11/19 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()9
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في
إنشاء وتأليف وتحرير واستخراج وعرض وتخزين وتنظيم النصوص
والبيانات؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة لتسجيل وتنظيم ونقل
ومعالجة وإعادة عرض النصوص والبيانات؛ البرمجيات الحاسوبية
التي تمكن المستخدمين من برمجة وتوزيع النصوص والبيانات
عبر شبكات االتصاالت العالمية وغيرها من الشبكات الحاسوبية
وااللكترونية وشبكات االتصاالت؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة
على األجهزة االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد وغيرها
من المنتجات االلكترونية الخاصة بالمستهلك؛ البرمجيات الخاصة
بالبريد االلكتروني والمراسلة.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ، 22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :أبل انك
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العنوان  1 :انفينيت لوب ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات
المتحدة األمريكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية»« »KRYTONكريتون»
كتبت بشكل كبير و مميز و باللون االسود داخل رسم مميز دائري
و الكلمة الالتينية ليس لها معنى في القاموس العربي و االنجليزي
و العالمة في مجملها ال تتضمن أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة
للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال تشير السم شخص أو مركب من
أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها
كعالمة تجارية
رقم اإليداع 159757 :
تاريخ اإليداع 2014/ 11 /23 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()1
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير
الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات ،راتنجات
اصطناعية غير معالجة ،بالستيك غير معالج ،أسمدة ،مركبات
إخماد النيران ،مستحضرات سقي ولحام المعادن ،مواد كيميائية
لحفظ المواد الغذائية ،مواد دباغة ،مواد اللصق المستخدمة في
الصناعة .مواد حافظة للخرسانة عدا الدهانات والزيوت؛ كيماويات
لتهوية الخرسانة؛ ملصفات للخرسانة؛ كيماويات لجعل اإلسمنت
مانع لتسرب الماء؛ كيماويات لجعل الجلد المدبوغ مانع لتسرب
الماء؛ كيماويات مانعة لتسرب لتسرب الماء من النسيج؛ مالط زيتي
(على شكل معجون)؛ لواسق إلصالح المواد المكسورة؛ مواد حافظة
لألسمن عدا الدهانات والزيوت؛ صمغ مصطكاوي لإلطارات؛ لواسق
لإلطارات المضغوطة؛ أسمنت (فلزات)؛ منظفات كيميائية للمداخن.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون 2/1

 ،22400430فاكس

 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :كيه اتش اي كابيتال انك
العنوان  1645 :ايست كينت أفينيو؛ فانكوفر؛ في  5به 2إس 8؛
بريتش كولومبيا؛ كندا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية «»Aquaringer
«اكوارينجر»كتبت بشكل عادى وباللون االسود والكلمة الالتينية
ليس لها معنى في القاموس العربي و االنجليزي و العالمة في مجملها
ال تتضمن أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه
العالمة وال تشير السم شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة
من قبل الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية
رقم اإليداع 159852 :
تاريخ اإليداع Aquaringer 2014/11 /24 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()3
«مستحضرات المكياج»« ،مسحوق المكياج»« ،مستحضرات إزالة
المكياج «« ،العطور»« ،أحمر الشفاه»« ،رذاذ الشعر»« ،األقنعة
التجميلية» « ،الكريمات المغذية [كمستحضرات التجميل ] «»،
كريمات األساس» »،مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة «
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :سانغ سونغ اليف أند ساينس كو ،ليمتد
العنوان  81 :بونيونغ  2-رو ،دانوان -جو ،أنسان – ساى،
جيونجى -دو – كوريا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الكلمة « »ENTRESTOمكتوبة بأحرف
التينية عادية وتنطق «انتريستو» « ENTRESTOوهى كلمة
مبتكرة ال معنى لها
رقم اإليداع 160500 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 7 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()5
المستحضرات الصيدالنية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لإلستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
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العالمة  :عبارة عن األحرف الالتينية «»A S Hكتبت بأحرف
التينية مع رسم مميز وتنطق باللغة العربية «اية اس اتش»
رقم اإليداع 160502 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 /7 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()25
األحذية،لوازم معدنية للباس القدم،كعاب للجوارب
طويلة،جوارب
الرأس،جوارب
الطويلة،المالبس،أغطية
قصيرة،أوشحة،أحزمة المالبس
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
 ،22400430فاكس
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون2/1
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :إيه إس إتش انترناشيونال جروب ليمتد
العنوان  263 :مين ستريت ،رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء البريطانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من رسم يتضمن عبارة «االستزراع المائي» مكتوبة
بأحرف عربية مميزة ومن العبارة «المجموعة الوطنية لالستزراع المائي»
مكتوبة بأحرف عربية مميزة ومن العبارة «NATIONAL
»AQUACULTURE GROUPمكتوبة بأحرف
التينية مميزة وتنطق باللغة العربية»ناشونال اكواكالتشورغروب»
وكلمة
«وطني»
«تعنى
وكلمة»NATIONAL
«»:AQUACULTUREتعنى «االستزراع المائي» وكلمة»
 :»GROUPتعنى «مجموعة»
رقم اإليداع 160781 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 14 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()29
ثمار البحر بما فيها السمك والقريدس؛ الخيار البحري ،غير الحي؛
خالصات األسماك واألسماك المحفوظة؛ األسماك المحفوظة
والمدخنة والمملحة
والمج ّمدة والمجففة والمطهوة والطازجة
ّ
والمق ّددة والمغلفة مع تفريغها من الهواء والمعلبة بما فيها القريدس؛
منتجات المواد الغذائية بما فيها تلك المصنوعة والمعدة من
المنتجات السابق ذكرها.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :المجموعة الوطنية لالستزراع المائي
العنوان  :شارع العباقرة ،حي الرويس ،جدة ،السعودية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من رسم يتضمن عبارة «االستزراع المائي» مكتوبة
بأحرف عربية مميزة ومن العبارة «المجموعة الوطنية لالستزراع المائي»
مكتوبة بأحرف عربية مميزة ومن العبارة «NATIONAL
»AQUACULTURE GROUPمكتوبة بأحرف
التينية مميزة وتنطق باللغة العربية»ناشونال اكواكالتشورغروب»
وكلمة
«وطني»
«تعنى
وكلمة»NATIONAL
«»:AQUACULTUREتعنى»االستزراع المائي»وكلمة»
 :»GROUPتعنى «مجموعة»
رقم اإليداع 160782 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 14 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العالمة عنها
بالفئة()31
الكائنات المائية الحية بما فيها األسماك وبيض األسماك والقريدس
والخيار البحري والطحالب؛ المواد الغذائية المع ّدة لألسماك والقريدس
واالحياء المائية؛ الطعم الحي لصيد السمك
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :المجموعة الوطنية لالستزراع المائي
العنوان  :شارع العباقرة ،حي الرويس ،جدة ،السعودية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الحرف الالتيني « »Kمحاطا بالحرف الالتيني
« »Gوكالهما مكتوبين بشكل مميز وتنطق باللغة العربية « كيه جي»
وهى تركيبة من األحرف تمثل االحرف االولى من اسم الشركة طالبة
التسجيل
رقم اإليداع 160911 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 16 :
الشروط :
 -التعهد بعد استعمال اجزاء العالمة منفردة
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االولوية  :المطالبة بحق األولوية بناء على طلب اإليداع رقم
 3073052والمودع بتاريخ  17سبتمبر  2014بالمملكة المتحدة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()3
الصابون؛ العطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والمواد
غير الطبية للزينة والعناية الشخصية وجل االستحمام والدش
ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات العناية بالشعر وتلوين
الشعر والشامبوهات وملطفات الشعر وغسوالت [لوشن] الجسم
وغسوالت [لوشن] لليدين وغسوالت [لوشن] غير طبية للقدم؛
منظفات األسنان؛ كريمات لألحذية وملمعات لألحذية وشمع لألحذية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :كورت غايغر ليمتد
العنوان  24 :بريتون ستريت ،لندن ،إي سي  1ام  5يو ايه ،المملكة
المتّحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من الحرف الالتيني « »Kمحاطا بالحرف الالتيني
« »Gوكالهما مكتوبين بشكل مميز و تنطق باللغة العربية « كيه
جى» وهى تركيبة من األحرف تمثل االحرف االولى من اسم الشركة
طالبة التسجيل
رقم اإليداع 160915 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 16 :
حق األولوية  :المطالبة بحق األولوية بناء على طلب اإليداع رقم
 3073052والمودع بتاريخ  17سبتمبر  2014بالمملكة المتحدة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()25
البسة القدم واألحذية والجزمات والصنادل والشباشب واألوشحة
واألحزمة (مالبس) والقفازات [مالبس] وأغطية الرأس وتحديداً
القبعات والقبعات الرياضية
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
فاكس
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون 22400430 2/1
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :كورت غايغر ليمتد
العنوان  24 :بريتون ستريت ،لندن ،إي سي  1ام  5يو ايه ،المملكة
المتّحدة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة مكتوبة العبارة «تونة الفيحاء» كتبت بأحرف عربية والتينية
بتنسيق مميز مع رسم مميز لسمكة داخل رسم
رقم اإليداع 160917 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 /16 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()29
التونة واالسماك وجميع البضائع والمنتجات الواردة بالفئة رقم 29
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :عيد طلعت احمد محمود  /لالستيراد والتصدير
العنوان  :السمطا،مركز البلينا،سوهاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة مكتوبة العبارة « تونة حدائق تايالند» كتبت بأحرف عربية
والتينية بتنسيق مميز مع رسم مميز لسمكتين
رقم اإليداع 160918 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 /16 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()29
التونة واالسماك وجميع البضائع والمنتجات الواردة بالفئة رقم 29
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :عيد طلعت احمد محمود  /لالستيراد والتصدير
العنوان  :السماط ،مركز البلينا ،سوهاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 »SWAROVSKI SINCE 1895مكتوبة بأحرف عربية
والتينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق باللغة العربية
«شواروفسكي  »1895والكلمة «  »SWAROVSKIاسم
يشكل جزءا من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع 161113 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 21 :
االولوية  :مع ادعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
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العالمة في االمارات العربية المتحدة رقم 219532
بتاريخ 2014/ 10 /13
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161375( )112127()68117()68135وذلك للتأشير واالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
اجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف
والتهوية وامداد المياه ولألغراض الصحية؛ الثريات؛ اضواء السيارات؛
مستلزمات الحمام؛ مغاطس الحمام؛ حجيرات (مقصورات) لحمام
الدش؛ مجففات للشعر؛ فوانيس لإلضاءة؛ مظالت المصابيح؛
حامالت مظالت المصابيح؛ مشاعل االضاءة؛ مقاعد تواليت؛
مصابيح الشوارع؛ المصابيح والمجالي والمغاسل لليدين (اجزاء من
التركيات الصحية) والدش والمثبتات الخاصة بالسباكة والحنفيات
للمواسير؛ اجهزة تبريد المشروبات.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 »SWAROVSKI SINCE 1895مكتوبة بأحرف عربية
والتينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق باللغة العربية
« شواروفسكي  »1895والكلمة «  »SWAROVSKIاسم
يشكل جزءا من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع 161114 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 21 :
االولوية  :مع إدعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
العالمة في االمارات العربية المتحدة رقم 219533
بتاريخ 2014/ 10 /13
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161376وذلك لالرتباط

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من المعادن
النفيسة أو المطلية بها غير الواردة في فئات أخرى؛ المجوهرات
واألحجار النفيسة؛ أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛
المجوهرات المقلدة [ المجوهرات غير الثمينة]؛ المجوهرات
المجتزعة؛ الحلي (مجوهرات)؛ حلي االحذية من المعادن النفيسة؛
حلي القبعات من المعادن النفيسة؛ القالئد (مجوهرات)؛ االقراط؛
االساور (مجوهرات)؛ الخواتم (مجوهرات)؛ دبابيس الزينة
(مجوهرات)؛ الحلي الصغيرة (مجوهرات)؛ السالسل (مجوهرات)؛
آللئ (مجوهرات)؛ الزمامات (مرابط) االكمام؛ مشابك ربطات
العنق؛ دبابيس ربطات العنق؛ الميداليات الكبيرة (مجوهرات)؛
حلقات المفاتيح (حلي صغيرة او سالسل صغيرة)؛ علب المجوهرات
(صناديق)؛ الساعات؛ ساعات اليد؛ سوار الساعات؛ علب الساعات؛
سالسل الساعات بلور الساعات؛ سيور الساعات؛ الساعات الكبيرة؛
االحجار شبه الكريمة.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 »SWAROVSKI SINCE 1895مكتوبة بأحرف عربية
والتينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق باللغة العربية
«شواروفسكي  »1895والكلمة « »SWAROVSKIاسم
يشكل جزءا من اسم الشركة طالبة التسجيل
رقم اإليداع 161115 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 21 :
االولوية  :مع إدعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
العالمة في االمارات العربية المتحدة رقم 219534
بتاريخ 2014/ 10 /13
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161377( )112129وذلك للتأشير واالرتباط
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
االلبسة؛ لباس القدم؛ اغطية الرأس؛ السراويل والكنزات الصوفية
وااللبسة المحبوكة والقمصان وقمصان تي شيرت (نصف كم)
واالوشحة واالحزمة واألغطية والقفازات والجوارب الطويلة ومناديل
الرقبة وربطات العنق؛ الجاكيتات؛ السترات؛ المعاطف؛ القبعات؛
القبعات الرياضية [اغطية الراس]؛ اربطة للراس [مالبس]؛ الجينز؛
البلوزات؛ االلبسة النسائية؛ الكنزات الصوفية؛ الجاكيتات المحبوكة؛
الفساتين المحبوكة؛ القمصان المحبوكة؛ الشاالت؛ االثواب الضيقة؛
ربطات العنق؛ المعاطف؛ الجاكيتات المقلنسة؛ اغطية لألذنين
والفساتين وااللبسة النسائية الداخلية والكلسات والجوارب الطويلة
والتنانير ومالبس الرقص واثواب الرقص الضيقة واحذية الرقص
وفساتين الرقص وازياء الرقص؛ مالبس السباحة؛ المراييل؛ شياالت
للمالبس؛ ياقات [مالبس]؛ فساتين للسهرة؛ الساري؛ السارنغ؛
االخفاف؛ السترات التحتية؛ الصدارات ،المالبس الداخلية.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة «« »Boltبولت» كتبت بأحرف
التينية فقط و باللون األسود .كتب الحرف الالتيني األول من الكلمة
الالتينية «  « Boltبشكل كبير في حين كتبت باقي أحرف الكلمة
بشكل صغير و الكلمة الالتينية «« »Boltبولت» ليس لها معنى
ال بالقاموس العربي و ال اإلنجليزي .و العالمة في مجملها ال تتضمن
أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال
تشير السم شخص أو مركب من أي نوع ،وإنما هي مبتكرة من قبل
الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية.
رقم اإليداع 161310 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 23 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()12
المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي .و تشمل الفئة 12
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :تاتا موتورز ليمتد /شركة محدودة قائمة حسب
القوانين الهند  /غرضها الصناعة و التجارة
العنوان  :بومباي هوس 24 ،هومي مودي ستريت ،مومباي 400001
ماهاراشترا ،الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة «« »Boltبولت» كتبت بأحرف
التينية فقط و باللون األسود .كتب الحرف الالتيني األول من الكلمة
الالتينية « « Boltبشكل كبير في حين كتبت باقي أحرف الكلمة
بشكل صغير و الكلمة الالتينية «« »Boltبولت» ليس لها معنى
ال بالقاموس العربي و ال اإلنجليزي .و العالمة في مجملها ال تتضمن
أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال
تشير السم شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل
الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية.
رقم اإليداع 161311 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 23 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()16
ورق و مواد من الورق؛ مطبوعات؛ النشرات الدورية؛ قرطاسية؛
مواد للتدريس و التعليم ماعدا االجهزة ؛صحف و مواد االعالنات
؛ صحف؛ نشرات تجارية (كتالوجات)و ترويسات الرسائل و تقاويم
و مذكرات و جداول بيانية و بطاقات بأنواعها؛ كتيبات؛ النشرات
؛صحف االعمال كل المنتجات ضمن حدود الفئة 16
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :تاتا موتورز ليمتد /شركة محدودة قائمة حسب
القوانين الهند  /غرضها الصناعة و التجارة
العنوان  :بومباي هوس 24 ،هومي مودي ستريت ،مومباي
 ،400001ماهاراشترا ،الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة «« »Zestزيست» كتبت بأحرف
التينية فقط و باللون األسود .كتب الحرف الالتيني األول من الكلمة
الالتينية « »Zestبشكل كبير في حين كتبت باقي أحرف الكلمة
بشكل صغير و الكلمة الالتينية «« »Zestزيست» ليس لها معنى
ال بالقاموس العربي و ال اإلنجليزي .و العالمة في مجملها ال تتضمن
أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال
تشير السم شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل
الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية..
رقم اإليداع 161314 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 23 :
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()12
المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي .و تشمل الفئة 12
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :تاتا موتورز ليمتد /شركة محدودة قائمة حسب
القوانين الهند  /غرضها الصناعة و التجارة
العنوان  :بومباي هوس 24 ،هومي مودي ستريت ،مومباي
 ،400001ماهاراشترا ،الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن الكلمة «« »Zestزيست» كتبت بأحرف
التينية فقط و باللون األسود .كتب الحرف الالتيني األول من الكلمة
الالتينية « »Zestبشكل كبير في حين كتبت باقي أحرف الكلمة
بشكل صغير و الكلمة الالتينية «« »Zestزيست» ليس لها معنى
ال بالقاموس العربي و ال اإلنجليزي .و العالمة في مجملها ال تتضمن
أية دالالت أو ايحاءات بالنسبة للمنتجات المودعة لهذه العالمة وال
تشير السم شخص أو مركب من أي نوع ،وانما هي مبتكرة من قبل
الشركة طالبة التسجيل الستخدامها كعالمة تجارية..
رقم اإليداع 161315 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 23 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()16
ورق و مواد من الورق؛ مطبوعات؛ النشرات الدورية؛ قرطاسية؛ مواد
للتدريس و التعليم ماعدا االجهزة ؛صحف و مواد االعالنات ؛
صحف؛ نشرات تجارية (كتالوجات)و ترويسات الرسائل و تقاويم
و مذكرات و جداول بيانية و بطاقات بأنواعها؛ كتيبات؛ النشرات؛
صحف االعمال كل المنتجات ضمن حدود الفئة 16
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات

القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب 71658 :الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :تاتا موتورز ليمتد /شركة محدودة قائمة حسب
القوانين الهند  /غرضها الصناعة و التجارة
العنوان  :بومباي هوس 24 ،هومي مودي ستريت ،مومباي 400001
ماهاراشترا ،الهند

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 »SWAROVSKI SINCE 1895المكتوبة بأحرف
التينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق « كريستالز فروم
شواروفسكي سنس  »1895باللغة العربية وكلمة
«  »CRYSTALSتعني بلورات وكلمة «  »FROMتعني
«من» وكلمة « « اسم يشكل جزءا من اسم الشركة طالبة التسجيل
وكلمة «  »SINCEتعني منذ.
رقم اإليداع 161375 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 24 :
االولوية  :مع ادعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
العالمة في ليختننشتاين رقم 2014/432
بتاريخ 2014/ 7 /3
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161113( )112127()68117()68135وذلك للتأشير واالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
اجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف
والتهوية وامداد المياه ولألغراض الصحية؛ الثريات وزينة الثريات
ووحدات االنارة والثريات واالجزاء من الزجاج المتعلقة بها؛ اضواء
السيارات؛ مستلزمات الحمام والمطبخ؛ حجيرات (مقصورات) لحمام
الدش؛ مجففات للشعر؛ فوانيس؛ مظالت مصابيح؛ حامالت مظالت
المصابيح؛ مشاعل االضاءة؛ مقاعد تواليت؛ قواطع لمغاطس الحمام
وحمام الدش؛ مصابيح الشوارع؛ المصابيح ومصابيح الدراجات
الهوائية والمصابيح القوسية؛ مستلزمات الحمام والمطبخ للمجالي
والمغاسل والمغاطس وحمامات الدش والمثبتات الخاصة بالسباكة
بشكل حنفيات ذات مسكات دوارة والحنفيات ذات رافعة واحدة
وخالطات المياه الخاصة بالدش والرؤوس الخاصة بالدش وبخاخات
الدش وبواليع المغاسل؛ اجهزة تبريد المشروبات.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
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العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 « SWAROVSKI SINCE 1895المكتوبة بأحرف
التينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق « كريستالز فروم
شواروفسكي سنس  »1895باللغة العربية وكلمة
«  »CRYSTALSتعني بلورات وكلمة «  »FROMتعني
«من» وكلمة « « SWAROVSKIاسم يشكل جزءا من اسم
الشركة طالبة التسجيل وكلمة «  »SINCEتعني منذ.
رقم اإليداع 161376 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 24 :
االولوية  :مع ادعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
العالمة في ليختننشتاين رقم 2014/432
بتاريخ 2014/ 7 /3
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161114وذلك للتأشير واالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من المعادن
النفيسة أو المطلية بها غير الواردة في فئات أخرى؛ المجوهرات
واألحجار النفيسة؛ أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت
الدقيقة؛ المجوهرات االصلية وغير الثمينة؛ االحجار الكريمة؛ الحلي
(مجوهرات)؛ القالئد؛ االقراط؛ الخواتم (مجوهرات)؛ دبابيس الزينة؛
االساور؛ الحلي الصغيرة (مجوهرات)؛ العقود؛ السالسل المصنوعة
من المعادن الثمينة؛ القالئد المدالة؛ الزمامات (مرابط) االكمام؛
الميداليات الكبيرة؛ سالسل المفاتيح المصنوعة من المعادن الثمينة؛
قطع المجوهرات الصغيرة المصنوعة من الزجاج واألحجار الكريمة
الطبيعية أو االصطناعية والبالستيك والمعادن غير النفيسة أو المعادن
النفيسة لالستعمال الشخصي؛ الساعات والساعات الكبيرة والقطع
الخاصة بها؛ األحجار الكريمة الطبيعية أو االصطناعية بجميع أنواعها
ولكافة األغراض؛ األحجار الكريمة وتحديدا االحجار الكريمة من
الزجاج والمجوهرات من االحجار الكريمة ذات االوجه الزجاجية
المتعددة.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
 22400430فاكس
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون2/1
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :مكونة من العبارة « CRYSTALS FROM
 « SWAROVSKI SINCE 1895المكتوبة بأحرف
التينية مميزة وتوقيع تحت الكلمة «»SWAROVSKI
وجميعها ضمن رسم مميز مستدير الشكل وتنطق « كريستالز فروم
شواروفسكي سنس  »1895باللغة العربية وكلمة
«  »CRYSTALSتعني بلورات وكلمة « »FROMتعني
«من» وكلمة «  « SWAROVSKIاسم يشكل جزءا من اسم
الشركة طالبة التسجيل وكلمة «  »SINCEتعني منذ.
رقم اإليداع 161377 :
تاريخ اإليداع 2014/ 12 / 24 :
االولوية  :مع ادعاء مقدم الطلب بأولوية اإليداع لطلب تسجيل
العالمة في ليختننشتاين رقم 2014/432
بتاريخ 2014/ 7 /3
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمات ()161115( )112129وذلك للتأشير واالرتباط
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
االلبسة؛ لباس القدم؛ اغطية الرأس؛ السراويل والكنزات الصوفية
وااللبسة المحبوكة والقمصان وقمصان تي شيرت (نصف كم)
واالوشحة واالحزمة واألغطية والقفازات والجوارب الطويلة ومناديل
الرقبة وربطات العنق؛ الجاكيتات؛ السترات؛ المعاطف؛ القبعات؛
القبعات الرياضية [اغطية الراس]؛ اربطة للراس [مالبس]؛ الجينز؛
البلوزات؛ االلبسة النسائية؛ الكنزات الصوفية؛ الجاكيتات المحبوكة؛
الفساتين المحبوكة؛ القمصان المحبوكة؛ الشاالت؛ االثواب الضيقة؛
ربطات العنق؛ المعاطف؛ الجاكيتات المقلنسة؛ اغطية لألذنين
والفساتين وااللبسة النسائية الداخلية والكلسات والجوارب الطويلة
والتنانير ومالبس الرقص واثواب الرقص الضيقة واحذية الرقص
وفساتين الرقص وازياء الرقص؛ مالبس السباحة؛ المراييل؛ شياالت
للمالبس؛ ياقات [مالبس]؛ فساتين للسهرة؛ الساري؛ السارنغ؛
االخفاف؛ السترات التحتية؛ الصدارات
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لإلستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،22400430 2/1فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
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Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :شواروفسكي أكتينجيسيلشافت
العنوان  :دروشيستراشيه  9495 ،15تريزين ،ليختننشتاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة (سينكور) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 132075 :
تاريخ اإليداع2012/7/22 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()7
«اآلالت والعـدد اآللية الواردة فـي الفئة  ،7المحركـات (عدا
محركـات (من كافة األنواع) ،آالت
محركـات المركبات البريـة) ،أجـزاء ِّ
وأدوات تنظيف كهربائية ،سيور متحركة ومسنَّنات ،أدوات زراعية
باستثناء األدوات التي تدار باليـد ،أبواب ،مزلقات ،أدوات مطبـخ
محضـِرات
كهروميكانيكية منزلية (آالت عجن ،خالطات ،مطاحنّ ،
طعام كهربائية تستخدم فـي المطبخ) ،أجـهزة كهربائية لتجفيف الفواكـه
غساالت صحون ،مكانس
غساالتّ ،
والخضار ،أدوات قطع آليةّ ،
كهربائية ،سيور وناقالت هوائية ،أجهزة لحام».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فاست سي آر ،ايه .إس.
العـنوان  :سيرنوكوستيليكا  2111براغ  ،10سي زد،-10000
جمهورية التشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة (سينكور) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 132076 :
تاريخ اإليداع2012/7/22 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()8
«أجهزة وأدوات ذات ِّ
مشغالت يدوية ،أجهزة طحن صغيرة تدار
باليد ،أدوات قطع تتضمن تلك المصنوعة من معادن
نفيسة ،أدوات قطع ،شفرات حالقة ،أدوات ووسائل معدنية للعناية
بأظافر القدمين واليدين ،آالت حالقة كهربائية ،أدوات كهربائية لقص
الشعر والمعاطف ،أسلحة قطع وطعن».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فاست سي آر ،ايه .إس.
العـنوان  :سيرنوكوستيليكا  2111براغ  ،10سي زد،-10000
جمهورية التشيك.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الع ــالمــة  :كلمة (سينكور) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 132077 :
تاريخ اإليداع2012/7/22 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
«األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمسح األرضي وأجهزة
وأدوات التصوير الفوتوغرافي وتصوير األفالم السينمائية واألجهزة
واألدوات البصرية وأجهزة لتوصيل أو تبديل أو تحويل أو تكثيف
أو تنظيم أو التحكم في التيار الكهربائي ،أجهزة التوزين والقياس
واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ وأجهزة التعليم ،علب
لألدوات واألجهزة الواردة في الفئة  ،9أجهزة لتسجيل أو نقل
أو نسخ الصوت أو الصور ،وسائط مغناطيسية لتسجيل الصوت،
أسطوانات مسجلة فونوغرافية ،موزعات أوتوماتيكية وآليات لألجهزة
التي تعمل بقطع النقد ،آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،أجهزة
لمعالجة المعلومات ،أجهزة كمبيوتر ،أجهزة إطفاء الحريق؛ أجهزة
لحام كهربائية يدوية ،مكاوي كهربائية ،قداحات كهربائية تستخدم
في السيارات ،مالبس إنقاذ خاصة ،مالبس واقية من اإلصابات،
أجهزة تنفس اصطناعي للرياضيين ،ألعاب الكترونية تستخدم خصوصاً
مع جهاز التلفاز ،نظارات شمسية ،نظارات ،نظارات لعين واحدة،
نظارات وعدسات مكبِّرة ،منظار األوبرا ،أشرطة وكاسيتات تسجيل
الصوت ،أقراص مدمجة ،أقراص «ذاكرة القراءة فقط» المدمجة،
أشرطة فيديو ،أفالم صوتية معرضة للضوء ،آالت نسخ ،مالبس تـُدفأ
كهربائياً ،برمجيات».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فاست سي آر ،ايه .إس.
العـنوان  :سيرنوكوستيليكا  2111براغ  ،10سي زد،-10000
جمهورية التشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة (سينكور) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 132078 :
تاريخ اإليداع2012/7/22 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
«أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف
والتهوية وتوزيع المياه ،واألغراض الصحية ،مكيفات الهواء ،أجهزة
تدفئة ،غاليات كهربائية ،أجهزة لتجفيف الفواكه والخضار ،أدوات
طهي كهربائية،
مبادالت حرارية ضغطية ،مواقد ،مصابيح كهربائية ،مصابيح السرير،
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أكاليل زهور لشجرة عيد الميالد».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فاست سي آر ،ايه .إس.
العـنوان  :سيرنوكوستيليكا  2111براغ  ،10سي زد،-10000
جمهورية التشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة (سينكور) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 132079 :
تاريخ اإليداع2012/7/22 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()16
«الورق ومنتجات الورق والورق المقوى ومنتجات الورق المقوى،
المطبوعات ،المجالت ،الدوريات ،الكتب ،منتجات تجليد الكتب،
التقاويم ،البطاقات البريدية ،الصور الفوتوغرافية ،البطاقات ،أدوات
الكتابة ،مواد الصقة مكتبية ومواد الصقة ألغراض منزلية ،أقالم
رصاص ،أقالم تلوين ،أقالم فحمية ،فراشي دهان أو تلوين ،آالت
كاتبة ،لوازم مكتبية عدا األثاث ،دفاتر مدرسية ،دفاتر رسم ،أقالم
تلوين ،رصاص ،محاياتّ ،برايات أقالم رصاصّ ،برايات أقالم
رصاص – على شكل آالت ،مقالم ،مناديل ورقية ،وشاحات للعنق
وحفاضات ،أكياس وأكياس صغيرة من البالستيك من أجل التعبئة
والتغليف ،أكياس وأكياس صغيرة ورقية ،صور ،كتب تلوين ،رسوم
تُنقل باالحتكاك ،طوابع ،أحرف طباعية لآلالت الطابعة ،كليشيهات
طباعة ،أجهزة نسخ (أجهزة استخراج النسخ)».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فاست سي آر ،ايه .إس.
العـنوان  :سيرنوكوستيليكا  2111براغ  ،10سي زد،-10000
جمهورية التشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (جورج غراي) بحروف التينية.
رقم اإليداع136831 :
تاريخ اإليداع2013/01/28 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
« المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
نفيسة أو مطلية بها ،غير الواردة في فئات أخرى ،المجوهرات
واألحجار الكريمة ،أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت
الدقيقة ،ساعات بما فيها ساعات اليـد ،ساعات حائط ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :لوغومارك ،إنك.
العنوان 1201 :بل أفنيو ،توستين ،كاليفورنيا  ،92780الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (دانيت) بحروف عربية بشكل خاص كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع137198 :
تاريخ اإليداع2013/02/06 :م
الشروط:
 التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 137200و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
« حليب ،بودرة الحليب ،حليب متخثر ،حليب منكه وحليب مخفوق،
منتجات الحليب وخاصة حلوى الحليب ،لبن زبادي وشراب لبن
زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم ،مشروبات منكهة أو سادة
تتكون أساسا من الحليب أو منتجات الحليب ،مشروبات حليب
مصنوعة أساسا من الحليب ،مشروبات حليب تشتمل على الفواكه
ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كومباني جيرفيس دانون.
العنوان 17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (دانيت) بحروف عربية بشكل خاص كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع137199 :
تاريخ اإليداع2013/02/06 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« بسكويت ،كسترد ،موس الشوكوالتة ،حلويات على شكل موس
[حلويات] ،حلويات ،سكاكر ،شوكوالتة ،عصيدة بالحليب ،فطائر،
كعك األرز ،كعك السميد ،حلويات مصنوعة من الحبوب ،حلوى
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األرز بالحليب ،مشروبات أساسها الكاكاو أو القهوة أو الشوكوالتة
أو الشاي ،مثلجات صالحة لألكل ،مثلجات صالحة لألكل مصنوعة
أساساً من اللبن الرائب ،بوظة (آيسكريم) ،مثلجات مائية(مثلجات
صالحة لألكل) ،لبن رائب مجمد(مثلجات صالحة لألكل) ،حلوى
جليدية َّ
منكهة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كومباني جيرفيس دانون.
العنوان 17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (جيرلينيا) بحروف التينية.
رقم اإليداع137921 :
تاريخ اإليداع2013/03/06 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
« قشدة حليب ،مستحضرات لعمل الشوربة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :نوترينات إيه جي.
العنوان :بواسطة انجيل كوبيرا ايه جي 37 ،والدجشتراسه ،سي إتش
 ،3097بيرن ،ليبفيلد ،سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (توتال جيم) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع137983 :
تاريخ اإليداع2013/03/10 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()28
« آالت تمارين رياضية ،معدات تمارين رياضية ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :توتال جيم جلوبال كورب.
العنوان 7755 :أرجونز درايف ،سان دييغو ،كاليفورنيا ،92126
أمريكا.
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العالمة  :عبارة (بويج انيرجيز ايه سيرفيسيز) بحروف التينية كما
بالشكل الموضح.
رقم اإليداع138775 :
تاريخ اإليداع2013/04/01 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
« خدمات إدارة وملكية المشاريع في مجال إنشاء المباني والمباني
السكنية والمكاتب وبخاصة اإلشراف على إنشاء المباني ،خدمات
تعديل أو ترميم أو تجديد المباني والمباني السكنية والمكاتب،
خدمات توفير المعلومات واالستشارات حول إنشاء أو تعديل أو
ترميم أو تجديد المباني والمباني السكنية والمكاتب ،خدمات إنشاء
وتجهيز وصيانة المباني أو المجمعات العقارية أو المباني السكنية
أو العقارات السكنية أو المباني التجارية أو مراكز التسوق أو مباني
المكاتب أو مواقف السيارات متعددة الطوابق ،خدمات الصيانة
والتصميم الداخلي للمباني وتجديدها وإصالحها ،خدمات تركيب
وإصالح وصيانة أجهزة اإلضاءة والتسخين وإنتاج البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع الماء وتنقية الهواء والماء والمرافق
الصحية وأجهزة تبريد وتكييف الهواء الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء
واألجهزة التي تعمل بالهواء الساخن ومسخنات الهواء والمراكم
الحرارية ،خدمات تركيب وصيانة وإصالح شبكات االتصاالت
وأجهزة ومعدات الهاتف واالتصال ،خدمات اإلشراف على األعمال
اإلنشائية المتعلقة بشبكات االتصاالت وأجهزة ومعدات الهاتف
واالتصال ،خدمات إنشاء مباني ومنشآت فعالة الطاقة ،خدمات
تقديم االستشارات في مجال تنظيم العمليات التي تتم في موقع العمل
بطرق توفير الطاقة والتنمية المستدامة (خدمات إدارة واإلشراف على
إنشاء المباني) ،خدمات صيانة وإصالح مرافق إنتاج الطاقة ومصادر
الطاقة والمعدات الشمسية المستخدمة إلنتاج الطاقة والمعدات
واألجهزة المستخدمة في مجال أنواع الطاقة الجديدة ،خدمات
توفير معلومات تتعلق بتركيب وإصالح أجهزة االضاءة والتسخين
وإنتاج البخار والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع الماء وتنقية الهواء
والماء والمرافق الصحية وأجهزة تبريد وتكييف الهواء الكهربائية
وأجهزة تكييف الهواء واألجهزة التي تعمل بالهواء الساخن والمراكم
الحرارية ،خدمات مراقبة وتقييم المنشآت الكهربائية ومنشآت الغاز
والماء واإلضاءة ،خدمات تركيب وصيانة وإصالح معدات الكمبيوتر
والهواتف والوسائط المتعددة وأجهزة تكييف الهواء ومكيفات الهواء
وتركيبات اإلضاءة والمعدات الكهربائية ،خدمات تركيب وصيانة
وإصالح أجهزة اإلنذار من الحريق أو االقتحام وأجهزة اإلنذار من
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الحريق وأجهزة اإلنذار ضد السرقة وأجهزة وأنظمة
اإلضاءة وأجهزة اإلنذار ضد السطو ومعدات األمن والسالمة ،خدمات
العزل في المباني ،الخدمات المتعلقة بأعمال الدهان والبناء الحجري
والتجصيص والسباكة ،خدمات التطهير وإبادة الفئران وطرد الديدان،
خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلشارة الضوئية والميكانيكية بما فيها
إشارات المرور ،خدمات تركيب وإصالح وصيانة قنوات وشبكات
توزيع الماء والغاز والكهرباء ،خدمات منع التسرب في المباني،
خدمات صيانة وتنظيف المباني ومرافقها ،خدمات هدم المباني ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :بويج.
العنوان ،32 :أفينيو هوتشي 75008 ،باريس ،فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (بويج انيرجيز ايه سيرفيسيز) بحروف التينية.
رقم اإليداع138776 :
تاريخ اإليداع2013/04/01 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()38
« خدمات إرسال المعلومات عن طريق أجهزة خوادم الكمبيوتر أو
عن طريق االتصال عن بعد بشكل حر الوصول ،خدمات إرسال
وتبادل البيانات أو المعلومات أو الصوت أو الصور عن طريق الراديو
أو الكابالت أو األلياف الضوئية أو الهواتف أو األقمار الصناعية
أو شبكات االتصاالت أو شبكات الكمبيوتر أو اإلنترنت ،خدمات
االتصاالت السلكية والالسلكية ،خدمات االتصال عن طريق الهاتف
أو الراديو أو التلغراف وخدمات االتصال اإللكتروني عن طريق
الهواتف النقالة أو الخلوية أو شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر
أو األقمار الصناعية أو شبكات األلياف الضوئية أو شبكات مثل
اإلنترنت ،خدمات البريد اإللكتروني ونشر المعلومات إلكترونياً،
خدمات تأمين الوصول إلى خادم الكمبيوتر ،خدمات توفير معلومات
حول االتصال أو االتصال عن بعد ذي الحزمة العريضة ،خدمات
تأمين الوصول إلى اإلنترنت ،خدمات التوجيه والتوصيل المستخدمة
في االتصاالت ،خدمات تأمين الوصول إلى شبكة الكمبيوتر العالمية،
خدمات تأجير معدات االتصاالت ،خدمات عقد المؤتمرات عن بعد،
خدمات البريد الصوتي ،خدمات إرسال الرسائل ،الخدمات التلفونية،
خدمات مقسم التلفون».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
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Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :بويج.
العنوان ،32 :افينيو هوتشي 75008 ،باريس ،فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (تي ـ بريدج) بحروف التينية.
رقم اإليداع139177 :
تاريخ اإليداع2013/04/11 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 139178وذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
« الجواهر والمجوهرات وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت
الدقيقة».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :مونترز كورام سارل.
العنوان ،1 :رو دو بيتي شاتو 2300 ،ال شو دو فون ،سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (جولدن بريدج) بحروف التينية.
رقم اإليداع139178 :
تاريخ اإليداع2013/04/11 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 139177و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14

« الجواهر والمجوهرات وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت
الدقيقة».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :مونترز كورام سارل.
العنوان ،1 :رو دو بيتي شاتو 2300 ،ال شو دو فون ،سويسرا.
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العالمة  :كلمة (جيريه) بحروف التينية بشكل خاص كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع139548 :
تاريخ اإليداع2013/04/25 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()07
محركات ديزل لآلالت ،آالت تعمل بالديزل،
«آالت حفر المناجمِّ ،
مضخات الستخراج الغازات (آالت) ،مضخات بنزين لمحطات
خدمة السيارات ،أدوات شق الخشب (آالت) ،أدوات شق الصواميل
(آالت) ،أجهزة تسييل (آالت) ،مضخات تدار بمحرك ،مضخات
دافعة للزيت ،معدات ضخ سوائل قابلة للنقل (بخالف التي تستعمل
ألغراض طبية) ،أجهزة ضخ (آالت) ،مضخات (آالت) ،مضخات
(أجزاء آالت أو مكائن أو محركات) ،مضخات كهربائية لتغيير الزيت،
مضخات للسوائل (آالت ،بخالف مضخات الوقود أوتوماتكية
الضبط التي تستعمل في محطات تعبئة المحروقات) ،مضخات
تفريغ (آالت)ِّ ،
مرشحات (فالتر) للغازات (آالت) ،أجهزة تحويل
إلى غاز ،أجهزة لفصل الزيت ،أجهزة حفر للتنقيب عن النفط ،عـُدد
حفر للتنقيب عن النفط ،فاصالت للزيت (آالت) ،فاصالت للزيت،
مكثفات هوائية ،أجهزة لتكثيف المذيبات الغازية ،فواصل نواتج
التكثيف ،مكثفات بخار (بخالف أجزاء اآلالت) ،مكثفات بخار
(أجزاء آالت) ،مكثفات غازية (أجزاء آالت) ،أجهزة الستخدامها في
استخراج المعادن ،آالت استخراج المعادن ،عـُدد آلالت استخراج
المعادن ،وكافة المنتجات الواردة ضمن هذه الفئة»
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :يانتاي جيريه اويلفيلد سيرفيسز جروب كو ،.ليمتد.
العنوان :رقم  7اوكما ستريت ،ليشان دستركت ،يانتاي شاندونغ
بروفينس  ،264003جمهورية الصين الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (تيوبيا) بحروف التينية.
رقم اإليداع139588 :
تاريخ اإليداع2013/04/28 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« الشاي وخلطات الشاي ،السكاكر وبالتحديد ،النعناع بنكهة
الشاي ،العسل على شكل ملعقة ،المشروبات التي أساسها شاي
األعشاب ،المشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) بنكهة الفواكه
التي أساسها الشاي وشاي األعشاب ،الحلويات المجمدة بنكهة
الشاي وشاي األعشاب ونكهة الفواكه ،الكاكاو ،شاي األعشاب
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والشاي غير العشبي ،الشاي والكاكاو والمشروبات ،المشروبات
المعدة التي أساسها مسحوق الشوكوالتة والمشروبات المعدة التي
أساسها مسحوق الفانيليا ،الصلصات إلضافتها على المشروبات،
أشربة الشوكوالتة المركزة ،األشربة المركزة المنكهة إلضافتها على
المشروبات ،الشاي الجاهز للشرب ،البوظة والحلويات المجمدة
وبالتحديد ،البوظة ،الحليب المثلج واللبن المجمد والحلويات
المجمدة التي أساسها الصويا ،السكاكر والحلويات وبالتحديد
الشوكوالتة والسكر واللوز المغلف بالسكر والحلويات المجمدة،
المخبوزات وبالتحديد الكعك (الموفينيه) والخبز المسطح والمدور
المصنوع من القمح والشوفان والبسكويت والكعكات والمعجنات
والخبز ،ألواح الطعام وتحديدا ألواح الطعام التي أساسها الحبوب
وألواح الطعام التي أساسها الشوفان ،السكر ،البهارات ،العسل،
األغاف األمريكي (الصبار األمريكي) ،األشربة المركزة المنكهة لصنع
وعمل المشروبات ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العنوان 3630 :بيتشتري رود إن إي ،سويت  ،1480أتالنتا،
جورجيا  ،30326أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة «فينشي» بحروف التينية.
رقم اإليداع139849 :
تاريخ اإليداع2013/05/08 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« البن والشـاي والكاكاو والبن االصطناعي ،األرز والتابيوكا والساغو،
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبـوب والخبز والفطائر
والحلويات والحلويـات المثلجة ،سكر ،عسـل النحل والعسل
األسود ،الخميرة ومسحوق الخبيـز ،الملح والخردل والخل والصلصة
(التوابل) ،البهارات ،الثلج ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فينشي إس.بي.إيه.
العنوان :فيا ﭭينشي 12040 ،1كاستيليتو ستورا ،كونيو ،إيطاليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «كوليت باي كوليت هايمان» بحروف التينية.
رقم اإليداع139851 :
تاريخ اإليداع2013/05/08 :م
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الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
« المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن
نفيسة أو مطلية بها ،غير الواردة في فئـات أخرى ،المجوهرات
واألحجار الكريمة ،أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة،
مجوهرات ،مجوهرات (الموضة) ،حلي غير ثمينة وحلي تقليد ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كوليت أكسيسوريز بي تي واي ليمتد.
العنوان :فوكاس بيلدينغ إي ،الطابق  ،4الشقة 126-122 ،2
طريق أولد بيتواتر ،بروكفيل إن إس دبليو  ،2100أستراليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كاريكاتيري لحبة فشار كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع140359 :
تاريخ اإليداع2013/05/26 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()28
« زينة لشجر عيد الميالد ،ألعاب مصنوعة من المخمل ،أحاجي
الصور المقطوعة ،ورق لعب ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :غاريت بوب كورن هولدينغ كمبني إل إل سي.
العنوان :سويت  401 ،1700إن .ميشيغان أفنيو ،شيكاغو ،إلينوي
 ،60611الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كاريكاتيري لحبة فشار كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع140360 :
تاريخ اإليداع2013/05/26 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« حلويات بما في ذلك حلويات سكرية ،كراميل ،أقراص سكرية
(فندان) وسوس ،مستحضرات الحبوب ،شوكوالتة ،توابل وصلصات،
بوشار ،ذرة ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،بوشار منتفخ ،حبوب
الذرة (بوشار) منتفخ منكه ،حبوب الذرة (بوشار) منتفخ منكه مع
شوكوالتة ،بوشار منتفخ منكه مع مكسرات معالجة وشوكوالتة ،بوشار
بالكراميل ،بوشار محضر بالقدر ،توفي مغطاة ببوشار منتفخ ومنكه،
توفي مغطاة ببوشار منتفخ ومنكه مع شوكوالتة ،صلصة كراميل،

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
صلصة كراميل وشوكوالتة بالحليب ،صلصة كراميل وشوكوالتة داكنة،
كرات بوشار معالجة ،سكاكر ،عسل ،توابل ،بهارات ،أغذية خفيفة
أساسها الحبوب ،مشروبات بما في ذلك المشروبات التي أساسها
الشوكوالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :غاريت بوب كورن هولدينغ كمبني إل إل سي.
العنوان :سويت  401 ،1700إن .ميشيغان أفنيو ،شيكاغو ،إلينوي
 ،60611الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة «ميغاشبس» بحروف التينية بشكل خاص في شريط
على خلفية درع كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع140443 :
تاريخ اإليداع2013/05/29 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
« رقائق البطاطا ،مقرمشات البطاطا ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شركة التجهيزات الغذائية المحدودة ذ.م.م.
العنوان :ص.ب ،50274 .الحد ،مملكة البحرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :األحرف الالتينية (كيه في سي) إلى جانبها رسم دائرة بشكل
خاص كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع140551 :
تاريخ اإليداع2013/06/03 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()07
«صمامات (أجزاء آالت)».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيه في سي كو ،.ليمتد.
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العنوان 2-46 :نيشيناكا – تشو ،نيشينوشو ،كيسشوين ،مينامي –
كو ،كيوتو  ،601-8303اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم سبعة أقراص بشكل خاص كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع140942 :
تاريخ اإليداع2013/06/16 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()42
«خدمات تقنية ،خدمات توفير الدعم التقني ،وخاصة ،خدمات
التدخل لحل المشكالت والذي يتمثل في تشخيص مشاكل العتاد
والبرمجيات فيما يتعلق بأجهزة االتصال والحوسبة التي تكون على
شكل أجهزة تسجيل أو إرسال أو معالجة أو نسخ البيانات أو الصوت
أو الصور ومعدات معالجة بيانات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة حوسبة
واتصال نقالة على شكل هواتف نقالة ،هواتف ذكية ،مساعدات رقمية
شخصية ( ،)PDAsهواتف لوحية ،كمبيوترات لوحية ،كمبيوترات
محمولة ،وأجهزة نقالة لتسجيل أو إرسال أو معالجة أو نسخ البيانات
أو الصوت أو الصور ،وسلع/خدمات خاصة بها؛ خدمات تركيب
وصيانة وإصالح برمجيات الكمبيوتر فيما يتعلق بأجهزة االتصال
والحوسبة آنفة الذكر وأجهزة االتصال والحوسبة النقالة آنفة الذكر،
وسلع/خدمات خاصة بها ،خدمات الحوسبة السحابية التي تقدم
برمجيات الستخدامها في مجال أجهزة االتصال والحوسبة آنفة الذكر
وأجهزة االتصال والحوسبة النقالة آنفة الذكر ،وسلع/خدمات خاصة
بها ،خدمات توفير برمجيات كخدمة ( )SAASتقدم برمجيات
الستخدامها في مجال أجهزة االتصال والحوسبة آنفة الذكر وأجهزة
االتصال والحوسبة النقالة آنفة الذكر ،وسلع/خدمات خاصة بها،
خدمات وسائط التواصل االجتماعي وخدمات شبكات التواصل
االجتماعي المزودة عبر اإلنترنت أو عبر أجهزة االتصال والحوسبة
آنفة الذكر وأجهزة االتصال والحوسبة النقالة آنفة الذكر».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :بالك بيري ليمتد.
العنوان 2200 :يونيفيرسيتي أفنيو إيست ووترلو ،أونتاريو كندا ،إن
2كيه 0أيه.7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كاريكاتيري لرجل على شكل رسم فنجان كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع145113 :
تاريخ اإليداع2013/11/13 :م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« الشاي وخلطات الشاي ،السكاكر وبالتحديد ،النعناع بنكهة
الشاي ،العسل على شكل ملعقة ،المشروبات التي أساسها شاي
األعشاب ،المشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) بنكهة الفواكه
التي أساسها الشاي وشاي األعشاب ،الحلويات المجمدة بنكهة
الشاي وشاي األعشاب ونكهة الفواكه ،الكاكاو ،شاي األعشاب
والشاي غير العشبي ،الشاي والكاكاو والمشروبات ،المشروبات
المعدة التي أساسها مسحوق الشوكوالتة والمشروبات المعدة التي
أساسها مسحوق الفانيليا ،الصلصات إلضافتها على المشروبات،
أشربة الشوكوالتة المركزة ،األشربة المركزة المنكهة إلضافتها على
المشروبات ،الشاي الجاهز للشرب ،البوظة والحلويات المجمدة
وبالتحديد ،البوظة ،الحليب المثلج واللبن المجمد والحلويات
المجمدة التي أساسها الصويا ،السكاكر والحلويات وبالتحديد
الشوكوالتة والسكر واللوز المغلف بالسكر والحلويات المجمدة،
المخبوزات وبالتحديد الكعك (الموفينية) والخبز المسطح والمدور
المصنوع من القمح و الشوفان و البسكويت و الكعكات و المعجنات
و الخبز ،ألواح الطعام وتحديداً ألواح الطعام التي أساسها الحبوب
و ألواح الطعام التي أساسها الشوفان ،السكر ،البهارات ،العسل،
األغاف األمريكي (الصبار األمريكي)؛ األشربة المركزة المنكهة لصنع
وعمل المشروبات».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العنوان 3630 :بيتشتري رود ان إي ،سويت  ،1480أتالنتا ،جورجيا
 ،30326الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (كيندل) بحروف التينية.
رقم اإليداع146765 :
تاريخ اإليداع2013/12/30 :م
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 وأجهزة
وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم
في الطاقة الكهربائية وأجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت
أو الصور وحامالت بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل وأقراص
مدمجة وأقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛
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آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد وآالت تسجيل النقد وآالت
حاسبة ومعدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر
واألجهزة النقالة واألجهزة اإللكترونية المحمولة لنقل وتخزين وتعديل
وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات عن
طريق الشبكات الحاسوبية العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات
االتصاالت اإللكترونية وقطع الغيار اإللكترونية والميكانيكية ولوازمها،
أجهزة الكمبيوتر اللوحية وقارئات الكتب اإللكترونية ومشغالت
الصوت والفيديو وأجهزة التنظيم اإللكترونية الشخصية وأجهزة
المساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع
وقطع الغيار والتجهيزات اإللكترونية والميكانيكية الخاصة بها ،أجهزة
الكمبيوتر الطرفية ،والشاشات وأجهزة العرض واألسالك والكابالت
وأجهزة المودم والطابعات ومحركات األقراص والمحوالت الصغيرة
وبطاقات المحوالت وموصالت الكابالت والموصالت التي تدخل
في المكونات وموصالت الطاقة الكهربائية وقواعد لتثبيت الكمبيوتر
المحمول والمشغالت ،شواحن البطاريات ،حزم البطارية ،بطاقات
الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة ،والسماعات والميكروفونات
وسماعات الرأس ،صناديق وأغطية وحامالت وأجهزة الكمبيوتر،
صناديق وأغطية وحامالت واألجهزة النقالة والمحمولة التي تستعمل
لنقل وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت
والفيديو والبيانات وبما في ذلك التي تعمل منها عن طريق شبكات
الكمبيوتر العالمية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والقارئات اإللكترونية
ومشغالت أجهزة الصوت والفيديو وأجهزة منظمات الشخصية
اإللكترونية واألجهزة المساعدة الرقمية الشخصية وأجهزة النظام
العالمي لتحديد المواقع و أجهزة للعرض المواد المنشورة إلكترونياً
وبالتحديد الكتب والمجالت والصحف والجرائد وأجهزة عرض
الوسائط المتعددة ،أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة واألجهزة المحمولة
وأجهزة الكمبيوتر اإللكترونية ،محوالت الطاقة ،كابالت ،USB
قواعد إلكترونية لتثبيت الكمبيوتر المحمول ،شواحن البطاريات،
الموصالت الكهربائية واألسالك والكابالت والمحوالت الصغيرة
وأجهزة التحكم عن بعد الالسلكية لألجهزة اإللكترونية والمحمولة،
سماعات الرأس وسماعات األذن وبرامج مزامنة ،البيانات وبرامج
تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة ،برمجيات
الكمبيوتر الخاصة بكتابة وتحميل وبث واستالم وتعديل واستخراج
وترميز (تشفير) وفك الترميز (التشفير) وعرض وتخزين وتنظيم النص
والرسومات والصور والمنشورات اإللكترونية ،المحتويات السمعية
والسمعية البصرية القابلة للتحميل والمسجلة مسبقاً والمعلومات
والتعليقات ،الكتب اإللكترونية القابلة للتحميل والمجالت والدوريات
والنشرات اإلخبارية والصحف والمجالت وغيرها من المطبوعات،
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وبرمجيات إدارة قواعد البيانات ،وبرمجيات التعرف على الحروف،
برمجيات التعرف الصوتي ،برمجيات البريد والرسائل اإللكترونية،
برمجيات الكمبيوتر الخاصة بالتوصل إلى وتصفح والبحث في قواعد
البيانات على اإلنترنت ،نشرات اللوحات اإللكترونية ،برمجيات
مزامنة البيانات ،برمجيات تطوير التطبيقات وقطع وتجهيزات جميع
السلع المذكورة أعاله ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :أمازون تيكنولوجيز ،إنك.
العنوان :ص .ب 8102 .رينو ،نيفادا  ،89507الواليات المتحدة
األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (بريزيدينتال) بحروف التينية.
رقم اإليداع147889 :
تاريخ اإليداع2014/02/03 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()12
« مركبات موتورية و قطعها ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فورد موتور كمبني.
العنوان :ون أميريكان رود،ديربورن ،ميتشيجن  ،48126الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (شلهوب إمباكت) بحروف التينية أسفلها رسم ما
يشبه الشجرة كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147890 :
تاريخ اإليداع2014/02/04 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
« منشورات إلكترونية وخاص ًة رسائل إخبارية وتقارير ودراسات
تحريرية ومقاالت ونشرات صحفية وجميعها تتعلق بالخدمات
اإلنسانية والصحية والحوارات البيئية والفنون والثقافة واألحداث
الحالية والتعليم والخدمات اإلنسانية ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
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هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شلهوب جروب ليمتد.
العنوان :أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز (بي في آي) ليمتد171 ،
مين ستريت ،ص.ب ،4041.رود تاون ،تورتوال ،في جي ،1110
الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (شلهوب إمباكت) بحروف التينية أسفلها رسم ما
يشبه الشجرة كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147892 :
تاريخ اإليداع2014/02/04 :
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
«المالبس ،قمصان ،قمصان للرياضة ،سترات ،قبعات ،أغطية الرأس،
أوشحة ،أربطة المعصم ،عمامات ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شلهوب جروب ليمتد.
العنوان :أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز (بي في آي) ليمتد171 ،
مين ستريت ،ص.ب ،4041.رود تاون ،تورتوال ،في جي ،1110
الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ( )ENIGMAبحروف التينية داخل رسم دائرة
أسفلها دائرة أخرى وحرفا ( )GBالالتينيان بشكل خاص ورسم ما
يشبه الجناح كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع148003 :
تاريخ اإليداع2014/02/06 :
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 26765و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
«أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقةُ ،حلي
ومجوهرات».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
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طالب التسجيل :جياني بلجاري آيديا أس أيه.
العنوان 20 :رو دو مارشيه 1204 ،جنيف ،سويسرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (PRO TRAILER BACKUP
 )ASSISTبحروف التينية.
رقم اإليداع148273 :
تاريخ اإليداع2014/02/13 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()12
« نظام توجيه متوفر كجزء مكمل للمركبات الموتورية يتضمن جهاز
استشعار مدخالت القيادة ووحدة كمبيوتر للتحكم في القيادة ومشغل
لموجه القيادة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :فورد موتور كمبني.
العنوان :ون أميريكان رود ،ديربورن ،ميتشيجن  ،48126الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ( )MAHARAJAبحروف التينية.
رقم اإليداع148274 :
تاريخ اإليداع2014/02/13 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« الشاي ،وشاي األعشاب ،والمشروبات التي أساسها الشاي ،و
شاي األعشاب ،والمشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) التي أساسها
الشاي ،وشاي األعشاب وبنكهة الفواكه ،والحلويات المجمدة مع
الشاي ،وشاي األعشاب و/أو نكهة الفواكه ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العنوان 3630 :بيتشتري رود ان إي ،سويت  ،1480أتالنتا ،جورجيا
 ،30326الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة ( )BILLYBANDITكما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 148834 :
تاريخ اإليداع2014/3/3 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()18
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«الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة ،حقائب المخيمات
والشاطئ والسفر ،جلود حيوانات ،صناديق وحقائب سفرية ،مظالت
وشماسي وعصي ،حقائب سفرية (ذات حماالت) ،حقائب يد،
حقائب سفر ،حقائب ظهر ،حقائب ذات عجالت ،حقائب مالبس
سفرية ،حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل ،صناديق لمواد
التواليت ،حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل تباع فارغة ،أطقم
أدوات زينة تباع فارغة ،حقائب مدرسية ،حقائب بيد ،حقائب كتف،
حقائب وحقائب لحمل األطفال ،أكياس لحفظ لوازم األطفال،
حقائب مدرسية ،حامالت البطاقات البيانية والالصقات الخاصة
بالحامالت المصنوعة من الجلود أو تقليد الجلود المدبوغة ،صناديق
وعلب فارغة لحفظ مستحضرات التجميل (كوزمتيك) ،محافظ نقود،
محافظ جيب ،محافظ للبطاقات (محافظ جيب) ،محافظ أوراق
جلدية ،حقائب لغيار مالبس األطفال».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :سي.دبليو.إف .تشيلدرن وارلدوايد فاشن (شركة
مساهمة بسيطة).
العـنوان  :زون اندستريال دو بوا-جولي ،أفنيو دي سابلس85500 ،
ليس إيربير،فرنسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ( )FARISبحروف التينية وبشكل خاص كما
بالشكل الموضح.
رقم اإليداع149420 :
تاريخ اإليداع2014/03/16 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()12
« المركبات وأجهزة التنقل المائي ،السفن والقوارب والدراجات
المائية العاملة بشراع أو ُمحرك ،يخوت الترفيه العاملة بشراع أو
ُمحرك ،قوارب صيد األسماك ،قوارب الخدمة ،والمنتجات الواردة
فى الفئة .» 12
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :السويدي مارين ش.ذ.م.م.
العنوان :ص.ب  ،7273دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ( ) STOKER’Sبحروف التينية.
رقم اإليداع150036 :
تاريخ اإليداع2014/03/30 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()34
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« التبغ ،تبغ التدخين ،تبغ ال ينتج عنه دخان ،سيجار ،سجائر
إلكترونية وقطعها وإكسسواراتها ،وحدات للتبخير محمولة وقطعها
وإكسسواراتها ،أدوات تبخير وقطعها وإكسسواراتها ،منتجات
تدخين ال تحتوي على التبغ وقطعها وإكسسواراتها ،منتجات
تدخين ال تحتوي على النيكوتين وإكسسواراتها ،منتجات ال تحتوي
على التبغ والنيكوتين وإكسسواراتها ،منتجات تبغ أساسها نباتي
وإكسسواراتها ،منتجات تدخين عشبية وإكسسواراتها ،منتجات
أرجلية وإكسسواراتها ،منتجات شيشة وإكسسواراتها ،لفافات
عشبية ،لفافات غير مصنوعة من التبغ ،بدائل التبغ ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ناشونال توباكو كمباني ،ال.بي.
العنوان 5201 :انترشينج واي ،لويزفيل ،كنتاكي  ،40229الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة (كيناز باي الزوردي) بحروف التينية بشكل خاص
كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 151361 :
تاريخ اإليداع2014/5/14 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفرة عن العالمة ()151362وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
«المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن
نفيسة أو مطلية بها ،غير الواردة في فئات أخرى،
المجوهرات واألحجار الكريمة ،أدوات قياس الوقت وأدوات قياس
الوقت الدقيقة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شركة الزوردي للمجوهرات.
العـنوان  :ص.ب  ،41270الرياض  ،11521المملكة العربية
السعودية.
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الع ــالمــة  :عبارة (كيناز باي الزوردي) بحروف التينية بشكل خاص
في بطاقة والعالمة باللونين األبيض واألسود كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 151362 :
تاريخ اإليداع2014/5/14 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفرة عن العالمة ()151361وذلك الرتباطهما.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
«المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن
نفيسة أو مطلية بها ،غير الواردة في فئات أخرى،
المجوهرات واألحجار الكريمة ،أدوات قياس الوقت وأدوات قياس
الوقت الدقيقة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شركة الزوردي للمجوهرات.
العـنوان  :ص.ب  ،41270الرياض  ،11521المملكة العربية
السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة «لوياليست» بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 151551 :
تاريخ اإليداع2014/5/18 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
«خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط
المكتبي».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :مايسيز ميرشانديزينغ جروب ،إنك.
العـنوان  11 :بين بالزا ،نيويورك ،والية نيويورك  ،10001الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة (بيليف) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 151583 :
تاريخ اإليداع2014/5/18 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
«خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط
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المكتبي».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :مايسيز ميرشانديزينغ جروب ،إنك.
العـنوان  11 :بين بالزا ،نيويورك ،والية نيويورك  ،10001الواليات
المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة ( )HEALTHY KiDSبحروف التينية
بشكل خاص تعلوها كلمة ( )Dettolبحروف التينية داخل إطار
يقطعها رسم ما يشبه السيف وعبارة (أطفال أصحاء ديتول) بحروف
عربية والجميع داخل إطار بيضاوي على خلفية نجوم غير منتظمة كما
بالشكل الموضح.
رقم اإليداع152110 :
تاريخ اإليداع2014/05/28 :
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العالمة منفردة عن العالمة رقم 57832و ذلك لالرتباط.
 التأشير بالعالمة رقم .57832البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
« مستحضرات تجميل (كوزمتيك) ،عطور ،مستحضرات تنظيف،
مستحضرات العناية بالبشرة ،مستحضرات العناية بالشعر ،ملطفات
للبشرة ،صابون مضاد للبكتيريا ،صابون لالستخدام الشخصي،
مستحضرات لتنظيف اليدين ،مستحضرات لتنظيف اليدين على
شكل غسول غير طبي لليدين ،رغوة لليدين ،صابون سائل لليدين
والوجه والجسم ،غسول للجسم ،جل لالستحمام والحمام ،رغوة
لالستحمام والحمام ،مناديل غير طبية مشربة لالستخدام الشخصي،
شامبو وملطفات للشعر والجسم ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح.
العنوان :ص.ب  ،61344المنطقة الحرة ،جبل على ،دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة «آيرو» بحروف التينية والحرف األول «آي»
الالتيني بشكل مائل كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 153805 :
تاريخ اإليداع2014/7/10 :م
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
«النظارات و أجزائها ،إطارات النظارات (بصرية) ،عدسات بصرية،
سنادات للنظارات األنفية ،علب نظارات (بصرية) ،عدسات الصقة،
نظارات رياضية ،نظارات شمسية ،حقائب محمولة ألجهزة الكمبيوتر،
حقائب للمساعد الرقمي الشخصي ،أغطية الهواتف النقالة ،أجهزة
الغطس ،خوذ واقية ،آالت حاسبة ،أجراس إنذار لألمن الشخصي،
لفافات شعر كهربائية ،آالت بيع ،مسجالت الوقت».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :آيرو أنترناشيونال كو ،.ليمتد.
العـنوان  9 :إف ،.رقم  ،31سيكشن  ،2سان مين رود ،بانكيو
ديست ،.نيو تايبيه سيتي  ،220تايوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة « »HEMبحروف التينية داخل دائرة كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع154036 :
تاريخ اإليداع2014/07/16 :
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
« بخور وعيدان البخور ،بخور على شكل مخاريط ،زيوت البخور،
العطور المركبة ،بخاخات معطرة للجسم ،زيوت عطرية ،زيوت
االستحمام للعالج بالعطور ،مستحضرات التجميل ،غسوالت
(لوشن) الشعر ،زيوت الشعر ،شامبو ،صابون ،ماء الكولونيا ،مزيالت
العرق لالستعمال الشخصي ،منظفات ،منظفات األسنان ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هيم كوربوريشن برايفت ليمتد.
العنوان :جي ،-5ريده – سيدهي أبارتمينتز ،ميثاجار «إكس» رود،
موليوند (إيه) ،مومباي  ،081 400الهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة « »san marcoبحروف التينية مع رسمة كما
بالشكل الموضح.
رقم اإليداع154068 :
تاريخ اإليداع2014/08/17 :

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()17
« دهانات عازلة ورنيش عازل ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كولريفيسيو سان ماركو إس.بي.أيه.
العنوان :فيا ألتا 30020 ،10 ،ماركون (في إيه) ،إيطاليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة « »MAGIC OILبحروف التينية كما بالشكل
الموضح.
رقم اإليداع154308 :
تاريخ اإليداع2014/07/23 :
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
« صابون ،عطور ،زيوت عطرية ،مستحضرات تجميل (كوزمتيك)،
كريمات سائلة أو صلبة لتجميل البشرة ،مزيالت للروائح الكريهة
لالستخدام البشري ،رغوة تجميل للحمام والدش ،منظفات أسنان ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هينكل أيه جي أند كو .كي جي أيه أيه.
العنوان :هنكل ستراسي  40589 ،67دوسلدورف ،ألمانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «  »WHITE CASTLEبحروف التينية.
رقم اإليداع154376 :
تاريخ اإليداع2014/08/03 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العلمة منفردة عن العالمة رقم 154378و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
« خدمات المطاعم ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
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طالب التسجيل :وايت كاسل مانيجمنت كو.
العنوان 555 :ويست جودالي ستريت ،كولومبوس ,أوهايو ،43215
الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «  »WHITE CASTLEبحروف التينية مع
رسمة كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع154378 :
تاريخ اإليداع2014/08/03 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة. التعهد بعدم نقل ملكية العلمة منفردة عن العالمة رقم 154376و ذلك لالرتباط.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
« خدمات المطاعم ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :وايت كاسل مانيجمنت كو.
العنوان 555 :ويست جودالي ستريت ،كولومبوس ,أوهايو ،43215
الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة « »ELECTRIFLEXبحروف التينية.
رقم اإليداع154999 :
تاريخ اإليداع2014/08/13 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
« قفازات واقية للعمل ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هونيويل انترناشيونال انك.
العنوان 101 :كولومبيا رود ،موريستاون ،نيوجيرسى ،07962
الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة « »MENARD HERB MASKبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع155127 :
تاريخ اإليداع2014/08/14 :
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الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
« مستحضرات تجميل (كوزمتيك) ومواد تواليت ،أقنعة وجه ،أقنعة
كريمات الوجه ،أقنعة تنظيف الوجه ،كريمات أقنعة تنظيف الوجه،
كريمات للوجه ،منظفات للوجه ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :نيبون مينارد كوزميتيك كو ،.ليمتد.
العنوان ،130 :توريمي-تشو  2-تشومي ،نيشي  -كو ،ناغويا -
شي ،أيشي  0071-451اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة « »BRIDGEPOINTبحروف كما
بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 155687 :
تاريخ اإليداع2014/8/24 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()36
«الخدمات التمويلية ،الشؤون التمويلية ،الشؤون المالية ،تمويل
األسهم ،تمويل األسهم الخاصة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :بريدجبوينت أدفايزرس ليمتد.
العـنوان  95 :ويجمور ستريت ،لندن ،دبليو  1يو 1إف بي،
المملكة المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »BLUEBERRY BLISSبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 155897 :
تاريخ اإليداع2014/8/26 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
«الشاي و شاي األعشاب ،المشروبات التي أساسها الشاي و شاي
األعشاب ،المشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) التي أساسها
الشاي وشاي األعشاب مع منكهات الفواكه ،الحلويات المجمدة مع
الشاي وشاي األعشاب و/أو منكهات الفواكه».
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وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العـنوان  3630 :بيتشتري رود ان إي ،سويت  ،1480أتالنتا،
جورجيا  ،30326الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة «»PEACH TRANQUILITY
بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 155898 :
تاريخ اإليداع2014/8/26 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
«الشاي و شاي األعشاب ،المشروبات التي أساسها الشاي و شاي
األعشاب ،المشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) التي أساسها
الشاي وشاي األعشاب مع منكهات الفواكه ،الحلويات المجمدة مع
الشاي وشاي األعشاب و/أو منكهات الفواكه».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العـنوان  3630 :بيتشتري رود ان إي ،سويت  ،1480أتالنتا،
جورجيا  ،30326الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة « »OLIVERبحروف التينية.
رقم اإليداع156137 :
تاريخ اإليداع2014/08/31 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()09
« لباس القدم للحماية و األمان ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :أُو أند أس هولدينجز (في أي سي) بي تي واي .ال
تي دي.
العنوان :شارع برست ،باالرات  3350في أي سي ،استراليا.
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الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157037 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
«الدعاية واإلعالن وإدارة توجيه اإلعمال وتفعيل النشاط المكتبي،
المساعدة في إدارة األعمال ،استشارات إدارة األعمال ،إدارة أعمال
الفنادق ،خدمات التسويق ،خدمات تسويق العقارات و بالتحديد
التسويق لبيع الوحدات السكنية و الفلل لإلقامة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157038 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()36
«التأمين ،الشؤون التمويلية ،الشؤون المالية ،الشؤون العقارية ،إدارة
العمارات و الشقق ،تأجير الشقق ،خدمات وكاالت العقارات،
خدمات إدارة العقارات ،وكالء اإلسكان ،سمسرة التأمين ،استشارات
التأمين ،تمويل الشراء و اإليجار ،تأجير العقارات ،القروض بضمان،
القروض المالية ،وكاالت العقارات ،تثمين العقارات ،سمسرة
العقارات ،تأجير العقارات ،إدارة العقارات ،تحصيل اإليجارات،
تأجير المكاتب (عقارات) ،تأجير الشقق ،تأجير الوحدات السكنية،
خدمات العقارات و بالتحديد التأجير باإلدراج (تكليف سمسار
لتأجير عقار) و السمسرة و إدارة و تشغيل الوحدات السكنية و الفلل
لإلقامة ،تمويل العقارات ،خدمات إدارة و ملكية العقارات ،خدمات
العقارات و بالتحديد تأجير و استئجار و إدارة بيوت قضاء العطالت
و الوحدات السكنية و الفلل و إدارة العقارات السكنية ،خدمات
جمعية أصحاب المنازل و بالتحديد إدارة التوافق و االلتزام المجتمعي
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و السكني المتمثل في إدارة األراضي و المرافق المشتركة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157039 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
«انشاء و تشييد المباني واالصالح وخدمات التركيب او التجميع،
االشراف على انشاء و تشييد المباني ،االنشاء والتشييد ،االستشارات
المتعلقة باإلنشاء و التشييد ،خدمات معلومات عن االنشاء و
التشييد ،تطوير و تنمية العقارات».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157040 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()39
«النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر ،تنظيم
الرحالت ،تنظيم الرحالت السياحية ،تأجير القوارب ،حجز المقاعد
للسفر ،خدمات مرافقة المسافرين ،النقل البحري ،الحجز (النقل و
المواصالت) ،الحجز (السفر) ،ارتياد االماكن (السياحية) ،حجوزات
السفر ،خدمات المسافرين (المرافقة) ،خدمات المسافرين (النقل)،
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الخدمات البحرية المتضمنة استئجار االرصفة و المراسي للسفن
البحرية و التخزين للقوارب و خدمات االستئجار البحرية ،تنظيم
الرحالت السياحية و البحرية و ايجار الناقالت البحرية ،توفير
المعلومات المتعلقة بالمراسي و بالشؤون البحرية ،توفير خدمات
المساعدة لربط المراكب ،خدمات المساعدة على االرصفة لنقل
االمتعة و المؤن و المواصالت بين المراسي و المنتجع ،إدارة الجوالت
السياحية و بالتحديد لتنظيم والقيام برحالت السفر وتوفير المعلومات
في مجال رحالت السفر ،خدمات وكاالت السفر وبالتحديد عمل
الحجوزات للنقل ،خدمات النقل الجوي وبالتحديد خدمات النقل
الجوي المؤجرة والمدرجة في جداول المواعيد للركاب والبضائع».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157041 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
«التعليم و التهذيب ،التدريب ،الترفيه ،األنشطة الرياضية و
الثقافية ،تنظيم و إقامة الحفالت الموسيقية ،تنظيم و إقامة (عقد)
المؤتمرات ،تنظيم و إقامة (عقد) االجتماعات ،تنظيم و إقامة
(عقد) الحلقات الدراسية ،تنظيم و إقامة (عقد) الندوات ،تنظيم و
إقامة (عقد) (تنظيم و (ورشات العمل (تدريب) ،خدمات النوادي
(الترفيه او التعليم) ،إقامة حصص اللياقة البدنية ،إقامة الحفالت
الموسيقية ،خدمات المضيف ،خدمات الترفيه ،خدمات معلومات
الترفيه ،تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية ،توفير مرافق
لعبة الغولف ،تعليمات الرياضة البدنية ،خدمات النوادي الصحية
(تدريب للياقة البدنية و الحفاظ على الصحة) ،عرض تمثيليات حية
و مباشر ،حدائق المالهي ،تنظيم حفالت (ترفيه) ،عرض حيي و
مباشر ،خدمات المدرب الشخصي (تدريب للياقة البدنية) ،تنظيم
حفالت (ترفيه) ،توفير خدمات قاعات التسلية ،توفير تسهيالت و
مرافق االستجمام ،خدمات معلومات االستجمام ،اإلنتاج المسرحي،
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خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه) ،خدمات التسلية والترفيه المتمثلة
في األحواض المائية والبيئة البحرية والمعارض المرتبطة بها ،تقديم و
توفير التعليمات و المعدات في مجال التدريبات (التمرينات) البدنية،
توفير التسهيالت (المرافق) الرياضية و تسهيالت (مرافق) مالعب كرة
المضرب (التنس) ،الخدمات الترفيهية المتمثلة في بطوالت الجولف
و كرة المضرب (التنس) ،خدمات نوادي الجولف ،خدمات الكادي
للجولف (تقديم خدمات المساعدة للعب  /العب الجولف مثل
توفير األشخاص لحمل المضارب ،الكرة ،تعريف الالعب على ملعب
و مرافق الجولف) ،الخدمات الترفيهية المتمثلة في الحدائق ذات
الطبيعة الغالبة التي تحتوي على الرياضات المائية والعاب الركوب
للقوارب السريعة واالستعراضات و أماكن الجذب السياحية و ألعاب
الركوب في حدائق التسلية ،الخدمات الترفيهية التي تقدمها الفنادق،
توفير خدمات مخيمات األطفال».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة « »ROYAL ATLANTISبحروف
التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157042 :
تاريخ اإليداع2014/9/17 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
«خدمات توفير األطعمة و المشروبات ،اإليواء المؤقت ،خدمات
توفير اإلقامة المؤقتة ،تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة ،حجز أماكن
اإلقامة المؤقتة ،خدمات الصاالت المخصصة لتقديم المشروبات
(غير الكحولية) ،المقاهي ،الكافيتريات ،المطاعم المؤقتة أو المتنقلة
(الكانتينات) ،خدمات تعهدات تقديم الطعام و الشراب ،المنازل
(للسياح و السياحة) ،الحجز في الفنادق ،الفنادق ،الفنادق الصغيرة
(الموتيالت) ،تأجير غرف االجتماعات ،المطاعم ،توفير اإلقامة في
الفنادق ،خدمات المنتجعات الفندقية ،ترتيب اإلقامة في المنتجعات،
خدمات وكاالت السفر ،عمل الحجوزات لإلقامة».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :كيرزنير انترناشيونال ليمتد.
العـنوان  :اتالنتس بارادايس ايالند ،كورال تاورز اكزيكيوتيف اوفيس،
ص.ب .ان  ،4777ناساو ،الباهاماز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة ( )fireبحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 157514 :
تاريخ اإليداع2014/9/29 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
«األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة لنقل وتخزين وتعديل
وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات
ويشمل ذلك ما يكون عبر شبكات الكمبيوتر العالمية والشبكات
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية وقطع الغيار اإللكترونية
والميكانيكية ولوازمها ،أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
وقارئات الكتب اإللكترونية ومشغالت الصوت والفيديو والمنظمات
الشخصية اإللكترونية والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة
النظام العالمي لتحديد المواقع وقطع الغيار والتجهيزات االلكترونية
والميكانيكية الخاصة بها ،أجهزة الكمبيوتر الطرفية ومكونات
الكمبيوتر ،الشاشات وشاشات العرض واألسالك والكابالت
وأجهزة المودم والطابعات ومحركات األقراص والمحوالت وبطاقات
المحوالت وموصالت الكابالت والموصالت التي تدخل في
المكونات وموصالت الطاقة الكهربائية ومحطات قواعد التثبيت
والمحركات ،شواحن البطاريات ،حزم البطاريات ،بطاقات الذاكرة
وقارئات بطاقات الذاكرة ،سماعات الرأس وسماعات األذن ومكبرات
الصوت والميكروفونات وسماعات الرأس ،المحافظ واألغطية
والمحامل ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد
والنقالة ،أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد
واألجهزة االلكترونية النقالة وأجهزة الكمبيوتر».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :أمازون تيكنولوجيز ،انك.
العـنوان  :ص.ب 8102 .رينو ،نيفادا  ،89507الواليات المتحدة
األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (أودي) بحروف التينية.
رقم اإليداع161138 :
تاريخ اإليداع2014/12/21 :م
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()03
« مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل
وكي المالبس ،مستحضرات تنظيف وصقل وجلي و كشط ،صابون،
عطور وزيوت عطرية ،مستحضرات تجميل ،غسول (لوشن) للشعر،
منظفات أسنان ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :داوود ادريس سيد محمود.
العنوان :ص.ب ،93078 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  MASSE SECRETE :باللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 131565 :
تاريخ اإليداع  20112 / 7 / 4 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :كارتييه انترناشيونال إيه جي.
ووكيلها  :مكتب العدواني للمحاماة.
العنوان  :ص.ب – 481 :الصفاة  /ر.ب 13005- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  MASSE SECRETE :باللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 131566 :
تاريخ اإليداع  20112 / 7 / 4 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
جميع منتجات الفئة (.)14
طالب التسجيل  :كارتييه انترناشيونال إيه جي.
ووكيلها  :مكتب العدواني للمحاماة.
العنوان  :ص.ب – 481 :الصفاة  /ر.ب 13005- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :مترو » باللغة العربية.
رقم اإليداع 139197 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
جميع منتجات الفئة (.)32
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »METRO « :باللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139202 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
جميع منتجات الفئة (.)32
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف «  » TNCباللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139204 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
جميع منتجات الفئة (.)32
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف «  » TNCباللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139205 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
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العالمة  :أحرف «  » TNCباللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139206 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
جميع منتجات الفئة (.)29
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف «  » TNCباللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139207 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()31
جميع منتجات الفئة (.)31
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » Wahet ALBadia « :باللغة االنجليزية بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 139210 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  METRO « :مع »Cash & Carry Kuwait
باللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139212 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()31
جميع منتجات الفئة (.)31
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  METRO « :مع »Cash & Carry Kuwait
باللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 139214 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 14 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
جميع منتجات الفئة (.)32
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مستر ناتشورال» باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 139254 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
جميع منتجات الفئة (.)29
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مستر ناتشورال » باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 139255 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 17 :م
الشروط :
 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()32
جميع منتجات الفئة (.)32
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مستر ناتشورال » باللغتين العربية واالنجليزية.
رقم اإليداع 139257 :
تاريخ اإليداع  2013 / 4 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()29
جميع منتجات الفئة (.)29
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف «  » SNCباللغة االنجليزية.
رقم اإليداع 146689 :
تاريخ اإليداع  2013 / 12 / 26 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة التضامن الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة الضجيج – مبنى  – 39+38مكتب
 38/1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »N« :باللغة االنجليزية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 158141 :
تاريخ اإليداع  2014 / 10 / 20 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :مطعم ومقهى نوارة الكويت.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 5مبنى م11أ – محل11+10+9+8
األرضي

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة « :كبابجي األزهر _ فرحات» باللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز.
رقم اإليداع 159026 :
تاريخ اإليداع  2014 / 11 / 9 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :مجدي عبدالوهاب أمين وشركاه (كابجي وحاتى
األزهر فرحات).
ووكيلها  :محمد مزيد فالح الرشيدي.
العنوان  :ص.ب – 489 :الفردوس  /ر.ب 92355- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « تكا جريل » باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم بشكل
مميز.
رقم اإليداع 160049 :
تاريخ اإليداع  2014 / 11 / 30 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية لألغذية (األمريكانا)
العنوان  :ص.ب – 5087 :الصفاة  /ر.ب 13051- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »FGمع «  » FIRSTباللغة االنجليزية الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 160633 :
تاريخ اإليداع  2014 / 12 / 10 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة وادي الحكيم للتجارة العامة.
العنوان  :القبلة – قطعة  - 6مبنى  – 19مكتب  21السرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »The Magic Leg« :باللغة االنجليزية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 162079 :
تاريخ اإليداع  2015 / 1 / 12 :م
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الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()44
جميع خدمات الفئة (.)44
طالب التسجيل  :شركة ميديكا انرجي للخدمات الطبية .
العنوان  :الشرق – قطعة  – 7مبنى  – 24مكتب  3الدور الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة RUDOLFS MOM’S DELICIOUS « :
 » PUREEباللغة االنجليزية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 162659 :
تاريخ اإليداع  2015 / 1 / 27 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة ناصر مبارك العيسى للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المرقاب – قطعة  – 1مبنى  – 4مكتب  B2الدور الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :شركة شودري للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م » باللغتين
العربية واالنجليزية الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 162716 :
تاريخ اإليداع  2015 / 1 / 27 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة شودري للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :خيطان القديمة – قطعة  - 24مبنى  – 1مكتب  1الدور
الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف « »Nباللغة االنجليزية مع «نجوم نجد لالستيراد
والتصدير ووكيل بالعمولة» باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 163129 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 1 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :مؤسسة نجوم نجد لالستيراد والتصدير ووكيل
بالعمولة.
العنوان  :الجهراء الصناعية – قطعة  – 1مبنى  – 14محل 23
األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :المحامية/علياء مهدي مقدس » باللغة العربية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 163694 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 9 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
جميع خدمات الفئة (.)45
طالب التسجيل  :مكتب المحامية  /علياء مهدي يوسف مقدس.
العنوان  :بنيد القار – قطعة  – 1قسيمة  – 193برج امنيات -
مكتب  24+23الدور 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :تحفة العروس » باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 165349 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()3
جميع منتجات الفئة (.)3
طالب التسجيل  :شركة أحمد زيد للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 2/67مبنى  – 4مكتب  1الدور
السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »AK« :باللغة االنجليزية بشكل مميز.
رقم اإليداع 167483 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 21 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة العازمي والقداح للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 73مبنى  – 5مكتب  29الدور
الخامس
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العالمة  BEYOND« :مع BY VINTAGE
 »Originalباللغة االنجليزية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 167662 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 27 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()14
جميع منتجات الفئة (.)14
طالب التسجيل  :شركة مجموعة الغامدي التجارية.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 10مبنى  – 5مكتب  5الدور 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :كابووم» باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم بشكل
مميز.
رقم اإليداع 169878 :
تاريخ اإليداع  2015 / 6 / 28 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
جميع خدمات الفئة (.)41
طالب التسجيل  :الصديقي للترفيه.
ووكيلها  :عبدالرحمن حمد البراك للمحاماة واالستشارات القانونية.
العنوان  :ص.ب – 26021 :الصفاة  /ر.ب 13121- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :بون بينو» باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم بشكل
مميز.
رقم اإليداع 169879 :
تاريخ اإليداع  2015 / 6 / 28 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :الصديقي للترفيه.
ووكيلها  :عبدالرحمن حمد البراك للمحاماة واالستشارات القانونية.
العنوان  :ص.ب – 26021 :الصفاة  /ر.ب 13121- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :بون بينو» باللغتين العربية واالنجليزية مع الرسم بشكل
مميز.
رقم اإليداع 169880 :
تاريخ اإليداع  2015 / 6 / 28 :م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :الصديقي للترفيه.
ووكيلها  :عبدالرحمن حمد البراك للمحاماة واالستشارات القانونية.
العنوان  :ص.ب – 26021 :الصفاة  /ر.ب 13121- :الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »ZERO CARB« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم
بشكل مميز.
رقم اإليداع 172400 :
تاريخ اإليداع  2015 / 9 / 20 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :شركة مطعم زيرو كارب.
العنوان  :الجابرية – قطعة ب – 1مبنى  – 173المحل الوحيد
أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :زيرو كارب» باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 172401 :
تاريخ اإليداع  2015 / 9 / 20 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :شركة مطعم زيرو كارب.
العنوان  :الجابرية – قطعة ب – 1مبنى  – 173المحل الوحيد
أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن القيادات العربية الشابة باللغة العربية وباللغة
االنجليزية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 88216 :
تاريخ اإليداع 2007/9/2 :
الشروط  :عدم استخدام اجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()41
الخدمات الواقعة بالفئة 41
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وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :القيادات العربية الشابة غير ربحية
العنوان  :ايساربتز تاور بيلدينج ليفيل  43شيخ زياد روود ص ب
 73311دبي االمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  MASHIIباللغة الالتينية.
رقم اإليداع 129933 :
تاريخ اإليداع 2012/5/7 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()25
منتجات المالبس بما في ذلك االحذية والمداس والصنادل
وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :شركة ماشي العالمية المحدودة
العنوان  :ص ب  – 12802جده  21361المملكة العربية
السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  KLF cocodailyباللغة الالتينية بشكل
مميز
رقم اإليداع 135840 :
تاريخ اإليداع 2012/12/23 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()32
المشروبات غير الكحولية
وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت

طالب التسجيل  :كيه ال اف نيرمل اندستريز (بي) ليمتد
العنوان  :فادر ديسماس رود ،ارينجالكودا ،-680121تريسر
ديستريكت ،كيرال ستيت ،الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «رالف لورين» بأحرف التينية.
رقم اإليداع138964 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
« أجـهـزة إضــاءة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبني إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «رالف لورين» بأحرف التينية.
رقم اإليداع138969 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()24
« مالءات لألسرة ،لحافات ،بطانيات لألسرة ،أغطية لحافات محشوة
بالريش ،أكياس للمخدات ،أغطية مزخرفة لألسرة ،شراشف لألسرة،
مناشف ،مناديل من القماش ،مفارش موضعية لألطباق ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبني إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة «رالف لورين» بأحرف التينية.
رقم اإليداع138970 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()27
« السجاد والبسـط والحصـر ومشـمع فرش األرضيات ومواد أخرى
لتغطية األرضـيـات ،مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
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طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبنى إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :رسم فارس يمتطي جوادا ويحمل بيده عصا لعبة بولو»
كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع138972 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
« أجـهـزة إضــاءة ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبنى إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :رسم فارس يمتطي جوادا ويحمل بيده عصا لعبة بولو»
كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع138977 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()24
« مالءات لألسرة ،لحافات ،بطانيات لألسرة ،أغطية لحافات محشوة
بالريش ،أكياس للمخدات ،أغطية مزخرفة لألسرة ،شراشف لألسرة،
مناشف ،مناديل من القماش ،مفارش موضعية لألطباق ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبنى إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :رسم فارس يمتطي جوادا ويحمل بيده عصا لعبة بولو»
كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع138978 :
تاريخ اإليداع2013/04/07 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()27
« السجاد والبسـط والحصـر ومشـمع فرش األرضيات ومواد أخرى
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لتغطية األرضـيـات ،مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :ذي بولو/لورين كمبنى إل.بي.
العنوان 650 :ماديسون أفنيو ،نيويورك ،والية نيويورك ،10022
أمريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  FRENCH ORANGEباللغة الالتينية
رقم اإليداع 141006 :
تاريخ اإليداع 2013/6/17 :
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردةالبضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()34
التبغ؛ وأدوات المدخنين؛ والثقاب
وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :ستاربوز توباكو انك
العنوان  1889 :دبليو كومنولث افينيو فلرتون سى ايه 92833
  3028امريكاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  WELLCCOباللغة الالتينية
رقم اإليداع 145857 :
تاريخ اإليداع 2013/12/4 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()6
جميع المنتجات الواقعة بالفئة 6
وكيل التسجيل :العبيدلى لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :شركة تشاد للهندسة
العنوان  11 :كيه ام مايل استون ،قرية نوشيرة مركز الشرطة اوكتري،
مكتب البريدن شارع ماجيتاح،بايباس امرتسر بنجاب (الهند ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  M7باللغة الالتينية
رقم اإليداع 147491 :
تاريخ اإليداع 2014/1/26 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()34
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السيجار ،السجائر ،منتجات التبغ ،ادوات المدخنين ،واعواد الثقاب.
وكيل التسجيل :العبيدلى لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :السيد /بورجاك اورازوو
العنوان  :ص ب  183827دبي – االمارات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (دبلومات) بحروف التينية أسفلها كلمة (الدبلوماسي)
بحروف عربية على خلفية بطاقة باللون األسود كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147661 :
تاريخ اإليداع2014/01/29 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
« المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هاشم السيد محمد السيد عبد اهلل الهاشمي.
العنوان :ص.ب ،13214 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (أرمانو) بحروف التينية ورسم ما يشبه التاج داخل
الحرف الالتيني (أو) كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147662 :
تاريخ اإليداع2014/01/29 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
« المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هاشم السيد محمد السيد عبد اهلل الهاشمي.
العنوان :ص.ب ،13214 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة (دافينشي) بحروف التينية يعلوها رسم إطار مربع
على أركانه األربعة حرف (دي) الالتيني يتوسطه رسم دائرة سوداء كما
بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147663 :
تاريخ اإليداع2014/01/29 :م
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الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()25
« المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :هاشم السيد محمد السيد عبد اهلل الهاشمي.
العنوان :ص.ب ،13214 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (شلهوب إمباكت) بحروف التينية أسفلها رسم ما
يشبه الشجرة كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147893 :
تاريخ اإليداع2014/02/04 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()26
« أشرطة ،أزرار ،دبابيس ،شارات ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شلهوب جروب ليمتد.
العنوان :أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز (بي في آي) ليمتد171 ،
مين ستريت ،ص.ب ،4041.رود تاون ،تورتوال ،في جي ،1110
الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة (شلهوب إمباكت) بحروف التينية أسفلها رسم ما
يشبه الشجرة كما بالشكل الموضح.
رقم اإليداع147894 :
تاريخ اإليداع2014/02/04 :م
الشروط:
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
« خدمات التواصل االجتماعي واألعمال وخدمات الشبكات
المحترفة ،خدمات ترويجية ترفيهية وتعليمية مباشرة ،خدمات ترويجية
تتمثل في مشاركة محتويات وسائط متعددة عبر شبكات كمبيوتر
وإنترنت أخرى وشبكات تواصل ،خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة
وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي ».
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وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :شلهوب جروب ليمتد.
العنوان :أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز (بي في آي) ليمتد171 ،
مين ستريت ،ص.ب ،4041.رود تاون ،تورتوال ،في جي ،1110
الجزر العذراء البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة (ناشونال) بحروف التينية كما بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 148020 :
تاريخ اإليداع2014/2/6 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
«كاميرات التصوير وحوافظ الكاميرات وأجهزة الفالش الكهربائية
وأجهزة اإلضاءة الخاصة بالكاميرات والكاميرات الرقمية والكاميرات
الرقمية ذات خصائص كاميرات الفيديو ،وأجهزة االستماع لألشرطة
وأجهزة التسجيل وِق َطع وأجزاء الكاميرات التي تصور الصور الثابتة.
وآالت النسخ التي تستعمل فيها األوراق العادية وأجزائها وخراطيش
ِ
الحبر الفارغة وألواح البيضاء اإللكترونية والعدسات البصرية ،ولفائف
أشرطة الحبر الفارغة الخاصة بالطابعات والبطاريات والخاليا الجافة
وشواحن البطاريات الخاصة ببطاريات التخزين والبطاريات القابلة
إلعادة الشحن والموصالت الكهربائية والمفاتيح الكهربائية وأجزائها
والتجاويف الكهربائية ومفاتيح خفض شدة اإلضاءة وقطع الغيار
الخاصة بها ،ومفاتيح التوقيت وقطع الغيار الخاصة بها ،والمفاتيح
الكهربائية األوتوماتيكية والمفاتيح المغناطيسية وأجزاءها ومفاتيح
التصوير الكهربائية وأجزائها وأجزاء مفاتيح التشغيل والمفاتيح
الكهربائية وأجزائها ومفاتيح التتبع والكشف ،وأجهزة التسليك
الحساسات ومفاتيح التشغيل
(توصيل األسالك) الكهربائية مع
َ
ومفاتيح التحكم بخفض شدة اإلضاءة (مفاتيح تشغيل أدوات
تخفيض اإلضاءة) والمفاتيح التي تعمل بالبطاقات اإللكترونية وقوابس
التغذية الكهربائية واإلطارات المثبتة للقوابس الكهربائية وقوابس
التغذية الكهربائية األرضية البارزة وقوابس التغذية الكهربائية األرضية
العادية والقوابس الكهربائية وشاشات المراقبة التلفزيونية الستعمالها
في أنظمة االتصال الفيديوي الداخلي .وأجهزة االتصال الداخلية
وأجهزة اإلنذار الخاصة بتسرب الغاز وأجزائها وأجهزة إنذارات
السرقة وأجهزة قرع الجرس الكهربائي الخاصة باألبواب وأجهزة
الرنين والطنين وإنذارات الحريق ولوحات التحكم بالحريق وأجهزة
اكتشاف الحريق واألقفال الكهربائية واألبواب الكهربائية األوتوماتيكية
وأجهزة البث ،وأجهزة االستقبال التي تعمل عن بُعد ومفاتيح أجهزة
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التحكم عن بُعد الخاصة بأجهزة التلفزيون والراديو (المذياع) وأجهزة
تشغيل الموسيقى وأجهزة التسجيل والراديوهات التي تحتوي على
أجهزة تشغيل الموسيقى وأجهزة التسجيل وأجهزة تشغيل الموسيقى
المتنقلة والراديوهات المتنقلة التي تحتوي على أجهزة تشغيل
الموسيقى والتسجيل وأجهزة تشغيل الموسيقى والتسجيل التي تعمل
باألسطوانات البصرية ومحركاتها وأجزائها وحوافظ األجهزة السمعية
المتنقلة ،وأسطوانات تنظيف العدسات الخاصة بأجهزة التشغيل
األسطوانية وذاكرة الدوائر المتكاملة و/أو أجهزة تشغيل األقراص
الصلبة والمسجالت الخاصة بها وأجهزة التشغيل  MP3وأجهزة
التضخيم الصوتي وأجهزة تصفية الصوت والمضخمات واألجهزة
الصوتية والميكروفونات وأجهزة التسجيل الصوتي وأجهزة الراديو
الخاصة بالساعات ومسجالت الدوائر المتكاملة (وأجهزة تسجيل
الصوت) وسماعات الرأس وسماعات الرأس الالسلكية وسماعات
ا ُألذُن ومكونات األصوات المزدوجة ( الستيريو) ،وأسالك األلياف
البصرية واألسالك السمعية واألسالك البصرية الفيديوية واألجهزة
السمعية في السيارات وأجهزة االستقبال التلفزيوني وأجهزة عرض
أنبوب األشعة الكاثودية وأنابيب األشعة الكاثودية وأجهزة االستقبال
التلفزيوني البالزمية (بواسطة التأين) وأجهزة العرض البالزمية وألواح
أجهزة العرض البالزمية وأجهزة االستقبال التلفزيوني الرقيقة LCD
وأجهزة العرض التلفزيوني الرقيقة  LCDوالواح أجهزة العرض
الرقيقة وأجهزة االستقبال التلفزيوني ذات األلوان البارزة وأجهزة
االستقبال التلفزيوني المدمجة مع أشرطة التسجيل الفيديوي ،وأجهزة
االستقبال التلفزيوني المدمجة مع جهاز تشغيل األقراص ،والهوائيات
ومصفيات الفيديو وأجهزة العرض بواسطة العرض السائل الشفاف،
وعدسات أجهزة العرض الفيديوي وأجهزة تشغيل الفيديو وأجهزة
التسجيل الفيديوي وأدوات توصيل الكاميرات الفيديوية المحمولة
والمتنقلة وأجزائها وقطعها ،وأسالك التوصيل الخاصة بالكاميرات
الفيديوية المحمولة وحوافظها واألجهزة الكهربائية الخاصة بالبحث
في الكاميرات الفيديوية المحمولة (المتنقلة) ،وحوافظ الكاميرات
الفيديوية المحمولة (المتنقلة) المقاومة للماء ،ومنظمات التيارات
الكهربائية المتغيرة والخاصة بالكاميرات الفيديوية المتنقلة وبطاريات
الكاميرات الفيديوية المتنقلة واألقشطة الجلدية التي تُربط على الكتف
والخاصة بالكاميرات الفيديوية المتنقلة ومحركات األقراص الصلبة
وكاميرات االستطالع والمعدات الفيديوية ذات الدائرة المغلقة،
وكاميرات التلفزيون وأسالك برمجيات تسجيل المعلومات ()USB
وأجهزة تشغيل وتسجيل أقراص الفيديو الرقمي  DVDواألجهزة التي
تضمن عدة مشغالت مثل مشغل أقراص الفيديو الرقمي ()DVD
والفيديو وأجهزة التسجيل الخاصة بها ،ومحركات األقراص البصرية
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ومسجالت األقراص البصرية ومشغالت األقراص البصرية ومغيرات
األقراص البصرية وحاضنات األقراص البصرية ،وأجهزة الفاكس
وأجهزة اإلرسال واإلستقبال والهواتف والهواتف الخليوية وبطاريات
الهواتف الخليوية وهواتف أنظمة اإلنترنت  IPوالهواتف الالسلكية
وميكروفونات المؤتمرات وأجهزة الرد التلفونية وأنظمة تبديل الفروع
األوتوماتيكية الخاصة ،وأنظمة معرفة المواقع األرضية GPSوأجهزة
استقباالتها وأجهزة هواتف الراديو والرادارات وأجهزة اإلتصال
الالسلكية في السيارات وأنظمة الراديو متعددة القنوات ،وأجهزة
اإلتصاالت الفيديوية الصوتية الخاصة بالمؤتمرات واإلجتماعات
المرئية والمعدات الخاصة باتجاهات سير السيارات ووحدات
تحصيل الرسوم اإللكترونية الخاصة بالسيارات ،وأجهزة التحكم عن
بُعد الخاصة بالماكينات السمعية البصرية ،وطابعات الصور الخاصة
باألغراض المنزلية ومكثِّفات الطاقة ووحدات الحاسوب وماسحات
الصور وطابعات الحاسوب وعلب الحبر الفارغة الخاصة بطابعات
الحاسوب ،وألواح المفاتيح الخاصة بالحاسوب ومحركات األقراص
المرنة وأجهزة قراءة البطاقات اإللكترونية ،وأجهزة قراءة وكتابة البطاقات
َّ
المشفرة وسجالت النقد اإللكترونية،
اإللكترونية ،وماسحات األرقام
وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية ( )PDAومحركات األقراص
الصلبة واآلالت الحاسبة اإللكترونية وكاميرات التصوير المتصلة
بالشبكات ،وأجهزة توجيه المسار ومصادر الطاقة المستمرة الخاصة
بالكمبيوتر ووسائل االتصاالت ومعدات البث والطابعات متعددة
األغراض ،وخاصة تلك األجهزة التي تستعمل كطابعات وماسحات
صور وجهاز فاكس بنفس الوحدة ،والتي يمكن وصلها مع بعضها
البعض عن طريق الشبكة ،وقوابس الشبكات المحلية ()LAN
وأشرطة الفيديو وأشرطة التنظيف الخاصة بمحركات األشرطة
السمعية والبصرية ،والمسجالت وأجهزة التشغيل ،أشرطة الفيديو
الرقمية وأشرطة الصوت واألقراص المرنة واألقراص البصرية الفارغة
وبطاقات الذاكرة متكاملة الدائرة ،وبطاقات الذاكرة الرقمية ()SD
اآلمنة وموازين قياس معدل الشحوم واألوزان الكهربائية ،ووحدة قياس
الخطوات ،وأجهزة قياس الوحدات الحرارية
الوزن وأجهزة قياس عدد ُ
الخاصة بالتمارين الرياضية وأجهزة قياس طول الخطوات وأجهزة قياس
رائحة الَنـفَس عند التنفس وأجهزة قياس الساعات وأدوات اختبار
وقياس الكهرباء (معدات قياس الطاقة) وأجهزة القياس المتعددة أثناء
التدريب ،وساعات قياس الغاز والحساسات وأجهزة َ
الك ْي الكهربائية
المنبسطة ،أدوات قلب الرموش وفراشي تجعيد الشعر وفراشي التأيُّن
الكهربائية الخاصة باالستعماالت التجارية ومكاوي تجعيد الشعر
الخاصة باالستعماالت التجارية وأجهزة قلب الرموش المسخنة
كهربائياً الخاصة باالستعماالت التجارية وجميع المنتجات المذكورة
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في الفئة.»9
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :باناسونيك كوربوريشن.
العـنوان  ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما -شي ،اوساكا -8501
 ،571اليابان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ( )ANTHOGENOLبحروف التينية.
رقم اإليداع148275 :
تاريخ اإليداع2014/02/13 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()05
« مستحضرات صيدالنية ،مكمالت غذائية ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :إنترناشونال نيوتريشن كمبني بي.ﭭﻲ.
العنوان 16 :دي زودي ،ام بي لوسد ريشت  ،1231هولندا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :عبارة ( )YOUTHBERRYبحروف التينية كما
بالشكل الموضح.
رقـم اإليـداع 148527 :
تاريخ اإليداع2014/2/20 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
« الشاي و شاي األعشاب و المشروبات التي أساسها الشاي و شاي
األعشاب و المشروبات والمكثفات (أشربة مكثفة) التي أساسها
الشاي وشاي األعشاب و بنكهة الفواكه و الحلويات المجمدة مع
الشاي وشاي األعشاب و/أو نكهة الفواكه».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :تيفانا كوربوريشن.
العـنوان  3630 :بيتشتري رود ان إي ،سويت  ،1480أتالنتا،
جورجيا  ،30326الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ــالمــة  :كلمة ( )CORNERMATICبحروف التينية.
رقـم اإليـداع 149052 :
تاريخ اإليداع2014/03/06 :م
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البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()07
« آالت تستخدم إلدخال ألواح زاوية في شبكة قنوات وألواح زاوية».
وكيـل التسـجـيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :سيستمشن ،إنك.
العـنوان  :ص.ب ،6207 .بروفيدنس ،رود آيالند ،02940
الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  ANCIENT HARVESTباللغة
الالتينية
رقم اإليداع 149326 :
تاريخ اإليداع 2014/3/12 :
الشروط  :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()29
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات اللحم  ،فواكه
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة ،هالم ( جيلي )
ومربيات ،وفواكه مطبوخه بالسكر ،البيض والحليب ومنتجات
الحليب ،الزيوت والدهون المعدة لألكل.
وكيل التسجيل :العبيدلى لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :أميرة بيور فودز بريفيت ليمتد .
العنوان  54 :بركريتي مارج ،سلطانبور ام جي رود ،نيودلهي –
 ،110030الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  ANCIENT HARVESTباللغة
الالتينية
رقم اإليداع 149327 :
تاريخ اإليداع 2014/3/12 :
الشروط  :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة.
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()30
البن والشاي والكاكاو ،البن االصطناعي ،األرز ،القمح ،البقول،
التابيوكا و الساغو ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
والخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة ،السكر وعسل
النحل والعسل األسود ،الخميرة ،ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل،
الخل و الصلصات ،التوابل  ،البهارات ،الوجبات الخفيفة الجاهزة
واالطعمة ،حلويات هندية ،الوجبات الخفيفة التى تحتوى على
الملح..
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وكيل التسجيل :العبيدلى لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :أميرة بيور فودز بريفيت ليمتد .
العنوان  54 :بركريتي مارج ،سلطانبور ام جي رود ،نيودلهي –
 ،110030الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  ANCIENT HARVESTباللغة
الالتينية
رقم اإليداع 149328 :
تاريخ اإليداع 2014/3/12 :
الشروط  :التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()32
البيرة ( شراب شعير ) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات
غير الكحولية ،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه،
شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات
وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :أميرة بيور فودز بريفيت ليمتد .
العنوان  54 :بركريتي مارج ،سلطانبور ام جي رود ،نيودلهي –
 ،110030الهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  AMITYباللغة الالتينية
رقم اإليداع 149452 :
تاريخ اإليداع 2014/3/17 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()41
(التعليم والترفيه) التعليم والتهذيب ،التدريب ،الترفيه ،األنشطة
الرياضية والثقافية.
وكيل التسجيل :العبيدلى لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :أمتي جلوبال هولدينجز.
العنوان  :فرست فلور ،وندورد  ،1ريجاتا اوفس بارك ،ص.ب:
 ،10338جراند كيمان كي واي  ،1003-1جزر الكيمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كلمة ”  “CABOMETYXبحروف التينية.
رقم اإليداع149722 :
تاريخ اإليداع2014/03/23 :م
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()05
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« مستحضرات صيدالنية وكواشف كيميائية وتحليلية وتشخيصية
لالستخدام في الجسم الحي ،مسكنات ،هرمونات ،مؤثرات عقلية،
مضادات للعدوى ،مضادات لاللتهابات ،مضادات للسرطان ».
وكيل التسجيل :سماس للملكية الفكرية.
Kuwait@smas-ip.com
هاتف 22958641 :فاكس22958644 :
طالب التسجيل :اكسيلياكسيس ،إنك.
العنوان 210 :إيست جراند ،ساوث سان فرانسيسكو94080 ،
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :عبارة عن  E-HOSEباللغة الالتينية
رقم اإليداع 149760 :
تاريخ اإليداع 2014/3/24 :
الشروط :
التعهد بعدم استعمال اجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()34
التبغ؛ وأدوات المدخنين؛ والثقاب
وكيل التسجيل :العبيدلي لتسجيل العالمات التجارية
Web : www.alphatmp.com
العنوان  :ص .ب  – 3910الصفاة  – 13040الكويت
طالب التسجيل  :ستاربوز توباكو انك
العنوان  1889 :دبليو كومنولث افينيو فلرتون سي ايه 92833
  3028امريكاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :العالمة مكونة من الكلمة «»AUDICLEAN
مكتوبة بأحرف التينية عادية وتنطق «اوديكلين» باللغة العربية والكلمة
« »AUDICLEANكلمة مبتكرة ال معنى لها .
رقم اإليداع 150244 :
تاريخ اإليداع 2015/4/2 :
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة()3
بخاخ تنظيف األذن  ،قطرات إلذابة انسداد وشمع االذن الزائد ،رش
وقطرات لترطيب وتنظيف األذن والقناة السمعية.
وكيل التسجيل :مكتب المحامي الدكتور /خالد الياقوت لالستشارات
القانونية وأعمال المحاماة ،تلفون  ،2/1/22400430فاكس
 ،22400433ص .ب 12724 :الشامية ،ر.ب71658 :
الكويت
Email : yasser@dralyaqoutlawfirm.com
طالب التسجيل  :البوراتوار دي ال مير
العنوان  :أفينو دو جنرال باتون ،زاك دى ال مادلين  35400سان
مالو فرنسا

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  :رسم كرة أرضية مكتوب عليها  T Mباللغة اإلنجليزية
واسفلها كتابة ياسمينكو باللغتين العربية واالنجليزية علي شريط اعالني
رقم االيداع 174391 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 16 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333753 :
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم كرة أرضية مكتوب عليها  T Mباللغة اإلنجليزية
واسفلها كتابة ياسمينكو باللغتين العربية واالنجليزية علي شريط اعالني
رقم االيداع 174392 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 3 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333752:
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة أسم الشركة باللغتين العربية واالنجليزية
رقم االيداع 174393 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 11 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333753:
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة

209

األحد  28ربيع اآلخر 1437هـ  2016/2/7م
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 37 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333753:
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة أسم الشركة باللغتين العربية واالنجليزية
رقم االيداع 174395 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 42 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333753:
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة أسم الشركة باللغتين العربية واالنجليزية
رقم االيداع 174396 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 35 :
وكيل التسجيل :
هاتف 66333753:
طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :كتابة أسم الشركة باللغتين العربية واالنجليزية
رقم االيداع 174397 :
التاريخ 2015/11/12 :
الشروط :التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة

العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول

البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة 45 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيل التسجيل :

العالمة  :كتابة أسم الشركة باللغتين العربية واالنجليزية

هاتف 66333753 :

رقم االيداع 174394 :
التاريخ 2015/11/12 :

طالب التسجيل  :شركة مجموعة تي كيو إم للتجارة العامة
العنوان  :خيطان القديمة  -ق  61-م  1-مكتب  8-الدور األول

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة « :اديار مع اناندا بهافان حلويات ووجبات خفيفة» باللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163307 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 3 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :شركة مطعم اديار (ناند) بهافان
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 4مبنى  – 3405محل  1دور 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »US« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز.
رقم اإليداع 163329 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 3 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :الشركة السعودية المتحدة للتجارة العامة
والمقاوالت.
العنوان  :الجهراء – قطعة  – 20مبنى  – 9مكتب  2الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :معبوج» باللغتين العربية واإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 163555 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :مطعم معبوج شرق.
فرع من  :شركة كويت األولى إلدارة المطاعم.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 5مبنى  – 50كامل دور  2+1ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف «  » Hباللغة اإلنجليزية مع «الحبيب للعمالة»
باللغتين العربية واإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163558 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
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الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
جميع خدمات الفئة (.)45
طالب التسجيل  :مؤسسة فوزية عبداهلل الحبيب لجلب العمالة
المنزلية .
العنوان  :حولي – قطعة  - 185مبنى  – 38مكتب  2بالدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :حرف «  Hمع  » 2باللغة اإلنجليزية مع «الحبيب للعمالة»
باللغتين العربية واإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163559 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 5 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
جميع خدمات الفئة (.)45
طالب التسجيل  :مؤسسة أمل عبداهلل الحبيب الستقدام العمالة
المنزلية .
العنوان  :حولي – قطعة  - 4مبنى  – 408مكتب  17بالسرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  « :شركة محمد المطيري للتجارة العامة والمقاوالت » باللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163753 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 9 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة محمد محسن حمود المطيري للتجارة العامة
والمقاوالت.
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 51مبنى  – 28محل  4ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مطعم رشة ملح » باللغتين العربية واإلنجليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163754 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 9 :م
الشروط :
 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()43
جميع خدمات الفئة (.)43
طالب التسجيل  :مطعم رشة ملح .
العنوان  :العارضية الحرفية – قطعة  – 3مبنى  – 56مكتب 5+2
الدور األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »ZOOM.COM.KW« :باللغة اإلنجليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 163877 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 10 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()42
جميع خدمات الفئة (.)42
طالب التسجيل  :شركة ادلر األهلية للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 6مبنى  – 48دور  6بالكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »H2O« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164232 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 15 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
جميع منتجات الفئة (.)11
طالب التسجيل  :شركة ارتك لألدوات الصحية.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة هـ – مبنى  – 50محل
 9األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » Hassas « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164266 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 15 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
جميع منتجات الفئة (.)9
طالب التسجيل  :شركة الفنار.
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ووكيلها  :حمزه خالد محمود الدغيدي.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 6شارع  – 5جادة  – 11قسيمة 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مخبز وحلويات ومعجنات الزعتر الريفي » باللغتين العربية
واإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164310 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 16 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :الزعتر الريفي مخبز وحلويات ومعجنات .
العنوان  :المنقف – قطعة  – 3مبنى  – 92الوحيد أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Dream center wedding« :باللغة اإلنجليزية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164332 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 16 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
جميع خدمات الفئة (.)41
طالب التسجيل  :مركز دريم لتأجير معدات األفراح.
فرع من  :شركة هالة العالمية للتجارة العامة.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 2مبنى  – 20مكتب  35السرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164427 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164429 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 1 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164431 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164433 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164436 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
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الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164438 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » ORYX « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 164439 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 17 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة أوريكس جروب ال ال سي
ووكيلها  :شركة رؤى الحياة للتجارة العامة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 54مبنى  – 13مكتب  19الدور 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  ALERT « :مع »SAFETY & SECURITY
باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164538 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 18 :م
الشروط :
 -التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
جميع منتجات الفئة (.)9
طالب التسجيل  :أليرت ألدوات ومعدات األمن والسالمة.
العنوان  :السالمية – قطعة  – 4مبنى  – 7106محل  17ميزانين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »K-BRIDGE« :باللغة اإلنجليزية مع «شركة كويت
بريدج للتجارة العامة والمقاوالت» باللغة العربية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164550 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 18 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()11
جميع منتجات الفئة (.)11
طالب التسجيل  :شركة كويت بريدج للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة هـ – مبنى  – 29محل
 1األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  ALERT« :مع »SAFETY & SECURITY
باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 164610 :
تاريخ اإليداع  2015 / 2 / 19 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()6
جميع منتجات الفئة (.)6
طالب التسجيل  :أليرت ألدوات ومعدات األمن والسالمة .
العنوان  :السالمية – قطعة  – 4مبنى  – 7106محل  17ميزانين
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :بيليتونج» باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165065 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 2 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()9
جميع منتجات الفئة (.)9
طالب التسجيل  :بيليتونج للهواتف.
العنوان  :غرب أبو فطيرة – قطعة  – 1مبنى  – 480محل  2األرضي
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العالمة « :شركة فاست لوجستك» باللغتين العربية واإلنجليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165114 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 3 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()39
جميع خدمات الفئة (.)39
طالب التسجيل  :شركة فاست لوجستك لالستيراد والتصدير ووكيل
بالعمولة .
العنوان  :ضجيج الطائرات – قطعة  – 1مبنى  – 67مكتب 41
األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  QUALITY Gulf « :مع  » laundryباللغة
اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165255 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 5 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
جميع خدمات الفئة (.)37
طالب التسجيل  :شركة كوالتي الخليج لتنظيف المالبس وكوي على
البخار .
العنوان  :الجهراء الصناعية – مبنى  – 1محل  1باألرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » Home clean « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165348 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م

الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()3
جميع منتجات الفئة (.)3
طالب التسجيل  :شركة أحمد زيد للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الفحيحيل – قطعة  – 2/67مبنى  – 4مكتب  1الدور
السادس

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
العالمة  » jarbha « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 165355 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()42
جميع خدمات الفئة (.)42
طالب التسجيل  :شركة مركز زنو للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المباركية – قطعة  - 7مبنى  – 22مكتب  52الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » jarbha « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 165356 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()45
جميع خدمات الفئة (.)45
طالب التسجيل  :شركة مركز زنو للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المباركية – قطعة  - 7مبنى  – 22مكتب  52الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » jarbha « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 165357 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة مركز زنو للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المباركية – قطعة  - 7مبنى  – 22مكتب  52الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » jarbha « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 165359 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 8 :م

214

األحد  28ربيع اآلخر 1437هـ  2016/2/7م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()41
جميع خدمات الفئة (.)41
طالب التسجيل  :شركة مركز زنو للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المباركية – قطعة  - 7مبنى  – 22مكتب  52الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » X.PRESS PROFESSIONAL « :باللغة
اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165785 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 16 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()3
جميع منتجات الفئة (.)3
طالب التسجيل  :شركة ام اس بيوتي للعطورات ومواد وأدوات
التجميل.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 6مبنى  – 22محل  4الدور األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف « »M Sباللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 165786 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 16 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()3
جميع منتجات الفئة (.)3
طالب التسجيل  :شركة ام اس بيوتي للعطورات ومواد وأدوات
التجميل.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 6مبنى  – 22محل  4الدور األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مجموعة الشرق العربي» باللغتين العربية واإلنجليزية مع
الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165864 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 18 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة الشرق العربي للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :المرقاب – قطعة  – 3مبنى  – 12مكتب  5الدور 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »ZAID UNITED« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165865 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 18 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة الزيد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :حولي – قطعة  – 135مبنى  –21مكتب  13السرداب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :مؤسسة العالمية لألدوات الصحية ومقاوالتها» باللغة
العربية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165989 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 22 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
جميع خدمات الفئة (.)37
طالب التسجيل  :مؤسسة العالمية لألدوات الصحية ومقاوالتها.
العنوان  :الشويخ الصناعية الثانية – قطعة  – 1مبنى  – 44محل
 16األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Kazoo & More« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم
بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 165990 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 22 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع منتجات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :مطحنة كازو اند مور للمكسرات والحلويات
الجافة.
فرع من  :مجموعة ناصر الحمود للتجارة العامة والمقاوالت.
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العنوان  :الجهراء – قطعة  – 21مبنى  13أ – محل 11+10
األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Angel Palace« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 166166 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 24 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة انجل باالس للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :القبلة – قطعة 4ب – مبنى  – 2مكتب  48الدور الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »GO DELiVERY2« :باللغة اإلنجليزية مع
«مؤسسة دليفيري تو جو لتوصيل الطلبات االستهالكية» باللغة العربية
مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 166286 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 29 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :مؤسسة دليفيري تو جو لتوصيل الطلبات
االستهالكية.
العنوان  :خيطان القديمة – قطعة  – 7مبنى  – 4512محل 10
األرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف  NSباللغة اإلنجليزية مع «أنظمة النها للتجارة
العامة والمقاوالت» باللغتين العربية واإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 166295 :
تاريخ اإليداع  2015 / 3 / 29 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35

الكويت اليوم العدد  1274السنة الثانية والستون
طالب التسجيل  :شركة أنظمة النها للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 6مبنى  – 25مكتب  8الدور الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »Mix Cut« :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 166819 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 8 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()44
جميع خدمات الفئة (.)44
طالب التسجيل  :حالق ميكس كت للرجال .
العنوان  :الفروانية – قطعة  – 51مبنى  – 4محل  14أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 166944 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 12 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة كرونا للتجارة العامة والمقاوالت.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 14مبنى  –14الدور الخامس بالكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :أحرف «  » KMCباللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل
مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167115 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 15 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()39
جميع خدمات الفئة (.)39
طالب التسجيل  :الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
العنوان  :ص.ب – 1649 :الصفاة  /ر.ب13017-:الكويت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  :رسم بشكل مميز مع األلوان.
رقم اإليداع 167564 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 22 :م
الشروط :
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 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()37
جميع خدمات الفئة (.)37
طالب التسجيل  :مؤسسة درجة أولى لمقاوالت تنظيف المباني
والمدن.
العنوان  :الشرق – قطعة  – 5مبنى  – 39محل رقم  7الدور الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  »TOTAL HOME DELIVERY« :باللغة
اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167568 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 22 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()39
جميع خدمات الفئة (.)39
طالب التسجيل  :توتل هوم لتوصيل الطلبات االستهالكية .
العنوان  :السالمية – قطعة  – 2مبنى  – 7012محل  14الدور
الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة « :دقايق فطائر طازة» باللغة العربية مع الرسم بشكل مميز
واأللوان.
رقم اإليداع 167658 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 27 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()30
جميع خدمات الفئة (.)30
طالب التسجيل  :حلويات ومعجنات دقايق.
العنوان  :المنقف – قطعة  – 55مبنى  – 24الوحيد أرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة  » G « :باللغة اإلنجليزية مع الرسم بشكل مميز واأللوان.
رقم اإليداع 167663 :
تاريخ اإليداع  2015 / 4 / 27 :م
الشروط :
 التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة.البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العالمة عنها بالفئة ()35
جميع خدمات الفئة (.)35
طالب التسجيل  :شركة مجموعة الغامدي التجارية.
العنوان  :القبلة – قطعة  – 10مبنى  – 5مكتب  5الدور 12

