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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 ل بهو عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

حمد صالح شركة عادل أ 793/1997 1
 االبيارى وشركاه

كل ما يحمل شعار أو عالمة أو  118/1997 112/1997
رسم مقلد للعالمة والشعار والرسم 

لدخان معسل زغلول وجميع 
 منتجاته لفئة أدخنة النخله 

يوجد أمر حجز تحفظي آخر لذات 
وال يزال  473/1997العالمة تحت رقم 

 سارى العمل به حتى تاريخه

كة الكويتية لالنشاءات الشر  152/1991 2
والتجارة ـ شركة تضامنية ـ 

 سلطان السالم وشركاه

كل ما يحمل رسم أو اسم  721/1991 222/1991
المنتجات الصادرة باسم ) ياماها ( 

 وقطع الغيار الخاصة بها 

يوجد أمر حجز تحفظي آخر لذات 
العالمة من المكائن البحرية والدراجات 

بهما فقط  المائية وقطع الغيار الخاصة
وال يزال ساري  755/1991تحت رقم 

  العمل به حتى تاريخه
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

7 788/1995 
 
 
 
 
 
 

 
 
143/1998 

 775/1995 مؤسسة عيسى حسين اليوسفي
 
 
 
 
 
 

 
 

83/1998 

14/1998 
الحجز عن  رفع

االرساليات الواردة 
لمؤسسة أبو حمره الدولية 

 دون غيرها 
إلغاء كامل  32/1998

 ألمر الحجز
 

51/2222 

جميع االجهزة الكهربائية 
وااللكترونية التى تحمل أسم أو 

رسم منتجات ناشيونال ـ باناسونيك 
 ـ تكنيكس

يوجد حجوزات تحفظية آخرى لذات 
 71/1998العالمة تحت رقم 

اليات الواردة لمؤسسة أبو حمره لالرس
ورقم  14/1998الدولية ورقم 

لالرساليات الواردة لمؤسسة  39/1999
 ابراج اشبيلية .
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

شركة مجموعة وادي  114/1991 4
 المحدوده

المنتجات التى تحمل العالمة  141/1999 221/1991
(  SOFTالتجارية )سوفت ـ 

 صابون العشبة البحرية
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 1/1998 785/93 شركة المستقبل لالتصاالت  532/1993 5
رفع الحجز عن 

االرساليات الواردة لشركة 
 االتصاالت المتنقلة .

رفع الحجز  34/1998 
عن االرساليات الواردة 

ة هوت الين لمؤسس
 لاللكترونيات

 122/1998 
47/1999 

 إلغاء كامل ألمر الحجز
 218/1999 

رفع جميع الحجوزات 
الموقعة بموجب أمر 

 الحجز

االجهزة واالكسسوارات 
والمستلزمات الخاصة باجهزة 
 الهواتف النقالة ماركة ) نوكيا (

يوجد أمر حجز تحفظى آخر ألجهزة 
ي ستار الهواتف النقالة ماركة نوكيا موف

التى ترد من مطار الكويت الدولى تحت 
 رقم

واليزال سارى العمل به  252/1993 
 حتى تاريخه 
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

مؤسسة أرض االحالم للتجارة  145/1993 1
العامة والمقاوالت لصاحبها 

عبدالحافظ محمد رفيع 
 حسين معرفي

جميع المنتجات التى تحمل  112/2222 17/1998
 العالمة

(AS SEEN ON TV ) 

يوجد أمر حجز تحفظي آخر بذات 
وال يزال  174/2222العالمة تحت رقم 

  ساري العمل به حتى تاريخه
 
 
 
 
 

 172/2221 شركة عمر لنقل البضائع  723/2221 3
157/2221 

المنتجات التى تحمل  جميع 219/2221
 العالمة 

( AS SEEN ON TV ) 

يوجد أمر حجز تحفظى آخر لذات 
وال يزال  521/2222العالمة تحت رقم 

  سارى العمل به حتى تاريخه
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

8 794/1999 
 
 
 
 
 

 
572/1999 

 

شركة ناصر محمد الساير 
 لاللكترونيات

222/1999 
حجز 

 اإلرساليات
الواردة لشركة 
سكاى فون 
 لالتصاالت 

253/1999 
 حجز تكميلى

 واإلكسسوارات األجهزةجميع  222/2222
والمستلزمات الخاصة بأجهزة 
 الهواتف النقالة ماركة الكاتل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قائمة الحجوزات التحفظية الملغاة
 

 8 

تعميم رقم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

مؤسسة حسين أحمد العميرى  229/2222 9
 للتجارة العامة والمقاوالت

83/2222 
121/2222 

 البضائع التى تحمل األسم التجاري 253/2222
) هولستين شراب الشعير الخالي  

 من الكحول (

 

 289/2222 123/1998 امدى الغامدىمسفر الغ 224/1998 12
رفع الحجز عن 

الواردة لشركة  اإلرساليات
الكويت للزراعة من تاريخ 

وحتي  1/12/2222
71/12/2221 

البضائع التى تحمل اسم أو رسم أو 
 ( ALISAعالمة ) أليسا ـ 

 224/1998أمر الحجز التحفظي رقم 
ال  123/1998والتعميم الجمركي رقم 

هما حتى تاريخه كما ساري العمل ب ليزا
أنه تم استثناء شركة الكويت للزراعة من 
تنفيذ أمر الحجز بموجب التعميم رقم 

وساري العمل به حتى  171/2227
 تاريخه 

مؤسسة مراد يوسف بهبهاني  888/2222 11
 للتجارة العامة

كافة الساعات والمنتجات التى  42/2221 721/2222
 تحمل اسم او رسم ماركة ) أوميغا ـ

OMEGA ) 
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

مؤسسة عيسى حسين اليوسفي  11/91 12
 للتجارة العامة والمقاوالت

57/1991 
182/1991 

كل ما يحمل اسم او رسم  221/2221
 المنتجات المصنعة بواسطة شركة 

(SEGA ENTER 

PRICELTD )  والصادرة
منتجاتها باسم ) سيجا نظام 

 الهاردويير(

يوجد أمر حجز تحفظي تحت رقم 
( جهاز 842على عدد ) 94/1999

سيجا تحمل ماركة سيجا نظام الهاردويير 
باسم مؤسسة كنكوني التجارية عن طريق 
جمارك الشمالية واليزال ساري العمل به 

 حتى تاريخه 
17 
 

كافة المنتجات التى تحمل اسم أو  5/2222 17/2222 ة النهار الدوليةشرك 812/1999
  رسم العالمة التجارية ) ميتا (

 

 

مؤسسة ورثة المرحوم مصطفي  75/2221 14
جمال خلف للتجارة العامة 

 والمقاوالت

كل ما يحمل رسم أو اسم  39/2222 77/2221
المنتجات الصادرة باسم ) ريناتا ( 

ت والحاسبات من بطاريات الساعا
 .. سواء األصلية أو التقليد 
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

  2222 /91 281/1999 شركة مخزن التجهيزات 142/1999 15
  185/2222 

كل ما يحمل اسم أو رسم 
و ـ المنتجات الصادرة باسم ) ساني

SANYO ) 

 

شركة معرض الرشيد  179/2222 11
 للكماليات والساعات

كل البضائع من الساعات التى  151/2222 212/2222
تحمل اسم أو رسم منتج ) 

 ( GIVENCHYجيفنشي ـ 

 

شركة معامل الصيداوي  72/2222 13
 اللبنانية واالماراتية

جميع منتجات شركة معامل  221/2222 53/2222
لبنانية واالماراتية وكل الصيداوي ال

ما يحمل اسم او رسم أو عالمة 
تجارية باسم الصيداوى من حلويات 

وحالوة وطحينة وسكاكر 
 وشيوكوالته وخالفه

يوجد أمر حجز تحفظي آخر لذات 
وال يزال  97/1999العالمة تحت رقم 

 ساري العمل به حتى تاريخه .
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

18 713/2222 
817/2222 

 134/2222 شركة مخزن التجهيزات
789/2222 

748/2222 
53/2225 

جميع البضائع التى تحمل اسم 
( أو ما  SONYوعالمة ) سوني ـ 

 يشتق منها

يوجد أمر حجز تحفظي آخر لذات 
م تعمي 775/2225العالمة تحت رقم 

 جمركي 
وال يزال ساري العمل  39/2225رقم 

 به حتى تاريخه .
كل ما يحمل اسم أو رسم  795/2222 177/2222 شركة وربة للتجهيزات الطبية 257/2222 19

المنتجات الصادرة باسم شركة باير 
 BAYER )ديجنوستكس 

DIAGNOSTICS )  من
 نظام العناية بمرضي السكر جلو

 كوميتر اليت   

 

شركة مصطفي كرم وأوالده  122/2221 22
 للتجارة العامة والمقاوالت

البضائع التى تحمل عالمة  71/2227 252/2221
)سوزوكي ( والخاصة بالدرجات 

 النارية 
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م

 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

 712/2222 شركة عربي 885/2222 21
724/ 2222    

استثناء شركة 
ناصر الساير 
من تنفيذ أمر 

 الحجز

 
172/2227 

إلغاء استثناء شركة ناصر 
الساير من تنفيذ أمر 

 الحجز

كافة منتجات شركة ) ماكيتا 
والمعدات  ( MAKITAـ

المقلدة المنسوب صدورها للشركة 
 المذكورة .

 2222/ 885أمر الحجز التحفظي رقم 
 712/2222جمركي رقم والتعميم ال

بشأن العالمة المذكورة ال يزال سارى 
 العمل بهما حتى تاريخه .

شركة محمد ناصر الهاجرى  843/2222 22
 وأوالده

كل ما يحمل العالمة التجارية  118/2227 792/2222
المقلدة لمشروب الطاقة ) ريد بول 

) 

 

شركة المجموعة الشرقية  788/2227 27
 للتجارة العامة 

كل ما يحمل اسم او رسم أو  79/2224 81/2227
عالمة تجارية باسم ) ساب ـ 

SAAB  من قطع الغيار )
 والسيارات ولوازمها 
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رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

24 129/2222 
 
 
 
725/2227 

 الشركة الكويتية لالغذية
 ) األمريكانا ( 

794/2222 
 
 
 

33/2227 

41/2224 
 
 
 

42/2224 

كل ما يحمل شعار أو عالمة أو 
رسم مقلد للعالمة االصلية ) 

أمريكانا قطع لحم التونه االبيض 
 في ماء (

لحم التونة االبيض في ماء وتحمل 
 العالمة ) ريتا لحم التونة األبيض (

 

حمد ناصر شركة مؤسسة م 791/2227 25
 الساير وأوالده

84/2227 
123/2227 

استثناء شركة 
بحرة التجارية 
 من أمر الحجز

121/2227 
82/2224 

إلغاء كافة الحجوزات التى 
تم توقيعها بناء على أمر 

 الحجز التحفظي

البضائع والمنتجات التى تحمل 
العالمة التجارية الخاصة بسيارات 
تويوتا ولكزس وقطع الغيار والزيوت 

 وازمها ول
 
 
 
 

 



 قائمة الحجوزات التحفظية الملغاة
 

 14 

رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

الحكم الصادر  21
في الدعوى رقم 

171/1992 
أمر الحجز رقم 

792/2224 

شركة أوالد حامد يوسف 
 العيسى للمواد الغذائية

72/2224 
12/2224 
99/2224 

171/2224 
173/2224 

ـ األموال والبضائع العائدة للمدين  
شركة اتش جيه هاينز كومباني ليمتد  

وفاء للمبلغ المحجوز من أجله 
 ك .2د 155727وقدره 

ـ كافة البضائع من المواد الغذائية 
 التى تحمل االسم التجاري هاينز

 

23 121/2221 
235/2222 

 225/2221 شركة البستان الذهبي التجارية
128/ 2222  
155/2222 

111  /  2222   
223/2222 
172  /2222 
112  /2224 

ـ البضائع التي تحمل العالمة 
التجارية معسل قص البرج رقم 

28554 
ـ البضائع التي تحمل العالمة 

 معسل قص البرج ( 74التجارية )

 

 
 
 

رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز م
 بهل و عممال

 مالحظات ارد عليه الحجزاسم المنتج الو  رقم تعميم اإللغاء
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البضائع والمنتجات من األدخنة  177/2224 98/2222 شركة الخليج للمواد الزراعية 172/2222 28
التي تحمل اسم وعالمة ) معسل 

 قص البرج (

 
 
 
 

شركة الشاكر ألنظمة تحلية  471/2224 29
 ومعالجة المياه والري

كل ما يحمل اسم أو رسم أو  141/2224 111/2224
المة تجارية باسم اكوا بارو ع

(AQUAPRO)  من أجهزة
تنقية وتحلية المياه وفالتر المياه 

 وشبكات الرى 

 تم إعادة العمل بالتعميم الجمركي 
 م تنفيذا ألمر الحجز 111/2224رقم 
م استنادا إلى الحكم 471/2224رقم 

الصادر في االستئناف رقم 
م وصدر بذلك التعميم 2573/2224

 الجمركي 
 م  54/2225 رقم

 
 
 
 

 

 م

رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء
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شركة المركز الدولي للمواد  188/2227 72
 الغذائية

المنتجات التى تحمل العالمة  8/2225 132/2227
ماستر ( لحم × التجارية  ) بيف 

 بقر صافي 
(BEEF X MASTER ) 

يوجد أمر حجز تحفظي آخر لذات 
تعميم  292/2225العالمة تحت رقم 

وال يزال ساري  81/2225جمركي رقم 
 العمل به حتى تاريخه .
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71 552/1993 
 
 
 
 
 
 
 

72/2222 
 

شركة أنور القطامى للتجارة 
 العامة والمقاوالت

422/1993 
 
 
 
 

45/2222 
ـ اإلرساليات 
الواردة لمركز 

الماسة 
دة الجدي

للهدايا 
والكماليات 

ومؤسسة مركز 
الماسة 
للهدايا 

 والكماليات 
 

15/1999 
قصر أمر الحجز على 
اإلرساليات الواردة 

لحساب مركز الماسة 
للهدايا والكماليات 

لصاحبها سعد محمد سعد 
 الحليله 

14/2225 

كافة البضائع التى تحمل العالمة 
( من  EBELالتجارية ) إبيل ـ 

 ية الساعات السويسر 

71 
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 م

رقم تعميم  صادر لصالح رقم الحجز
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

كافة البضائع من منتجات المالبس  15/2225 291/2222 شركة ولمه التجارية 123/2222 72
الجاهزة الرجالية والنسائية واألطفال 

واإلكسسوارات من األحذية 
ة والوقيات وملحقاتها والتى واألحزم

تحمل اسم او العالمة التجارية 
 ديزل 

( DIESEL S.B.A ) 

 

شركة الطرف األغر للتجارة  215/2221 77
 العامة

كافة الساعات والمجوهرات  23/2225 94/2221
 المنتجة بمعرفة شركة شو بارد 
(CHOPARD & CIE 

S.A _ 

SWITZERLAND)  
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 م

رقم تعميم  لحصادر لصا رقم الحجز
 بهل و عممال

 مالحظات اسم المنتج الوارد عليه الحجز رقم تعميم اإللغاء

السيد/خالد مصطفي كرم  454/2222 74
بصفته الممثل القانوني لشركة 

غادة للتجارة العامة 
والمقاوالت وشركة غاده 

 للمجوهرات والهدايا

كافة المنتجات والساعات  29/2225 222/2222
منبهات والمجوهرات وال

والملحقات  واإلكسسوارات
 ومشتقاتها من الماركات االتية :

) كوروم ، شوميه انترناشيونال اس 
أيه ، هاري وسنتون التميت تايبيس 

 أس أية ( 

 

 31/2224 شركة كمال مصطفى السلطان  712/2224 75
38/2224 

 
58/2225 

كل ما يتعلق بعقد البائع األول بين 
وكالة شركة المخازن العمومية و 

 إمداد الجيش األمريكي 

 

71 481/2222 
 

سعود  زشركة عبد العزي
 البابطين لألجهزة الكهربائية

كافة األجهزة الكهربائية من  4/2221 251/2222
منتجات اندست والتي تحمل 

 العالمة التجارية 
 ( INDEST )  
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73 118/2222 
 

مؤسسة مشيرف الدولية 
 للتجارة العامة والمقاوالت

كافة البضائع التي تحمل أسم  17/2221 288/2222
  -وعالمة ) كريسيدا 
CRESSIDA ) 

 
 

 

شركة الرويس الحديثة  119/2222 78
 لالستيراد والتصدير 

من القرطاسية  كافة البضائع 27/2221 95/2222
واألدوات المكتبية التي تحمل 

 بي أتش  –أم  –عالمة يوجي 
 (UHU –  GMBH) 

 

مؤسسة عيسى حسين  547/99 79
 اليوسفي

كافة المنتجات الكهربائية  41/2221 233/99
واإللكترونية والتي تحمل العالمة 

 التجارية 
 –باناسونيك  –)ناشيونال 

 تكنيكس( 
 

رى لذات يوجد حجوزات تحفظية أخ
 71/1998العالمة تحت رقم 

لإلرساليات الواردة لمؤسسة أبو حمره 
ورقم  14/1998الدولية ورقم 

الواردة  لإلرساليات 39/1999
 لمؤسسة أبراج اشبيلية .
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جز محضر الح 42
التنفيذي بما 

للمدين لدى الغير 
المعلن لإلدارة 
بوارد السجل 

 911العام رقم 
بتاريخ 

21/7/2221 

البضائع واإلرساليات الواردة لشركة  31/2221 49/2221 البنك العقاري الكويتي
سيتي للتجارة العامة والمقاوالت 
وفاءا للمبلغ المحجوز من أجله 

د.ك مائة  1111211454وقدره 
ستون ألف ومائة وواحد وواحد و 

دينارا وأربعمائة وأربعة وخمسون 
  فلسا .
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محضر الحجز  41
التنفيذي بما 

للمدين لدى الغير 
المعلن لإلدارة 
بوارد السجل 

 1131العام رقم 
بتاريخ 

22/5/2221 

شركة برودال )ش.م( شركة 
 فرنسية 

األموال و البضائع العائدة   85/2221 35/2221
للمدعوة/ عليا سعود الشمري 
صاحبة مؤسسة معرض لؤلؤة 
هليوبولس للحوم وفاءا للمبلغ 

المحجوز من أجله وقدره 
د.ك ثالثة  378121782

وسبعون ألفا وثمانمائة واثنا عشر 
مائة واثنين وثمانون دينارا وثالث

 فلسا  
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شركة السكينة الدولية للتجارة  289/2225  42
 العامة والمقاوالت

البضائع من الكتب المدرسية  83/2221 34/2225
صادرة عن الموكل المجل الهندية ال

الوطني لألبحاث التعليمية 
 والتدريب

 ) أن.سي.إي.آر.تي ( . 
 

 

الحكم الصادر  47
من المحكمة 
الكلية بتاريخ 

في 15/5/2225
القضية رقم 

517/2225 
 2تظلمات / 

السيد /خلف خيران رباح 
 الرشيدي

نقل عام  2181المركبة رقم  122/2221 18/2225
قطورة الكويت قاطرة وشبه م
 م 1997سطحه مرسيدس موديل 
 اللون أبيض  
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الحكم الصادر  44
بتاريخ 

12/7/2223 
في القضية رقم 

1482/2227 
والقضية رقم 

1554/2227  

اد الشركة الكويتية الستير 
 السيارات 

جميع قطع غيار السيارات التي  79/2223 144/2227
تحمل أسم أو رسم العالمة 

 PEUGEOT )التجارية بيجو 

)  
 )رسم أسد قائم ( فرنسية الصنع
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الحكم الصادر  45
بتاريخ 

14/1/2228 
في القضية رقم 

1119/2223 
  4تظلمات /

شركة األلبان الكويتية 
 الدنمركية 

منتج القشطة الحامل للعالمة  13/2228 177/2223
التجارية المقلدة )قشطة قيمر( 

والمطبوعات الخاصة بها وعبواتها 
المستخدمة او المراد استخدامها 

 على المنتج المذكور
 
 

 

شركة مجموعة العالمية  11 41
 للتكنولوجيا 

 

كـــل مايحمـــل رســـم أو إســـم عالمـــة  31/2228 29/3/2223
 تجارية بإسم ريكو 

 (RICOH من أجهزة وقطع )
غيار وكافة المنتجات اإللكترونية 

وخالفة مما يندرج ضمن 
المنتجات المذكورة وكافة البضائع 

المقلدة والمزورة والمشابهه لها من 
 والعالمة التجارية حيث الشكل 
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 172/2228 شركة صناعات الشرهان 745 43
14/2229 

جميع البضائع التي تحمل مـارك  41/2229
LULU )لولو( 
 

 

شركة محمد ناصر الهاجرى  342 48
 وأوالده

كل ما يحمل العالمة التجارية  42/2229 2222/ 752
 المقلدة 

( ROCHAS ) 

 

 
 

 
 / مدير مكتب الشئون القانونية   منى القالفأ .


