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�اأمر�ملكي�رقم�)63(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جمل�س�اأمناء�جائزة�عي�سى�خلدمة�الإن�سانية

نحن�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة����������ملك�مملكة�البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

بالأمر  ل  املعدَّ الإن�شانية،  للعلوم  باإن�شاء جائزة عي�شى  ل�شنة 2009  رقم )9(  امللكي  الأمر  وعلى 
امللكي رقم )14( ل�شنة 2010،

خلدمة  عي�شى  جائزة  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2013 ل�شنة   )16( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
الإن�شانية،

اأمرنا�بالآتي:
املادة�الأولى

ُيعـاد ت�شكيل جمل�س اأمناء جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية برئا�شـة �شمـو ال�شيخ محمـد بـن مبارك 
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية ُكلٍّ من:

نائبًا اأول للرئي�س. 1- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة  
نائبًا ثانيًا للرئي�س. 2- الأ�شتاذ تقي محمد البحارنة   

3- معالي ال�شيخ خالد بن اأحمد بن محمد اآل خليفة.
4-  معالي ال�شيخة مي بنت محمد اآل خليفة.

5- �شعادة ال�شيد علي عبداهلل العرادي.
6- �شعادة الدكتور محمد علي الخزاعي.

7- الأ�شتاذ علي عبداهلل خليفة.
وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور هذا الأمر.

املادة�الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 24 �شـفـــر 1439هـ
الموافق: 13 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)69(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جمل�سي�التاأديب�والتاأديب�ال�ستئنايف�للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المحاماة  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم )86( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل مجل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنافي 
للمحامين،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء، وتر�شيح جمعية المحامين البحرينية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ل مجل�س تاأديب المحامين على النحو الآتي: ُي�شكَّ
- وكيل المحكمة ال�شتئنافيةالقا�شي خليفة را�شد المجيران1- 

العليا المدنية
رئي�شًا

القا�شي عبدالعزيز علي 2- 
الجابري

ع�شوًا– وكيل المحكمة الكبرى المدنية

القا�شي اأحمد عبدالرزاق 3- 
ال�شديقي

- القا�شي بالمحكمة الكبرى 
المدنية -الفئة )اأ(

ع�شوًا

– القا�شي بالمحكمة الكبرى القا�شي نواف يو�شف المناعي4- 
المدنية -الفئة )اأ(

ع�شوًا ب�شفة 
احتياطية

ع�شوًا المحامي عي�شى اإبراهيم5- 
اد6-  ع�شوًا المحامي اأحمد عرَّ

ع�شوًا ب�شفة  المحامي جا�شم �شرحان7
احتياطية
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املادة�الثانية
ل مجل�س تاأديب المحامين ال�شتئنافي على النحو الآتي: ُي�شكَّ

القا�شي عبدالعزيز ح�شن 1-
النايم

– رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا 
المدنية

رئي�شًا

– القا�شي بالمحكمة ال�شتئنافية القا�شي خالد اأحمد المدفع2-
العليا المدنية

ع�شوًا

القا�شي عبداهلل محمد 3-
الأ�شراف

– القا�شي بالمحكمة ال�شتئنافية 
العليا المدنية

ع�شوًا

القا�شي جمعة عبداهلل 4-
المو�شى

– القا�شي بالمحكمة ال�شتئنافية 
العليا المدنية

ع�شوًا ب�شفة 
احتياطية

ع�شوًا المحامي ح�شن بديوي5-

ع�شوًا المحامي محمد الوطني6-
ع�شوًا ب�شفة  المحامي عبدالرحمن غنيم   7 -

احتياطية

�املادة�الثالثة
ل�شنة 1980  بقانون رقم )26(  المر�شوم  ِلما ن�سَّ عليه  ِوْفقًا  المجل�شين  يكون اخت�شا�س 

باإ�شدار قانون المحاماة، والقرار الوزاري رقم )5( ل�شنة 1981 ال�شادر تنفيذًا له.

املادة�الرابعة
تكون ع�شوية المجل�شين المن�شو�س عليهما في هذا القرار لمدة �شنتين.

املادة�اخلام�سة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شـفـر 1439هـ 
المـــوافـــــــــق: 9 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)70(�ل�سنة�2017
�باإعادة�ت�سكيل�جلنة�امتحان�طالبي�القْيد

ار�سني�لل�سريعة�الإ�سالمية يف�جدول�املحامني�لغري�الدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المحاماة  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )95( ل�شنة 2015 باإعادة بت�شكيل لجنة امتحان طالبي القْيد في جدول 

ار�شين لل�شريعة الإ�شالمية، المحامين لغير الدَّ
وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ار�شين لل�شريعة الإ�شالمية  ل لجنة امتحان طالبي القْيد في جدول المحامين لغير الدَّ ُت�شكَّ
على النحو الآتي:

القا�شي عدنان عبداهلل هزيم ال�شام�شي – القا�شي بمحكمة 1- 
التمييز

رئي�شًا.

ع�شوًا.ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان – القا�شي بمحكمة التمييز2- 
ع�شوًا.ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور – القا�شي بمحكمة التمييز3- 

املادة�الثانية
يكون ت�شكيل اللجنة الم�شار اإليها في المادة ال�شابقة لمدة �شنتين.

املادة�الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في 

الجريدة الر�شمية.
وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة
�شدر بتاريخ: 20 �شـفـر 1439هـ 

المـــوافـــــــــق: 9 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)71(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جلنة�املعونة�الق�سائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المحاماة  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم )89( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل لجنة المعونة الق�شائية،
وبعد تر�شيح جمعية المحامين البحرينية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى
ل لجنة المعونة الق�شائية على النحو التالي: ُت�شكَّ

ود1- رئي�شًاالمحامية �شناء محمد بوَحمُّ
ع�شوًاالمحامية ب�شرى اأحمد رم�شان2-
ع�شوًاالمحامي محمد عيد الح�شيني3-
ع�شوًا احتياطيًاالمحامي يا�شر ال�شحاف4-

املادة�الثانية
تخت�س اللجنة بالنظر في مْنح المعونة الق�شائية ِطْبقًا للمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 

1980 باإ�شدار قانون المحاماة، والقرار الوزاري رقم )5( ل�شنة 1981 ال�شادر تنفيذًا له.

املادة�الثالثة
تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها المن�شو�س عليه في المادة ال�شابقة لمدة �شنتين.

املادة�الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شـفـر 1439هـ 
المـــوافـــــــــق: 9 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)72(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جلنة�القْيد�يف�اجلدول�العام�للمحامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المحاماة  قانون  على  الطــالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم )88( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل لجنة القْيد في الجدول العام للمحامين،
وبعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء، وتر�شيح جمعية المحامين البحرينية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ل لجنة القْيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي: ُت�شكَّ
القا�شي علي خليفة الظهراني1-

- القا�شي بالمحكمة ال�شتئنافية العليا المدنية
رئي�شًا

القا�شي را�شد عبداللطيف ال�شحاف2-
 – القا�شي بالمحكمة الكبرى المدنية -الفئة )اأ(

ع�شوًا

ع�شوًاالمحامية الدكتورة �شعاد محمد يا�شين3-

املادة�الثانية
تخت�س اللجنة بالنظر في طلبات قْيد المحامين في الجدول العام ِطْبقًا للمر�شوم بقانون 
رقم )26( ل�شنة 1980 باإ�شدار قانون المحاماة، والقرار رقم )5( ل�شنة 1981 ال�شادر تنفيذًا 

له.

املادة�الثالثة
تبا�شر اللجنة اخت�شا�شها الم�شار اإليه في المادة ال�شابقة لمدة �شنتين.
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املادة�الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شـفـر 1439هـ 
المـــوافـــــــــق: 9 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)73(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جلنة�تعديل�وت�سحيح�الأ�سماء�والألقاب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم اإجراءات دعاَوى اكت�شاب 

الأ�شماء والألقاب وتعديلها، 
الأ�شماء  ب�شاأن جلنة تعديل وت�شحيح  ل�شنة 2001  الوزراء رقم )13(  وعلى قرار رئي�س جمل�س 

والألقاب،
وعلى القرار رقم )107( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شمية رئي�س واأع�شاء جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء 

والألقاب، 
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل، 

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب على النحو التايل:

امل�شت�شار امل�شاعد �شلطان نا�شر �شلطان 1
ال�شويدي 

القائم باأعمال مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة 
رئي�شًاالر�شمية بهيئة الت�شريع والفتاء القانوين

ع�شوًامدير اإدارة اجلوازات بوزارة الداخليةال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة2

ع�شو بجهاز ق�شايا الدولةامل�شت�شار امل�شاعد حمد خليفة الظهراين3
ع�شوَابوزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف

مدير اإدارة الهوية وال�شجل ال�شكاينال�شيخ �شباح بن حمد اآل خليفة4
ع�شوَابهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية

امل�شرف على وحدة ت�شجيل املواليد والوفيات ال�شيد عادل عبداهلل ال�شيد5
ع�شوًابوزارة ال�شحة

�
املادة�الثانية

يكلَّف ال�شيد جمعة عي�شى جمعة املقلة القيام باأمانة �شر اللجنة. 
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املادة�الثالثة
ُيلغى القرار  رقم )107( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شمية رئي�س واأع�شاء جلنة تعديل وت�شحيح الأ�شماء 

والألقاب.
املادة�الرابعة

ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  ويعمل  القرار،  تـنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
اجلريدة الر�شمية. 

وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 �شـفـر 1439هـ 
المـــوافـــــــــق: 9 نوفمبر 2017م
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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)75(�ل�سنة�2017
باإعادة�ت�سكيل�جلنة�املنازعات�الإيجارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون اإيجار العقارات ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية وتعديالته،
وتر�شيح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

يعاد ت�شكيل جلنة املنازعات الإيجارية من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
1- القا�شي را�شد عبداللطيف ال�شحاف  رئي�شًا

2- القا�شي ح�شين عبا�س الأمر    نائبًا للرئي�س
3- المهند�س محمد �شعيد العكري   ع�شوًا

املادة�الثانية
اأع�شائها  اأحد  غياب  حال  يف  للجنة  احتياطيًا  ع�شوًا  البوعينني  اأحمد  �شيخة  القا�شي  ُتندب 
اأحمد رجب ع�شوين  اأ�شماء  واملهند�شة/  اأحمد،  اإح�شان عبدالقدو�س  املهند�س/  ويعنيَّ  الق�شاة.  من 

احتياطيني يف حال غياب ع�شو اللجنة من غري الق�شاة.

املادة�الثالثة
ُيلغى كل ما يتعار�س مع هذا القرار.

املادة�الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شـفــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 22 اأكتوبر 2017م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)145(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة��سماهيج�– جممع�234

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين،  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ

بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

يغريَّ ت�شنيف العقارين رقم 02009695 و 02009696 الكائنني مبنطقة �شماهيج جممع 234 اإلى 
ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، ِوْفقًا مِلا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 
عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين
ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 �شـفـر 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 2 نوفمبر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية�

�قرار�رقم�)76(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�الرتخي�س�باإن�ساء�مركز�اإ�سكوفيري�كوليناري�للتدريب

)موؤ�س�سة�تدريبية�خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )151( املنعقدة بتاريخ 2017/10/5،

قرر�الآتي:
مادة�-1-

�س لل�شيدة/ حف�شة محمد عبداهلل الغريب يف اإن�شاء معهد للتدريب املهني والتقني با�شم  ُيرخَّ
)مركز اإ�شكوفيري كوليناري للتدريب Escoffier Culinary training center( حتت �شجل جتاري رقم 

)98246/2(، وُيقيَّد حتت قيد رقم )6/م.ت. خ/2017(.

مادة�-2-
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 16 �شـفـر 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 5 نوفمبر 2017م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)79(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�الرتخي�س�باإن�ساء�دار�ح�سانة�اإيتون�هاو�س

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

�س ل�شركة اأكادمييا اإنرتبراي�شز باإن�شاء دار ح�شانة اإيتون هاو�س ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخَّ
)7/دح/2017(.

مادة�)2(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 17 �شـفـر 1439هـ
المــــــوافــــــق: 6 نوفمبر 2017م
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هيئة�تنظيم�الت�سالت

�اإعالن�ب�ساأن�عزم�هيئة�تنظيم�الت�سالت
اإلغاء�الرتاخي�س�املمنوحة�اإلى��سركة�بحرين�برودباند�ذ�م�م

ا�شتنادًا اإلى املادة )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، 
تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

1( الترخي�س العادي لخدمـــات القيمة الم�شافة الممنوح اإلى �شركة بحرين برودباند ذ.م.م ال�شادر 
بتاريخ 1 نوفمبر 2005.

2( الترخي�ـــس الممتـــاز لخدمـــات الت�شالت الدوليـــة الممنوح اإلـــى �شركة بحريـــن برودباند ذ.م.م 
ال�شادر بتاريخ 1 نوفمبر 2005.

3( الترخي�ـــس الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة الممنوح اإلى �شركة بحرين برودباند ذ.م.م ال�شادر 
بتاريخ 29 يوليو 2009.

4( الترخي�ـــس العادي لخدمات الإنترنت الممنـــوح اإلى �شركة بحرين برودباند ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 
29 يوليو 2009.

ويف حالة رغبة اأيِّ �شخ�س يف العرتا�س على هذا الإعالن، ُيرَجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا، 
مع ِذْكر الأ�شباب لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة�تنظيم�الت�سالت
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م�سرف�البحرين�املركزي

م�من��سركة�ريف�التمويل�العقاري��س�م�ب�)م(� لَب�املقدَّ �اإعالن�ب�ساأن�الطَّ
بتحويل�محفظة�الت�سهيالت�العقارية�اإلى�بنك�الربكة�الإ�سالمي��س�م�ب�)م(

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  البحرين املركزي  املادة )66/ج( من قانون م�شرف  باأحكام  عماًل 
بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشلُّمه طلبًا مقدمًا من �شركة 
ريف التمويل العقاري �س.م.ب )م( بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف البحرين املركزي بتحويل 

محفظة الت�شهيالت العقارية اإلى بنك الربكة الإ�شالمي �س.م.ب )م(.
لالطالع على تفا�شيل الأعمال املتعلقة بالطلب املذكور اأعاله، يرجى مراجعة ال�شيد ح�شن �شيف 

ممثل �شركة ريف التمويل العقاري �س.م.ب )م( على العنوان التايل: 
البحرين، هاتف رقم   – مملكة  املنامة  العقاري  �س.م.ب )م(: �س.ب. 18599،  التمويل  ريف 

17558080)973+( اأو فاك�س 17556333)973+(.
باعرتا�شه  يتقدم  اأن  اأعاله  املذكور  الطلب  على  ال�شاأن  اأ�شحاب  من  اعرتا�س  لديه  من  وعلى 
اخلطي اإلى عناية ال�شيد / فهد عبداهلل يتيم، مدير اإدارة مراقبة املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية بالإنابة 

مب�شرف البحرين املركزي، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:
�س.ب. 27، املنامة – مملكة البحرين هاتف رقم 17547429)973+(/ 17547444)973+( اأو 

فاك�س 17537554)973+(.

م�سرف�البحرين�املركزي
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�مركز�امل�ستثمرين

اإعالن�رقم�)943(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ خليفة بن 
بموجب  الم�شجلة  الخليفة(،  خليفة محمد  )ال�شيخ  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  اآل  محمد 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم   12909، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
ومقداره  البحرين  مملكة  في  المعتمدين  المدققين  اأحد  من  ال�شادر  المالي  التقرير  بموجب  عيني  وبراأ�شمال 
20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من:  الطرف الأول: ال�شيخ خليفة بن محمد بن 
عبداهلل اآل خليفة، بحريني الجن�شية، يحمل بطاقة هوية رقم 520703979، الطرف الثاني: ال�شيد/ عبدالرزاق 
حاجي كاننجار �شليمان، هندي الجن�شية، يحمل بطاقة �شكانية رقم 520504941، الطرف الثالث: ال�شيد/ محمد 
�شاهد حاجي كوت، هندي الجن�شية، يحمل بطاقة هوية رقم 580120694، الطرف الرابع: ال�شيدة/ فوزية رزاق، 

هندية الجن�شية، تحمل بطاقة �شكانية رقم 640307906.

اإعالن�رقم�)944(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة  
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ن�شامة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104415، طالبين تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000  )ع�شرة اآلف(

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )رافا ن�شمي للتطوير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108793.

اإعالن�رقم�)945(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإليه ال�شيد/ علي بن  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ح�شين بن فالح اآل غانم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نيك�شي�س بيبول مانجمنت �س.�س.و(، 
اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 107187-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري )نيك�شي�س 
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   .Reham Alaumariبيبول مانجمنت ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من: علي بن ح�شين بن فالح اآل غانم، و
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)946(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شلمى 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  الذهبية  )اإيــالف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  فا�شل، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  100043، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شلمى فا�شل، وعائ�شة فار�س.

اإعالن�رقم�)947(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل���سركة�ال�سخ�س�الواحد

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
الدين جالل الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بنغالدي�س لتخلي�س المعامالت �س.�س.و(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،104438 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
 Shoakti Dhor Khoruna :م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  واإدخال كل من
Dhor، وJohor Ahmed Khan Abdur Roshid Khan، وTufayel Ahmed Montaz Uddin Ahmed �شركاء معه 

في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)948(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

عادل  ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
للحام  البا�شط  ق�شر  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شاعاتي،  عبدالح�شين  عبدالمجيد 
والحدادة والفبركة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91228، طالبا تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة، والم�شمى 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة قائمة بذاتها،  )حار وبارد للتجارة( الم�شجل بالقيد رقم 91228-8 
وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عادل عبدالمجيد عبدالح�شين 
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.Manuel Selva Kumar Selvarrajال�شاعاتي، و

اإعالن�رقم�)949(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�تخفي�س�راأ�سمال

�سركة�)الكفاءة�القاب�سة��س�م�ب/�مقفلة(�حالياً
�سركة�)بنك�امل�ستثمرون��س�م�ب/�مقفلة(��سابقاًً

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الكفاءة القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

39646، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 80 مليون دولر اأمريكي اإلى 40 مليون دولر اأمريكي.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)950(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

جعفر  حميدة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
محمد علي خمي�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تيكنوكيم للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،73432
Mark Anthony Tolentino Napule �شريكًا  األف( دينار بحريني، وذاإدخال  مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون 

معها في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)951(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى�فرعني�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بي 
اإم جي لال�شت�شارات(، نيابة عن  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بازركان للتجارة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم  90052، طالبة تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة  ليكونا فرعين بال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )ب�شتانى التجارية ذ.م.م(. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)952(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )�شكاياليت للت�شويق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116172، طالبًا تغيير 
ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)953(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
ال�شيد/ في�شل  تقدم اإليه  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بن فا�شل بن عبدالرزاق الغانم، مالك الموؤ�ش�شةالفردية التي تحمل ا�شم )تيم تج للتجارة(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 116949-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
عبدالرزاق  فا�شل  في�شل  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

الغانم، وعمر اأنور اأحمد ال�شريف، ومحمد عبدالهادي محمد �شالح ر�شوان، ووائل نبيل فهمي محمد عوي�شه.
 

اإعالن�رقم�)954(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،85003 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  تكنولوجي  )اأدنــج  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
)اأدنج  �شركة  ا�شم  وتحمل  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 
تكنولوجي بحرين �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ 

.Aah 333595 عمر خافيير بابا كيرو�س، الإ�شباني الجن�شية، وحامل جواز ال�شفر رقم

اإعالن�رقم�)955(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى�فرع�من��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )كي بي 
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اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ورثة المرحومة مع�شومة عبدالر�شا حيدر الب�شتاني، ُمالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الب�شتاني للتخزين والتبريد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61319، طالبة تحويل 
الموؤ�ش�شة اإلى فرع من فروع ال�شجل التجاري ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ب�شتانى التجارية 
ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 18273، وذلك بناًء على تنازل الوريثات ال�شرعيات: نورجهان اأبو الح�شن 
، نجاة اأبو الح�شن ، �شو�شن اأبو الح�شن ، ناهد اأبو الح�شن ونداء اأبو الح�شن عن كامل ح�ش�شهن اإلى ال�شيد / 

عبدالر�شا اأبو الح�شن محمد اإبراهيم وال�شيد/ محمود اأبو الح�شن محمد اإبراهيم .

اإعالن�رقم�)956(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نور تي�شير 
عبدالرازق العوفي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شمارت اآرت لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،94937 رقم  القيد 
ا�شمها التجاري �شركة )�شمارت اآرت لالإن�شاء وتطوير المباني ذ.م .م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نور تي�شير عبدالرازق العوفي، وفاطمة �شقر عجالن مجرن الرويعي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)957(�ل�سنة2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عرفات اأحمد 

مكي علي ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )األفين وثالثين لتخلي�س المعامالت(،  الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 115434، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شعيد بن فهد بن محمد الودعاني، 
وفار�س بن عادل بن علي الحربي، وعرفات اأحمد مكي علي ح�شن،   وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )األفين 

وثالثين لتخلي�س المعامالت/ ت�شامن( لأ�شحابها �شعيد بن فهد الودعاني و�شركاه.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)958(�ل�سنة2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
ال�شيد/ محمد  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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عبا�س جعفر �شرف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شمه، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47376، طالبًا تحويل 
الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري �شركة )موثيث بيران 
 ،)Mootheth Beeran Thottathhil Fruits And Vegetables Co. W.L.L ثوتاثهيل للفواكه والخ�شروات ذ.م.م
 Mutheth Beeran Thottathil ومقدار راأ�شمالها 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك واإدخال كل من: 

Mahmood، وAboobacker Mootheth Beeran Thottathil  �شريكين معه في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)959(�ل�سنة�2017
�ب�ساأن�حتويل��موؤ�س�سة�فردية

�اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

عادل  ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الكهربائية(،  الأدوات  لبيع  توبلي  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم،  خليل  اإبراهيم 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،22515 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
 Ramaswami م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/   

Iyer Gopalakrishna Iyer �شريكًا معه في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)958(�ل�سنة2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد مكي 
اأحمد مكي الخواجه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الخواجة العقاري(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 792، طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون ال�شركة مملوكة لكل من: اأحمد مكي اأحمد مكي الخواجه، وح�شن 

يو�شف اأحمد علي زائد.

اإعالن�رقم�)960(�ل�سنة2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة�
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
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القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتعمير(،  ا�شم )تيرول  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم محمد عيد، مالكة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  90908، معلنة تنازلها عنها، وطالبة تغيير �شكلها القانوني، وذلك بتحويلها 
وبراأ�شمال عيني مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وبحيث ت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من: اإبراهيم 

.MONCY KURIEN VARGHESEمحمد �شعد عيد، و

إعالن�رقم�)961(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالجليل 
الم�شجلة  والمثلجة(،  الطازجة  للحوم  )تغريد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شين،  عبداهلل  علي 
قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  التا�شع من  الفرع  تحويل  رقم 35200، طالبًا  القيد  بموجب 
بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 40.000 )اأربعون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالجليل علي عبداهلل 

ح�شين  ومحمد �شكيل قر�شي.

إعالن�رقم�)962(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�س�الواحد

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نكز�س للمقاولت الكهربائية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81213، 
طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 
ثيكاي  لكل من:  عمران عبدالر�شيد حجي عبدالر�شيد، وفينو  األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  )خم�شون 

نادوكاندي.

اإعالن�رقم�)963(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة

اإلى��سركة�ال�سخ�س�الواحد
  

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم الخم�س المالعق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  86138، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شاكر ح�شن �شلمان عبداهلل اأحمد.
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اإعالن�رقم�)964(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ذات�م�سئولية�محدودة
�

حامد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد جابر �شباح �شيادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإعالنات �شوبر(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 17475، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )اإعالنات �شوبر(، الم�شجل بموجب القيد رقم 
دينار بحريني،  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى   ،17475-2

.RAMESHAN MAVOORوتكون مملوكة لكل من: حامد محمد جابر �شباح �شيادي، و

اإعالن�رقم�)965(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإلى��سركة�ت�سامن
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالرحمن 
محمد اأحمد حكيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مده�س التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
 10،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،6677
عبدالرحمن  ومحمد  حكيم،  اأحمد  محمد  عبدالرحمن  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة 

محمد اأحمد حكيم، ويحيى عبدالرحمن محمد اأحمد حكيم.



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

COOLEY DISTILLERY_�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 1

  WOMAN,S  ERAال�شحف والمجالتقرطا�شية العوفي 2

 al ittihadالمجالتقرطا�شية العوفي 3

utharadesam  dailyالمطبوعات الهندية  اليوميةقرطا�شية العوفي 4

 andher jyoti (daily) , andher jyotiتوزيع الجرائد وال�شحف قرطا�شية العوفي 5
(weekiy) , jyoti chitra

vaarth telug daily news paper ال�شحف والمجالت الهنديةقرطا�شية العوفي 6

AJIT - TASUIR�شحفقرطا�شية العوفي 7

ARAB NEWS, SAUDI BUSINESSجرائدقرطا�شية العوفي 8

devyin penmani (tamil monthly)بيع وا�شتيراد ال�شحف والمجالتقرطا�شية العوفي 9

thuglak weeklyال�شحف والمجالت الهنديةقرطا�شية العوفي 10

قرطا�شية العوفي 11
ال�شحف والمجالت الهندية 
اليومية والأ�شبوعية وال�شهرية

DECCAN CHRONICLE ENGLISH 
DAILY.  ANDHRE BHOOMI 
TEIUGU DAILY. ANDHRE 
BHOOMI TEIUGU WEEKLY. 
ANDHRE BHOOMI TEIUGU 
MONTHLY. 

AL  IRFAD  MONTHLYمجالت �شهريةقرطا�شية العوفي 12

BHAYANAK JARAIMالمطبوعاتقرطا�شية العوفي 13

thuglak weeklyال�شحف والمجالت الهنديةقرطا�شية العوفي 14

NAKKHEERAN WEEKLYالمجالت الأ�شبوعيةال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 15

TEQUILA  ,  SAUZA_�شركة بي مكنمال واأولده ذ.م.م 16

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 17
مادة الجالتين الم�شتخدمة 

 davisلأغرا�س عمل الحالوة

A  Oالأجهزة الطبية�شيدلية الخليج ومتجرها العمومي 18

ABBOTT GMBHمنتجات خا�شة لفح�س الدممجموعة عبدالرحمن خليل الموؤيد ذ.م .م 19

كاجريا اإلكترونيك 20
معدات الت�شجيل وتكبير ال�شوت 

STUDERوما يتبعها

اإيالمي�س  للتجارة والمقاولت 21
هوائيات لالت�شالت ومجمعات 

nippon antennaهوائية 

rukoاأقفال ومفا�شل لالأبواباإيديال هوم 22

�شيدلية اأوال 23
اأدوات �شحية �شينية زجاجية 

ونحا�شية
IDEAL  STANDARD 6  -  
AMERICAN  STANDARD

DOMACOاأغذية ع�شبية �شحية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 24

مجموعة عبدالرحمن خليل الموؤيد ذ.م .م 25
معدات ل�شناعة الزيت با�شتخدام 

OIL PLUS LTDالماء

الوكالت�التجارية�امل�سطوبة�لعدم�التجديد
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العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

نجيب �شلمان اأحمد كيك�شو 26
المعدات الريا�شية )الدراجات 

MONARKالريا�شية( 

GELINمكيفات جدارية واأر�شيةمكتبة الجا�شم 27

vaarth telug daily news paperال�شحف والمجالت الهنديةموؤ�ش�شة الموؤيد للتجارة والمقاولت 28

vingcardاأقفال كهربائية�شركة باتيا و�شركاه  ذ.م.م 29

�شركة باتيا و�شركاه  ذ.م.م 30
الموا�شير ال�شناعية- موا�شير 

GOOD YEARلل�شيارات

GOOD YEARمنتجات مولدات الطاقة�شركة باتيا و�شركاه  ذ.م.م 31

nippon antennaهوائيات لل�شيارات والتلفزيوناتموؤ�ش�شة الج�شي ذ.م.م 32

�شركة بي مكنمال واأولده ذ.م.م 33
اأنواع الك�شفات المخبرية 

والمعدات المختبرية والعلمية 
والتحليلة

HUMAN

RAMTIRTH BRAHMIدهن لل�شعر معباأ في قنانيقا�شم اأ�شيري واأولده 34

V.M.C�شنارات �شيد الأ�شماك�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 35

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 36

AVONم�شتح�شرات التجميلموؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 37

WISIالأريالتال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 38

TEQUILA  ,  SAUZA_�شركة البحرين الفنية والتجارية 39

DIETZفواني�س تعمل بالزيوت وملحقاتهاال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 40

 CAMUS NAPOLEON - CAMUS_عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 41
GRAND VSOP

MOTT MACDONALD LIMITEDالتجارة العامةقرطا�شية العوفي 42

NAKKHEERAN WEEKLYالمجالت الأ�شبوعية�شرك الوكالت العالمية المحدودة 43

FRITSCHالأجهزة المختبرية�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 44

springالأدوات المنزليةمكتبة الجا�شم 45

ال�شحف والمجالت الهندية�شركة يو�شف محمود ح�شين 46

capital market (english) 
,capital market (hindi),capital 
market (gujarati),capital 
market (telugu),capital maret 
(malayalam) capital market 
(technicals)

novartis�شراب الأوفلتينكاجريا اإلكترونيك 47

جنرال ميدكل ذ.م.م   48
اأجهزة واأدوات منزلية اإلكترونية 

ZOJIRUSHIوغير اإلكترونية

(micro medical)المعدات والأجهزة الطبيةجنرال ميدكل ذ.م.م 49

GIBECKاأجهزة ومعدات واأدوات طبية�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 50

LENCIAالتحف�شركة باتيا و �شركاه بحرين ذ.م .م 51
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العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

 ATLAS AUTOMATION / PARKERاأنابيب�شركة باتيا و �شركاه بحرين ذ.م .م 52
PNEUMATIC

ag petzeakisموا�شير بال�شتيكموؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 53

WISIالتلفزيوناتنظارات اأحمد الوزان 54

SFEROFLEX AND LUXOTTICAالنظارات ال�شم�شية والبراويزكاجريا الكترونيك 55

ZOJIRUSHIاأجهرة الكترونية وغير الكترونيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 56

PURاأدوات وم�شتلزمات الطفال�شركة البحرين الفنية والتجارية 57

aravell groupخزانة تبريدموؤ�ش�شة العالء التجارية 58

�شركة البحرين الفنية والتجارية 59
كمبري�شرات هواء للكراجات 

creemersومعداتها

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 60
اغذية كالب او قطط ، مهياأة 

للبيع بالتجزئة

CAMBRIDGE INSTRUMENTSالأجهزة الطبيةجنرال ميدكل ذ.م.م 61

newport nmiاأجهزة ومعدات طبيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 62

A  Oالأجهزة الطبيةايالمي�س  للتجارة والمقاولت 63

EUROTILESبالط الجدران والر�شياتايالمي�س  للتجارة والمقاولت 64

EUROTILESخزائن للحمامات  وملحقاتهاايالمي�س  للتجارة والمقاولت 65

INTERNATIONAL S M Pمعدات�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واولد 66

 LAUREN RALPH LAURENعطورات�شركة البحرين الفنية والتجارية 67
(POLO)

جنرال ميدكل ذ.م.م 68
معالجة المياة ال�شناعية 

houseman internationalوالكيميائية

جنرال ميدكل ذ.م.م 69
اأجهزة فح�س الدم والخا�شة

بالهيموغلوبين
HEMOCUE

hemocue

SULTANمعدات ولوازم طبية لال�شنانا�شرف 70

DURST A.Gاأدوات فوتوغرافيةمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 71

DNHمكبرات ال�شوت وملحقاتهاقا�شم ا�شيري واأولده 72

victoriaمكائن تفقي�س البي�سالخدمات الهند�شية الفنية والت�شويق )تيمز( 73

PICالكيبالت بمختلف اأنواعهانظارات يتيم ذ.م.م . 74

RODENSTOCKاأطارات وعد�شات للنظاراتموؤ�ش�شة المير التجارية 75

 RENATA PIRALLA S.P.Aم�شتلزمات الأدوية ال�شحية�شو�شي فود �شبت�شلتز 76

LADERACH�شوكالته  المعجنات والكيكدنيا الكمبيوتر 77

ور�شه محمد �شالح محمد لت�شليح البواب 78
اأجهزة كمبيوتر من منتجات 

esponال�شركة

victor industries ltdالبواب الجرارة وقطع غيارها�شركة الوكالت العالميه المحدودة 79
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العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

uniglortال�شحن البحري )وكالء بواخر(موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 80

HANGERاأجهزة العالج الطبيعيموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 81

HANGERمعدات الم�شت�شفياتموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 82

vaarth telug daily news paperال�شحف والمجالت الهنديةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 83

SCHEIN ORTHOPADIE SERVICEعمل الع�شاء ال�شناعيةموؤ�ش�شة بوخما�س 84

موؤ�ش�شة بوخما�س 85
اأوراق ل�شقة للديكور، �شتائر

للحمامات. مفرو�شات بال�شتيكية 
لالر�شيات وخالفه

KONRAD

KONRAD

KONRAD

86 
اأحمد عبدالعزيز الوزان

idolالنظارات ال�شم�شية

KADORالبراويز البال�شتك 87

PAR  RAYLINEم�شخات وقطع غيارهاجا�شم للتجارة والخدمات والزراعيهذ.م.م 88

EVERSAFEطفايات الحريق ومعداتهامون فالور �شوب 89

AVONم�شتح�شرات التجميل�شركة بي مكنمال واأولده ذ.م.م 90

 cyclebrand trbein oneالعود بخور�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 91
agarbathits

" veetee "ارزكازروني لمواد البناء ذ.م.م 92

كازروني لمواد البناء ذ.م.م 93
 cementone beaverالأ�شباغ

مواد كيماوية تخلط مع الخر�شانة 
 cementone beaverالم�شلحة

nicoliالمواد الغذائية )كورنفلك�س(موؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 94

AMERICAN TOURISTERالحقائب بجميع اأنواعها�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 95

ح�شن عبداهلل مراد 96
اأجهزة م�شتخدمه في الت�شالت 

BARTONالتلفونية والتلفزيونية

twiningsمعدات واأجهزة�شركة الحاج ح�شن العالي  للتجارة والمقاولت ذ.م.م 97

berloniاثاث مطابخ وحمامات�شيدلية الخليج ومتجرها العمومي 98

mn , machereyاأدوات التحاليل المختبرية ذى ن�شنال تريدنج هاو�س 99

ذى ن�شنال تريدنج هاو�س 100
رزنامات واأجنده على اختالف 

KEITH  CLARK.K.G.  -  SUCCESSاأنواعها 

GEHA  WERKEاأدوات مكتبية وملفاتنجيب �شلمان اأحمد كيك�شو 101

مركز الجامع التجارى 102
خزانات �شغط المياة الكهربائية 

flexconوقطع غيارها

مركز الجامع التجارى 103

الأجهزة الألكترونية وافران الغاز 
STARLETوالكهرباء

GIBSONالثالجات

 BRASTEMPالفريزرات

BOMPANIالغ�شالت
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�شيدلية الخليج ومتجرها العمومي 104

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنية
YFREE.

SERONOالأدوية

F.A. THIEM ROHSTOFF GMBHالمواد الكيماوية

حبيب عواجي للخدمات التجارية وال�شناعية ذ.م.م 105

Seafood farmersال�شماك المثلجة

SUZUKIالمولدات الكهربائية

ansaldo energiaالتوربينات البخارية والغازية

ansaldo energiaم�شخات الماء

ansaldo energiaالمحركات الكهربائية
جرارات )تراكتورات( وقطع 

G.M.Cغيارها

 RITTER AGمعدات لطب الأ�شنانمدينه ال�شنان 106

NIPPON KAYAKUمعدات لال�شنان�شركة �شي�شكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 107

�شيدلية اأوال 108
الت و�شمامات التحكم فى الغاز 

والماء
GENERAL INSTRUMENTS 
CONSORTIUM

SCHURRاأحذية طبية�شالح الجالوى 109

CHEMIE COLالغراءيوكو للمقاولت البحرية 110

�شركة ح�شن وحبيب ابني محمود 111
م�شابيح انارة بحرية مالب�س 
�شالمة اأجهزة اطفاء خفيفة 

منزلية 
CANEPA & CAMPI S.A.S

مياه معدنيه طبيعيهجا�شم عبدالرحمن الزياني       واأولده - ذ.م.م 112

F.A. THIEM ROHSTOFF GMBHالمواد الكيماوية�شركة ابراهيم ال�شكر واأولده 113

�شركة ابراهيم ال�شكر واأولده 114
SCHRODERمفاتيح توقيت زمنية

مفاتيح لل�شلم الم�شتخذمة 
SCHRODERلالغرا�س الكهربائية

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 115
مكائن لتفريخ الدجاج  وقطع 

BRINSEA - BRANDغيارها 

�شركة ابراهيم ال�شكر واأولده 116
الأجهزة الطبية الخا�شة 

AMBUبالمختبرات والم�شت�شفيات

medital  (faeber, er.c.bm)الأدوات و المعدات الكهربائيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 117

A  Oالأجهزة الطبيةمجوهرات �شادق ذ م م 118

ORISال�شاعات وقطع الغيار التابعة لها�شيدلية اأوال 119

,GAMBLE منتجات العناية بالب�شرة�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 120

�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 121
ال�شباك الحديدية لحماية 

MACCAFERRIال�شواطىء

jurena cosmbtic produitsعطورات واأدوات تجميل�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 122

وكالت �شيار التجارية 123
وحدة تنقية مياه من �شنع �شركة 

italbaايتاليا
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AZULEVبالط ال�شيراميكموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 124

الأجهزة الطبية�شيدلية اأوال 125

BENNET - RES PIRATION  
PRODUCTS INC , PURITAN 
EQUIPMENT INC , INFA , CARE 
(DIRISION OF PURITAN - 
BENNETT )

�شيدلية اأوال 126
�شابون وغ�شيل للب�شرة ومزيل 

لرائحة الج�شم
desire, axess, kalikasan, 
kalinisan

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 127
القفال و مقاب�س البواب و 

,VALDESE  WEAVERSالأثاث

sasنظام �شحن المواد الجوى�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 128

�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 129

اأجهزة فح�س اأنظمة خطوط 
,industrial technology , incالهاتف

-testmaster switchmaster,toneاأجهزة
a-round

 , faultmasterاأجهزة اأنظمة الهاتف
cablecom,hydata,fiberfone

ASSAاأقفال وفوا�شل لالبوابمتجر لمبا�شدور 130

متجر لمبا�شدور 131
م�شجالت �شوت راديوت 

YAMAHAو�شماعات

ALMANNA MIROOR الزجاج والمراياموؤ�ش�شة عبداهلل �شلمان كيك�شو 132

ONGAالم�شخات باأنواعها�شيدلية اأوال 133

.m.p.iموانع  الحملموؤ�ش�شة الجناح الزرق للتجارة والخدمات 134

موؤ�ش�شة الجناح الزرق للتجارة والخدمات 135
 TURTLES / SABEL / POP EIGHTYنظارات �شم�شية

FOUR
 اإطارات وكل ما يتعلق 

TVS MOTORبالب�شريات

sikkensاأ�شباغ لل�شياراتمركز الجامع التجارى 136

clover�شنع وت�شدير اأجهزة مبردة ماءوكالت �شيار التجارية ذ.م.م 137

�شرمت ذ.م.م 138
غروتينغ �شليفر، �شيور الأكمام، 

.CEMTEX LINKPIPE INC�شغط الأكمام

ITALGAARDENاأثاث الحدائق�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 139

tipperم�شامير ملوية ومفككةموؤ�ش�شة عبدالرحمن محمد جمعه 140

موؤ�ش�شة عبدالرحمن محمد جمعه 141
نظام متكامل لأجهزة التحكم 

YOKOGAWAاللكتروني واأجهزة القيا�س 

ENRAF  NONIUSالمعدات الطبيةمكتبة الجا�شم 142

MAHILARATNAM  MONTHLYالمطبوعات ال�شهريةمتجر لمبا�شدور 143
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متجر لمبا�شدور 144

 sampoاأجهزة الكترونية 

GRAETZاأجهزة الكترونية

YAMAHAم�شجالت �شوت

AKAIاأجهزة الكترونية

  WOMAN,S  ERAال�شحف والمجالتحبيب عواجي للخدمات التجارية وال�شناعية ذ.م.م 145

ROBINمولدات كهربائيةكاجريا الكترونيك 146

KEWSNAPامتار كهربائية لقيا�س الكهرباءكاجريا الكترونيك 147

OLMPLISكاميرات وقطع غيارهامجوهرات تقي المديفع 148

GIANNE VERSACEالمجوهرات مكتبة الجا�شم 149

aranam monthlyالجرائد والمجالتمجوهرات تقي المديفع 150

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعاتمتجر اأوال 151
PLATE

CARLTONالمنتجات الجلديةحبيب عواجي للخدمات التجارية وال�شناعية ذ.م.م 152

حبيب عواجي للخدمات التجارية وال�شناعية ذ.م.م 153

وحدات تحلية المياه
قطع غيار لمحطات التوليد 

وتحلية الم�شاهاأنابيب حديدية 
واأنابيب المياه ولوازمها

waagner - biro

waagner - biro

ERITISH STEEL , STANTON�شابون ومنتجات اخرى�شالون لميزون للحالقة الن�شائية 154

ZAVONال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 155

 J&B BRAND WHISKY / ROYAL_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 156
AGES WHISKY

contiاثاث  الم�شت�شفيات�شركة الوكالت العالميه المحدودة 157

milsاأجهزة وبرامج الكمبيوترايالمي�س  للتجارة والمقاولت 158

rukoاأقفال ومفا�شل لالأبوابال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 159

CHIANTI  AND  RUFFINO_مركز الجامع التجارى 160

ا�شرف 161
الثالجات والمبردات وواجهات 

mobemaالعر�س المبردة الكهربائية

CHARLES  OF  THE  RITZعطورال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 162

 glenlivet, queen anne, so_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 163
mething specal, glen grant

ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 164
_glenlivet, queen anne, so 

mething specal, glen grant

_TEQUILA  ,  SAUZA

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 165
steelbirdالك�ش�شوارات

القبعات وال�شناديق الجانبية 
steelbirdللدرجات النارية

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

36



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده  م�شاهمه مقفلة 166

STUART  CRYSTALنظارات

purepac pharmaceuticalcoم�شتح�شرات تجميل
مالب�س جاهزة لالطفال والولد 

والبنات والن�شاء والرجال واأحذية 
باأنواعها

BHS

BHSاأدوات كهربائية ومنزلية واأنارة

BHSمفرو�شات للمنزل

BHSلعب بجميع اأنواعها

موؤ�ش�شة تقي محمد البحارنة التجارية 167
الأ�شالك والكابالت وكابالت 

EGYPTالتليفون

BROOKموتورات كهربائية و�شتارتروكالة �شفريات الق�شيبي 168

KOREN AIR CO LTDوكيل طيرانمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 169

OSMA/WADAL/WAFIXانابيب بال�شتيكية واجزائها عبدالرحمن اأحمد زبارى واأولده 170

SALTERالموازينتومنا التجارية 171

DU  PONTجميع اأنواع ال�شباغ�شركة بان عرب للو�شاطه والت�شويق ذ م م 172

 JAGUAR�شيارات وقطع غيارهاايالمي�س  للتجارة والمقاولت 173

ايالمي�س  للتجارة والمقاولت 174
مواد الديكور ومعدات الديكور 

ROCKF ONلال�شقف

البحرين لتكنولوجيا الخر�شانه 175
اأجهزة الكترونية وميكانيكية 

PHILIPSلقيا�س الوزن وقطع غيارها

SALEM S . AL DOSSARY ESTالكنكرىعبدالرحمن اأحمد زبارى واأولده 176

.JAMES  WALKERSعوازل وروابطالمنيوم البحرين 177

المنيوم فلورايدعبداهلل اأحمد بن هندي 178
morita kagaku - hashmoto 
chmical industrial - tohoku hiryo 
k.k. - central glass co ltd

وكالت �شيار التجارية ذ م م 179
الحافالت والمركبات التجارية 

ASIA MOTORS COوقطع غيارها

al-shamsبيع وتركيب البالط وال�شيراميكعبداهلل اأحمد نا�س واأولده 180

PASSAVANTاغطية المجاري وملحقاتهاوكالت �شيار التجارية 181

CERAMICA  MAGICAبالط ال�شيراميك�شركة البحرين الفنية والتجارية 182

عبداهلل اأحمد بن هندي 183
معدات ومنتجات ال�شركة 

permtitبمعالجة المياه

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 184
الحافالت والمركبات التجارية 

AMANOوقطع غيارها

ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 185
اأدوات وم�شتلزمات ال�شعر من 

AUGHTON LADY -JAYNEمواد التجميل والزينة

-NABAO- SERRADAYRES_�شرمت ذ.م.م 186
RESERVA

SKIPPERالبالطمجموعة عبدالرحمن خليل الموؤيد ذ.م .م 187
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موؤ�ش�شة الطريق للم�شاريع 188
معدات ومواد تغطية فوا�شل 

التمدد ومايتبعها
DEFLEX FUGENSYSTEME 
GMBH

ALFRED  DUNHILL�شاعات�شرمت ذ.م.م 189

�شركة البحرين الفنية والتجارية 190
الأدوات ال�شحية ولوازم الحمام 

CESAMEالم�شنعة

 gec MEASUREMENTاآلت المقاي�س الكهربائيةال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 191

_محالت جميله 192

ULAYمنتجات العناية بالب�شرةال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 193

ANTIQUARY_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 194

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 195

HANGERمعدات الم�شت�شفيات
معدات الم�شت�شفيات واأجهزة 

USMCالعالج الطبيعي

USMCعمل الأع�شاء ال�شناعية

  ,LABAZ , CHOAY , CLIN - MIDYالأدوية الطبيةال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 196
MILLOT  -  SOLAC.

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 197
ETCHART  ARMAGNAC

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 198
ETCHART  ARMAGNAC

TEQUILA  ,  SAUZA_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية 199

TEQUILA  ,  SAUZA_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 200

croft  sherry_�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 201

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 202
�شكالت لتنظيف النوافذ واأدوات 

SKY INTERNATIONALالرفع ومعداتها

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 203
ETCHART  ARMAGNAC

kavo wde & dmiاأجهزة ومعامل الأ�شنانال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 204

TEQUILA  ,  SAUZA_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 205

جميع اأجهزة الم�شت�شفيات�شركة الوكالت العالميه المحدودة 206

HANDY - SUEDEE , BEAUTY 
- PRINCESS - GAMMEX - 
STIMULA , NUDA - CONTURE 
- TAHITI - SULTAN - ROUGH 
RIDER - SLEEK - SUREGRIP - 
ANSELL .

بيور فلو 207
 فر�شاة ال�شنان وفر�شاة الحمام 

KENTواقم�شة الحمام وام�شطة ال�شعر

ID & WTاأجهزة معالجة وتحلية المياهمطعم طا�س ماطا�س 208

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

38



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

التبغ وم�شتقاته ذات العالقةمطعم طا�س ماطا�س 209
NAVY- LEGEND- FIVE STAR-
AKIZE VERI -TOBACCO 65 - 66-
96-77 BRAND PATTI  

KEELERاأجهزة خا�شة بالعيون�شركة البحرين الفنية والتجارية 210

 - BUCKINGHAM -  WINDSORاثاث منازلبيور فلو 211
SANDRINGHAM - BALMORAL

UEM INCجهاز تحلية المياه�شيدلية الخليج ومتجرها العمومي 212

 diedoenhofenفر�س اأ�شنانال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 213

TEQUILA  ,  SAUZA_مجوهرات تقي المديفع 214

ALFRED  DUNHILL�شاعاتموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 215

ERBOالأجهزة الطبية�شركة الوكالت العالميه المحدودة 216

DANZASخدمات �شحنمجوهرات تقي المديفع 217

PHILIPPE CHARRIOLمجوهرات موؤ�ش�شة كازروني و اإخوانه 218

golden churnمنتجات ال�شركة من الزبدةمجوهرات تقي المديفع 219

CONCRDال�شاعات وقطع الغيارمركز الهيدروليك الفني 220

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 221
المعدات الهيدروليكية والهوائية 

EATON- CHARLYNN- VICKERSوقطع غيارها

CARTERS (J&A) LTDكرا�شى متحركة ومعدات خا�شةموؤ�ش�شة كازروني و اإخوانه 222

golden churnالمعباأة فى علبمركز الهيدروليك الفني 223

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 224
اأجهزة مواقف ال�شيارات وقطع 

AMANOغيارها

begoاأدوات الأ�شنانالرياني للتجارة 225

ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 226
منتجات قيا�س الحرارة و خدمات 

GAYESCOال�شت�شار وال�شيانه 

_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 227

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 228
جميع اأجهزة الم�شت�شفيات وجميع 

الأدوية واللوازم الطبية

HANDY - SUEDEE , BEAUTY 
- PRINCESS - GAMMEX - 
STIMULA , NUDA - CONTURE 
- TAHITI - SULTAN - ROUGH 
RIDER - SLEEK - SUREGRIP - 
ANSELL .

ECHOLACمختلف ال�شنط والحقائب موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 229

  , CONTURE , TAHITI , PRIMEموانع �شد الحملال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 230
SULTAN ,  KOIN PACK.

TEQUILA  ,  SAUZA_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 231

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_موؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 232
ETCHART  ARMAGNAC
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TMTالمراوحذى ن�شنال تريدنج هاو�س 233

ذى ن�شنال تريدنج هاو�س 234
الأدوات المدر�شية والمكتبية 

MASTROMوالطوابع البريدية

START-RITEالأحذية الولديةموؤ�ش�شة بوخما�س 235

leylandاأ�شباغ وورق جدرانموؤ�ش�شة بوخما�س 236

leylandمحاليل اأ�شباغ 237

kimoاي�شكريم باأنواعة�شركة الجنوب التجارية - ت�شامن 238

239 
�شركة البحرين للهيدروليك      �شركة ذات م�شئوليه 

محدوده
TAKATAالواد الغذائية

240 
�شركة البحرين للهيدروليك 
�شركة ذات م�شئوليه محدوده

الأجهزة الهيدروليكية الزيتية 
واأجهزه ال�شبط

MANNESMANN REXROTH. 
BRUENINGHAUS HYDROMATIK. 
REXROTH SIGMA. AB 
REXROTH MECMAN. 
MANNESMANN PNEUMATIK. 
G.L. REXROTH SCOTLAND LTD. 
LOHMANN & STOLTERFOHT 
GMBH

ال�شبط والمركبات الهوائية 
والم�شخات والم�شخات 

الهيدروليكية والمحركات 
وال�شمامات وملحقاتها وقطع 

الغيار التابعة لها

 HYDROMATIK. REXROTH 
SIGMA. AB REXROTH MECMAN. 
MANNESMANN PNEUMATIK. 
G.L. REXROTH SCOTLAND LTD. 
LOHMANN & STOLTERFOHT 
GMBH

 ال�شبط والمركبات الهوائية 
والم�شخات والم�شخات 

الهيدروليكية والمحركات 
وال�شمامات وملحقاتها وقطع 

الغيار التابعة لها

MECMAN. MANNESMANN 
PNEUMATIK. G.L. REXROTH 
SCOTLAND LTD. LOHMANN & 
STOLTERFOHT GMBH

ال�شبط والمركبات الهوائية 
والم�شخات والم�شخات 

الهيدروليكية والمحركات 
وال�شمامات وملحقاتها وقطع 

الغيار التابعة لها

REXROTH SCOTLAND LTD.

ال�شبط والمركبات الهوائية 
والم�شخات والم�شخات 

الهيدروليكية والمحركات 
وال�شمامات وملحقاتها وقطع 

الغيار التابعة لها

 LOHMANN & STOLTERFOHT 
GMBH

241 
�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م

LOTUS  VANIA  O,KAYوال�شرا�شف وغيرها

LOTUS  VANIA  O,KAYورق الحمام والمناديل الورقية 242

�شركة الوكالت العالميه المحدودة 243
اأنابيب من البال�شتك وو�شالتها 

POLYPIPE PARAGONواأجزائها

ruleمالب�س الوقاية من القرقموؤ�ش�شة عبدالغفور عبداهلل 244
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EF (EURO FRIGOالمكيفات وقطع غيار للمبردات بحر الخليج للمواد الكيماويه 245

هيبوكلوريت ال�شوديومنظارات يتيم ذ.م.م. 246

CARL ZEISS, BINOCULARSاإطارات، النظارات ال�شم�شية موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 247

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنيةمحمد جالل للتموين فرع ل�شركة 248
YFREE.

MANITOWOCماكينات �شنع وتخزين الثلجمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 249

محمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 250

معدات قيا�س واختيار ومعدات 
PHILIPS / FLUKEات�شال وحماية امنية 

واأجهزة �شوتية ومكبرات �شوت 
PHILIPS / FLUKEمعدات علمية 

بحر الخليج للمواد الكيماويه 251
المواد ال�شيدلنيه والدويه  

b.d.h chemicals ltdوالمواد الكيماويه

بحر الخليج للمواد الكيماويه 252
مواد كيماوية  )حام�س 

OMAN  CHLORINEالهيدروكلوريك

�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 253
مفاتيح ومحولت ووحدات 

GENERAL GE ELECTRICمحطات كهربائية

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 254
موا�شير نحا�شية ومعدنية خا�شة 

SITINDUSTRIEلم�شفاة النفط

LOHMANNال�شمادات الجراحية وملحقاتها�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 255

AVERY -  HARDOLLم�شتلزمات ال�شالونات�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 256

disaالأجهزة الطبية اللكترونية�شركة يو�شف محمود ح�شين 257

�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 258
الطراف ال�شناعية واأدوات 

CAMPالتقويم والتاأهيل وغيرها

denmarموانع تابعة لأدوات اللحاممجوهرات تقي المديفع 259

CONCRDال�شاعات وقطع الغيارمتجر جميله 260

CEYO�شنادل واأحذية ن�شائيةعبدالرحمن اأحمد زبارى واأولده 261

MANILA  CORDAGEحبال نايلون وكتانموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 262

SCHOLLاأحذية و�شنادل �شول ال�شحيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 263

ZETAاأدوات ال�شالمةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 264

MUPالأدويةمحالت جميله 265

 alyssa ashleyعطور ومواد تجميلنجيب �شلمان اأحمد كيك�شو 266

نجيب �شلمان اأحمد كيك�شو 267

جميع اأنواع الم�شخات وقطع 
DAVEYغيارها

DAVEYواأجهزة توليد الطاقة

french wines_موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 268

HAAG  STREITاأدوية جراحيةالدولية للتاأهيل ذ.م.م 269
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الدولية للتاأهيل ذ.م.م 270
  .PROMINENS PILLOW MODELSو�شائد طبية

EXCELLENT AND BASIC 2000

EMSANاأ�شالك نحا�س

FRIPAالورق ومنتجاتها�شركة بي مكنمال واأولده ذ.م.م 271

�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 272
موا�شير من الكالفيناي�س 

EASTRISE PIPE SERVICES LTDوالحديد

MALINGالمنتجات الغذائية المعلبة�شركة ولبدا�س ملجميل واإخوانه 273

�شركة البحرين الفنية والتجارية 274
المخلالت والطر�شى والجار 

MAYAالمحفوظة فى قنانى

english electricاأدوات توزيع القوة الكهربائية �شركة البحرين الفنية والتجارية 275

�شركة البحرين الفنية والتجارية 276

EE اأدوات توزيع القوة الكهربائية

henleyاأدوات  توزيع القوه الكهربائية

 secaالأجهزة والمعدات الطبية

ال�شابون�شركة بي مكنمال واأولده ذ.م.م 277

EXTASE, AMIGO, AMIGO 
SPORT, GIGI, FLEURS DE 
PARIS, RENE PASCAL, 
VINCENT VAN GOGH, BIBI 
GIRL, CLASSIQUE, EASY FORM, 
YACHT

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 278
ETCHART  ARMAGNAC

 & HEINE OPTOTEHNIK GMBHاأجهزة الم�شت�شفياتموؤ�ش�شة الج�شي  ذ0 م0م 279
CO KG

 ,MONEY OPPORTUNITIESالجرائد والمجالتمكتبة الجا�شم 280
PURCHASE PUBLICATIONS

divo weeklyالمجلة الأ�شبوعيةمكتبة الجا�شم 281

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 282
ETCHART  ARMAGNAC

bowthorpe -  empاأدوات  كهربائية�شركة البحرين الفنية والتجارية 283

مخازن الخليج التجارية 284
اأدوات ومعدات للور�س والزراعة 

وال�شغال اليدوية
record,  ridgway,  marples, 
gilbow

marco viviani s.aالعطورات�شركة الوكالت العالميه المحدودة 285

�شركة الوكالت العالميه المحدودة 286
المنتجات البال�شتيكية الجاهزة 

 vygonللال�شتعمال الطبى

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 287

لال�شتعمال الطبى والتى ت�شتعمل 
لمرة واحدة فقط

واحدة فقط ل�شتعمال 
الم�شت�شفيات

vygon 

vygon 
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QUALITAIRاأجهزة تكييف الهواء�شركة البحرين الفنية والتجارية 288

PEGالمنتجات الطبية�شيدلية ها�شم 289

cherier perfumes s and j perfumeالعطورمتجر جميله 290

MAXELLاأ�شرطة ت�شجيلموؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 291

BELLITASاأدوات ومواد التجميلمتجر جميله 292

D.B.  BRANDجميع اأنواع الأحذيةحاجي بن عبدالرحيم 293

 TIELSA CONTESSAاأثاث المطابخ�شركة   خليفات ذ م م 294
FUNCTIONICA WELLPAC

CENTAURالأدوات الكهربائية�شركة   خليفات ذ م م 295

harporanاأدوات ميكانيكية خفيفة 296

CERAMICA  MAGICAبالط ال�شيراميك�شريندبيتي 297

KROWERالقبعاتعبدالرزاق محمد يو�شف الكوهجي 298

�شركة البحرين الفنية والتجارية 299
موزعات ومحولت القوة 

IEO , BREDAالكهربائية

  -  HIRONDELLE  TABLE  WINES_�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 300
ETCHART  ARMAGNAC

vikrantاطارات وتيوبات لل�شيارات�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 301

CRANE ENFIELDاأنابيب نحا�شية�شركة عبدالعزير حمد ال�شالح �س.�س.و 302

MCVITIEب�شكويتفود لين 303

SPSSبرامج حا�شوبكوانتم 304

PASCOاأجهزة علمية تعليميةكوانتم 305

brumsالمالب�س الجاهزة لجميع العمار�شركة منوف المحدودة 306

�شركة منوف المحدودة 307

brumsاأحذية لجميع العمار

brumsاأك�ش�شوارات

MICAاأدوات كهربائية عازلة

_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 308
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

محمد جالل للتموين فرع ل�شركة 309
مالب�س واأغطية راأ�س ذات 

 pal wearا�شتعمال فردي

CADBURYب�شكويت بال�شكولته�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 310

�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 311

CHIVERSمربى ومربى بالفواكه

_HIRONDELLE  TABLE  WINES  -  
ETCHART  ARMAGNAC

ALFRED  DUNHILL�شاعاتمخزن ديلك�س 312
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VALENTINOالعطور وم�شتح�شرات التجميل�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 313

الموؤ�ش�شة العالمية للماأكولت 314
مطاعم بيتزا والمعجنات والمواد 

 PIZZA HUTالغذائية الأخرى 

rsgا�شباغ لتلوين الزجاجعبا�س  بلجيك واأولده  ذ.م.م 315

.PEDRO DOMECQ,  S.A_ ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 316

 JEAN D ALBERT ORLANEعطورات وم�شتح�شرات تجميلالحواج 317
BABYLANE & MESSIRE

 glenlivet, queen anne, so_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 318
mething specal, glen grant

SANWAاأمتار اختبار كهربائيةكاجريا الكترونيك ذ.م.م 319

كاجريا الكترونيك ذ.م.م 320
اأدوات تنظيف و�شيانة الأدوات 

BIBالكهربائية

SIMONE  PERELEمالب�س خارجية وداخليةمتجر جميله 321

الحليب المكثفمحمد علي زينل عبداهلل 322
TEAPOT &  SWORDS- 
COWBERRY .  LITTLE  MARY 
AND COAST. 

محمد علي زينل عبداهلل 323

 .MARY AND COAST  الحليب البودر والق�شطة

 WOOD PECKER " . " CIDONA "من ع�شير التفاح
"   BULMER 

324 
موؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية         ومتجر وائل 

لالأغذية
mais, smmpالمواد والأدوات الم�شتلكة 

vat 19_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية 325

KEITHLEY NSTRUMENTSاآلت فح�س وقيا�س الأجهزة�شركة الوكالت العالميه المحدودة 326

�شركة الوكالت العالميه المحدودة 327

KEITHLEY NSTRUMENTSالألكترونيات

KEITHLEY NSTRUMENTSاآلت الحا�شبة وغيرها

    EDINBURGH CRYSTALمنتجات زجاجية من الكري�شتال

PO LE OPTIKجميع اأنواع البراويز للنظارات نظارات اأحمد الوزان 328

ايماتكو للتجارة 329
ال�شاحنات الخفيفة وبا�شات 

FUTIANالركاب الخفيفة

airco,  ohioمعدات  طبية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 330

huntالموا�شير . معدن ، وحديد .موؤ�ش�شة الروابي التجارية د.م.م 331

JINBEIمركبات وبا�شات وبيك ابال�شركة العربيه العالميه للتجارة وقطع الغيار 332

ال�شركة العربيه العالميه للتجارة وقطع الغيار 333
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

FELCA�شاعاتمجوهرات تقي المديفع 334

MARIANIمقاب�س واك�ش�شوارات ابواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 335

REWAGمعدات المياه وو�شالت النابيب�شركة البقالي للتجارة العامة ذ.م.م. 336
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KINGا�شرطة ورقية ل�شقة�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 337

�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 338

LIONال�شبغ الخا�س بالر�س

LIONالتنر الخا�س بم�شح ال�شبغ

 - dishabhimani dailyالمجالت وال�شحف الهندية  
dishabhimani weekly

sansuiراديو وا�شتريومتجر لمبا�شدور 339

polybitعوازل  للمطر  و الحرارة�شركة بدر التجارية 340

عبداهلل مالح�شن اخوند عو�شي 341
القفازات ومالب�س الحرا�س 

REUSCHوتوابعها 

EECمنتجات رادار لالإر�شاد الجويةدى.ات�س .ال لخدمات الطيران 342

HYDRONعد�شات ل�شقة ومحاليل للغ�شيل�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 343

 STILL GMBHعربات رافعة�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 344

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 345

 STILL GMBHعربات جر 

 STILL GMBHعربات ر�شف وقطع غياره 

VIBAتقديم خدمات النقل البحرى

CERAMICA  MAGICAبالط ال�شيراميكوكالت �شيار التجارية 346

QUICKFIT, E-MIL,PYREXاأدوات مختبرية زجاجيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 347

 RAJASTHAN STONEالحجارايالمي�س  للتجارة والمقاولت 348
SYNDICATE

_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية البحرين المحدودة 349
1-chianti classico -2- chianti 
orvieto 3- chianti rocca delle 
macie  4- bianco 

INTERFACEجميع اأنواع ال�شجاد�شركة محمد ح�شن البلو�شي )بابا �شنتر( ذ.م.م 350

TEQUILA  ,  SAUZA_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 351

.ENROFARM S.R.Iل�شقات بجميع اأنواعها�شيدلية اأوال 352

TEQUILA  ,  SAUZA_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 353

BOGNERمواد تجميل وعطور �شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 354

 Acuvue - Weekly and dailyالعد�شات الال�شقةنظارات يتيم -  ذات م�شئوليه محدوده 355
Surevue 

�شركة النور المحدودة )ذ.م.م( 356
تذاكر �شفروخدمات ال�شحن 

GULF AIRالجوي

�شركة النور المحدودة )ذ.م.م( 357
م�شابك واك�ش�شوارات ومر�شحات 

stauff�شتاوف

WORTHINGTONم�شخات�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 358

موؤ�ش�شة عبدالغفور عبداهلل 359
م�شتلزمات وقطع غيار المكيفات  

GUNTNERوملحقاتها 
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mk , kecالأدوات الكهربائية وملحقاتهاخدمات فخرو التجارية  ذ.م.م 360

 SHUREماكرفوناتكاجريا الكترونيك 361

كاجريا الكترونيك 362

 SHUREوايرجرامافون

كب�شولت ع�شل ملكة النحل مع 
الجيزنج

MARLO - GINSO - ROYAL - 
APIFORM

 - MARLO - GINSO - ROYALنعناع وع�شل وع�شل معا ع�شير�شيدلية اأوال 363
APIFORM

�شيدلية اأوال 364
الم�شخات وفلترات المياه  

CHIEH  SHENG  CO  LTDولوازمها

بيور فلو 365
اأجهزة تحلية المياة وقطع غيارها 

CHIEH  SHENG  CO  LTDولوازمها

.FIDESالأجهزة الكهربائية 366

UNIGLORYال�شحن البحري�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 367

�شركة الوكالت العالمية المحدودة ذ.م.م 368
األواح مقاومة للحريق ل�شنع 

THERMAXاأبواب مخرج الحريق

كازروني لمواد البناء ذ.م.م 369

األواح مقاومة للحريق للهياكل 
THERMAXالحديدية

daewooال�شيارات واللوريات والبيكبات

daewooوحفارات وقطع الغيار الالزمةموؤ�ش�شة كاظم �شيد مح�شن الدرازى 370

clearly canadian and orbitمياة غازية ونكهات مختلفة 371

NAIROBEال�شاي والقهوة المعلبة�شركة ح�شن وحبيب ابني محمود 372

VAN HEUSENالمالب�س الجاهزة�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 373

NAKKHEERAN WEEKLYالمجالت ال�شبوعيةهدايا ال�شرق الأو�شط 374

 koneالم�شاعد وال�شاللم�شركة الزياني للخدمات التجارية 375

VELLINAK SHOTHRAMجرائد اأ�شبوعيةهدايا ال�شرق الأو�شط 376

my doctor (english)الجرائدمكتبة الجا�شم 377

 the chandrika daily , chandrikaمجالتهدايا ال�شرق الأو�شط 378
weekly & chandrika clondars

 RIVIRES WEEKENDمطبوعاتهدايا ال�شرق الأو�شط 379
CHINTHAMADT

 TIELSA CONTESSAاأثاث المطابخوكالت �شيار التجارية 380
FUNCTIONICA WELLPAC

IGUZZINIم�شابيح ا�شاءةمفرو�شات البيت  �س م ب مقفلة 381

ARAB NEWS, SAUDI BUSINESSجرائدمفرو�شات البيت  �س م ب مقفلة 382

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 383
�شاحنات لالعمال الخفيفة وقطع 

الغيار
SAMSUNG COMMERCAL 
VEHICLES CO
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.B.Vمعدات لمناولة المواد�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 384

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 385

اأجهزة ومعدات التبريد والتدفئة 
NOVENCOوالتهوية

البيوك،  لل�شيارات  الغيار  قطع 
�شفروليت،بونتياك،  كاديالك، 
بال�شافة  ازموبيل،  جم�شى، 
والبلكات  ديلكو  بطاريات  الى 
والريدترات وبع�س منتجات ديلكو

GMODC/AC-DELCO/DELCO 
FRODUCTS/PARTS POR BULCK 
CADILLAC, CHEVROLET, OLDS 
MOBILE, PONTIAC AND GMS 
PARTS

متجر ب�شمي 386
انتر كوم وانتر فون واجرا�س 

KOCOMالمنازل

متجر ب�شمي 387
اأنظمة الأ�شقف المتحركة والواح 

 DANOGIPSالجب�س

ال�شركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م 388
الطابوق المقاوم والمنتجات 

VESUVIUSالمنليثية

موؤ�ش�شة عبدالغفور عبداهلل 389
اأجهزة التنظيف بال�شغط العالي 

FRANKوملحقاتها 

FUKUI FISHING NET CO�شباك �شيد موؤ�ش�شة الكبي�شي للوازم �شيد ال�شماك 390

CARL F D LINEاقفال ومفا�شيل لالبوابايالمي�س  للتجارة والمقاولت 391

A  Oالأجهزة الطبية�شيدلية الج�شي فرع لموؤ�ش�شة الج�شي 392

donquichotteم�شامير فولدية�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 393

comansaرافعات البناء وقطع غيارها�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 394

UNIVERSALالمعدات الريا�شيةح�شن عبداهلل من�شورى 395

FUXIAحوامل اأبوابكازروني لمواد البناء ذ.م.م 396

�شركة محمد ح�شن البلو�شي )بابا �شنتر( ذ.م.م 397
اثاث المكاتب والكرا�شي 

FURSYAوالحواجز

KLINKER SIREبالط الر�شيات والجدرانايالمي�س  للتجارة والمقاولت 398

BRADLEYاأدوات �شحية وملحقاتهاوكالت �شيار التجارية 399

CARDKEY SYSTEMS LIMITEDاأجهزة اأمان - كاردموؤ�ش�شة الموؤيد للتجارة والمقاولت 400

.K.S.Rالعوازل الحراريةالمنطقه الغربيه للتجارة والمقاولت 401

BARCUS  BERRYاأدوات النجارة الخفيفة�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 402

المنطقه الغربيه للتجارة والمقاولت 403
جميع اأنواع قواطع المواد العازلة 

carborundum  abrasives g.b.ltdللحرارة

storzالأجهزة الطبية الدقيقةموؤ�ش�شة الج�شي 404
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المجالت وال�شحف الهنديةمكتبة الجا�شم 405

INDIA TODAY ENGLISH 
DOMESTIC EDITON, INDIA 
TODAY HINDI, INDIA TODAY 
TAMIL, INDIA TODAY 
MALAYALAM EDTION, INDIA 
TODAY TELUGU, INDIA TODAY 
GUJARATI, COMPUTER TODAY, 
TARGHT, BUSINESS TODAY

موؤ�ش�شة الج�شي لمكافحه الفات 406
الزيوت وال�شحوم ل�شتعمال 

BURNAH  CASTROL  MARINEالبواخر

VERMINEX LTDاأدوات ومواد مكافحة القوار�سعبا�س محمود علي ر�شي 407

_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 408
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 409
الخار�شين والقطاب الموجبة 

C. SENTRYو�شبائك الخار�شين عادية

مخازن الخليج التجارية 410
اأدوية ومعدات يدوية وقطع 

DORMERغيارها

VP  RACING  FUELSتزويد ال�شفن بالوقود�شركة م�شاريع الأنظمة والتكنولوجيا ذ.م.م. 411

 k.n.sخيوط حريرية للتطريزحميد الحاج ح�شن طراده 412

BERZI-SAMBAب�شكويت�شركة وكالت الخليج العربي المحدودة 413

KKS-400, LUTZمكائن نجارة وملحقاتهاعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 414

�شركة �شالح العجاجي و�شركاه 415
مواقد الغاز الم�شتخدمة 

NOVA COMETللمع�شكرات والرحالت فقط

�شركة �شالح العجاجي و�شركاه 416

SNOVA COMETللمع�شكرات والرحالت فقط

SNOVA COMET�شلندرات الغاز
اأجهزة النارة الم�شتخدمة 

 THORN LIGHTINGلل�شوارع والمطارات والت�شوير

�شركة ابراهيم خليل كانو 417
بطاريات باكو لل�شيارات 

BACO BATTERYوالبا�شات

DIVERSEYمنظفات )�شابون للغ�شيل(المخزن الغربي 418

PROPAFLORبالط الر�شياتموؤ�ش�شة الموؤيد للتجارة والمقاولت 419

.INSECT -O- CUTORمكينه لبادة الذباب�شركة البحرين الفنية والتجارية 420
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421 
طريقة التو�شيل - البحرين لبيع الأدوات و اللوازم 

الب�شيطة الم�شتخدمة في العالجات الطبية
المنظفات

VASELINE , PONDS , PROPHECY 
, CACHET , CUTEX , Q. TIPS 
, FLORA SUNFLOWER OIL , 
MACHERIE EAU DE , DOVE , 
AXE EAU DE , DENIM MENS  
,  LIPTON INSTANT  HUMMUS 
,  CLEAR CARE SHAMPOO ,  
SUNLIGHT ,  LIFEBUOY

422 
طريقة التو�شيل - البحرين لبيع الأدوات و اللوازم 

الب�شيطة الم�شتخدمة في العالجات الطبية

ل�شقات �شحية للج�شم . و�شائد 
K.- LINK�شحية . �شاى

K.- LINKالمواد الغذائية كال�شاى وال�شربت
مكائن واأدوات قطع الأ�شجار 

ECHO -BRANDتعمل على بنزين

robbins   myersالخالطات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 423

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 424

robbins   myers�شمامات مجر�شة

robbins &  myersاأجهزة غ�شل التربة

robbins  & myersم�شخات �شناعية

HARMER & SIMMONS LIMITEDاأجهزة اعادة �شحن كهربائية

�شركة الوكالت العالميه المحدودة 425

اأجهزة تحويل التيار الم�شتمرالى 
HARMER & SIMMONS LIMITEDتيار طردي �شلكى ول�شلكى

FOX ARREDO S.R.L�شفاطات افران

thermoselاأدوات لحاميوكو للمقاولت البحرية 426

ال�شركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م 427
طابوق كربونات المغني�شيوم . 

SLOVMAGطابوق كروميت المغني�شيوم

SLOVMAGكتل كربونات المغني�شيومال�شركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م 428

موؤ�ش�شة بوخما�س 429
ميكانيكية مفكات �شوا�شيل 

eloraمفكات براغى

fishcher leuchtenم�شابيح كهربائيةمفرو�شات البيت  �س م ب مقفلة 430

MILLIPOREالأجهزة الطبية والمختبريةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 431

SAMSUNG ELECTRONICSالمكيفات والكاميرات �شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 432

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 433

GIBSONالثالجات

canonاأجهزة الفيديو
اأجهزة انذار واأجهزة ال�شالمة 

EFFEFFوالقفول الكترونية

ROBERT BALLEYالأدوات  والمواد الجراحيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 434

BOMPANIالغ�شالت�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 435
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�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 436

NAFFCOمعدات اطفاء الحريق

WISIالتلفزيونات

  MULTICORE  ,  ERSIN  ANDر�شا�س اللحام لال�شالك 
ARAX  MULTICORE  SOLDERS

RDSمقاب�س واك�ش�شوارات الأبواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 437

LOHBERGERمعدات الطبخ�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 438

SADOLINاأ�شباع لل�شياراتتومنا التجارية 439

تومنا التجارية 440

SADOLINا�شباع بحرية 

SADOLINا�شباغ لالخ�شاب 

SADOLINا�شباغ للمنازل

multitechالكمبيوترات

_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 441
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 442

PIPER HEIDSIECK DEMI -SEC. 
PIPER HEIDSIECK  BRUT 
EXTRA. PIPER HEIDSIECK 
BRUT EXTRA VINTAGE. PIPER 
HEIDSIECK PINK VINTAGE. 
PIPER HEIDSIECK FLORENS 
LOUIS VINTAGE. 

QIMIQمواد غذائية  443

ال�شركة العامة للتجارة و�شناعه الغذيه 444
معلبات غذائية تحتوي على فواكه 

royal norfolkوخ�شروات

 AL SNAFFAR , SQUARE CRISPSوجبات خفيفة لالطفال موؤ�ش�شة التعادل التجارية 445
, CHIPSTICKS , TWISTS 

TRISTARعربة بناء )عربانة (موؤ�ش�شة التعادل التجارية 446

JINBEIبا�شات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 447

petrotechnik عمل انابيب البوليتن بال�شيتك�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 448

 glenlivet, queen anne, so_ال�شركة الأفريقية و ال�شرقية البحرين المحدودة 449
mething specal, glen grant

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 450
المواد الخا�شة بالمختبرات  

DIFCOالطبية

 LAUREN RALPH LAURENعطورات�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده  451
(POLO)

452 
موؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية         ومتجر وائل 

لالأغذية
steripackالعبوات البال�شتيكية
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عبداهلل اأحمد نا�س واأولده 453
ال�شباغ البحرية و الأ�شباغ 

SIQMAالواقية

libra manufacturas artisticasمقاب�س واقفال للالبواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 454

�شركة باتيا و�شركاه  ذ م م 455
المنتجات الوتوماتيكية 

C  R  Cوالكهربائية وال�شناعية والبحرية

ACE L UGGAGE & BAGSال�شنط باأنواعها�شركة الوكالت العالمية المحدودة 456

HIOKIاأجهزة قيا�س التيار الكهربائي�شركة ابراهيم ال�شكر واأولده 457

PARKFIELDاأغطية المجاريمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 458

ITOKIخزائن حديديةمركز الجامع التجارى 459

�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 460
مثاقب )ري�س( ت�شتخدم في 

DIAGERالبناء والنجارة

محمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 461
اأنابيب ت�شريف المياه و�شالت 

WADEالأنابيب

BURNTWOODبيع و�شيانة اأفران طالء ال�شياراتمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 462

amiantitانابيب المياه والمجاريوكالت �شيار التجارية 463

IMPERIAL LOCKSاقفال البواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 464

  .BARKING  BRASSWARE  COالأدوات ال�شحيةوكالت �شيار التجارية 465
LTD.

BRONCES IRANZO S.Lمقاب�س ابواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 466

�شركة يتيم التجارية 467

MUPROمنتجات لتثبيت الأنابيب وتوابعها
منتجات لتثبيت قنوات ومجارى 

MUPROالهواء وتوابعها

MUPROاأنظمة لتخفيف ال�شجيج وتوابعها 

MULLERقطع غيار الثالجات والمكيفات

�شركة المنار لقطع غيار الثالجات     والتكيف 468
اأنابيب الر�شا�س وتجهيزاتها 

MULLERولوازمها

mseمعدات الطبية والمختبرية 469

E.G.Cافران الطبخ �شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 470

المناعي للتجارة وال�شتثمار 471
انابيب خطوط م�شتعمله فى نقل 
النفط اأوالغاز مجوفه من حديد

موؤ�ش�شة العالء التجارية 472
غرف ل�شباغة ال�شيارات واأدوات 

.TERMOMECCANICA G.Lاللحام

B S & Bاأجهزة الهند�شة الميكانيكيةم�شاريع كوزمو�س للتجارة والمقاولت ذ.م.م 473

المجال للتقنيه الحديثه 474
�شا�شات عر�س كري�شتال 

AG NEOVOوم�شتلزماتها

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنيةموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 475
YFREE.

الوكالت المتحده العالميه)يونيتاك( 476
اأثاث مكاتب جل�شات خزانات 

 OFF  NETحائط وحواجز
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 al ittihadالمجالتمكتبة الجا�شم 477

indian airlinesتقديم خدمات نقل الم�شافرين�شركة داداباي لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م 478

GLASHUTTE LIMBURG م�شابيح حائط وم�شابيح اأر�شية�شركة الن�شارى لالناره 479

_ال�شركة الوطنية لخدمات الفنادق 480
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

METALITE  AVIATIONتركيبات ا�شاءة المطار�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 481

HELEN HARPERفوط �شحيةمركز رويان التجاري 482

SPP PUMPSالم�شخات وقطع غيارهانجيب �شلمان اأحمد كيك�شو 483

MEUSCHاك�ش�شوارات للحماماتايالمي�س  للتجارة والمقاولت 484

GUEST MEDICAL LTDاأدوات للمختبرات  وملحقاتهاموؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 485

aucmaالأجهزة المنزلية الكهربائيةمركز الجامع التجارى 486

BHAYANAK JARAIMالمطبوعاتمكتبة الجا�شم 487

الأجهزة والمعدات الكهربائيةقا�شم ا�شيري واأولده 488
LELECTRICITE INDUSTRIELLE 
BELGE S.A. SPRECHER & 
SCHUH GROUP

grasebyاأجهزة انذار لمكائن تحلية المياةقا�شم ا�شيري واأولده 489

CLEMENT CLARKE LTDاأجهزة طبية خا�شة بالعينموؤ�ش�شة الج�شي ذ.م.م 490

CARRERA Y CARRERAمجوهراتمجوهرات تقي المديفع 491

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 492
المعدات ال�شيدلنية و الأدوية 

JW (JACOB  WHITE )والمعدات الطبية

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 493
JW (JACOB  WHITE )اثاث الم�شت�شفيات 

easicut-capitalالأدوات الميكانيكية

�شركة عبداهلل اأحمد نا�س واأولده 494

اأدوات ومعدات ل�شد الفتحات 
CHESTERTONوالفجوات 

CALIERاأدوية ومعدات بيطرية

جميع الحواجز المتحركة �شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 495
MOVABLE PARTITION TYPE 
VARIFLEX, VARITRANS AND 
VARIPLAN

496 
�شركة الروابي التجارية ومالكها علي بن مبارك النعيمي 

�شركة ال�شخ�س الواحد )�س.�س.و.(
VICTORالم�شابيح ال�شناعية

العطورات واأدوات التجميلا�شغر علي واأولده و�شركاه ذ م م 497

darvin,lexus, papillon, ,lexus 
sport, mime eike,menes 
milleninum, mike woman, 
millenium pour elle

 (BENNS  2) SPARKY  3 (1ال�شوكولتهالورود الحمراء 498
ROYALE
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 INTERLINK ABالأدوات الميكانيكية الخفيفةيوكو للمقاولت البحرية 499

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 500
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 501
HICK  HARGREAVES  & CO. LTDمراوح �شفط الهواء

CARMICHAELمعدات اطفاء الحريق

TUSKERSاأحذية ال�شالمة�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 502

OTTONE & MELODAانابيب وحنفياتايالمي�س  للتجارة والمقاولت 503

CONCRDال�شاعات وقطع الغيارمجوهرات تقي المديفع 504

thuglak weeklyالمجالت وال�شحف الهنديةمكتبة الجا�شم 505

 al ittihadالمجالتمكتبة الجا�شم 506

GLASS IDROMA SSAGGIO SPAاحوا�س ال�شتحماموكالت �شيار التجارية ذ.م.م 507

قا�شم ا�شيري واأولده 508
عمل ت�شكيالت في الخ�شب 

GAMMA  BRANDواللمنيوم

محمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 509
طباخات واأفران الغاز والكهرباء 

REDIوالثالجات والمكان�س

INTERGULFنقل بحريمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 510

portacelمكائن تحليةالمياة�شركة البحرين الفنية والتجارية 511

AVAL VIKATANالمجالت  و ال�شحف الهندية مكتبة الجا�شم 512

مكتبة الجا�شم 513

المجالت وال�شحف الهندية 
JUNIOR VIKATANال�شبوعية

ANANDA VIKATANالمجالت وال�شحف الهندية 

cherier perfumes s and j perfumeالعطور

storzالمعدات  الطبية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 514

 MATAIR S.Aالأدوات الميكانيكية الخفيفة يوكو للمقاولت البحرية 515

�شركة الوكالت العالميه المحدودة 516
المعدات و الكابالت الخا�شة 

fujikuraبالت�شالت 

c wالأدوات والمعدات الطبيةموؤ�ش�شة الج�شي ذ.م.م 517

Q.B.Bدهن حيواني�شركة ولبدا�س ملجميل واإخوانه 518

�شركة ولبدا�س ملجميل واإخوانه 519

Q.B.Bحليب بودره كامل الد�شم

 RONEO ALCATEL . 2- THE NT -1مكائن واأجهزة للطباعة
SUPPLY GROUP . 

�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 520

اأجهزة مكتبية لالأ�شتخدمات 
البريدية

(1)  ALCATEL   -  (2) THE NT 
SUPPLY GROUP . 

 ALCATEL   -  (2) THE NT  (1)اأجهزة طباعة ا�شتان�شبل
SUPPLY GROUP . 

DECCAN - HERALD DAILYجرائد ومجالت 521
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FEALSAFEاأجهزة اأنذار الحريقموؤ�ش�شة يو�شف بن يو�شف فخرو ذ.م.م 522

PONG-PONG�شراب بطعم  الفاكهة ال�شناعيةموؤ�ش�شة التعادل التجارية 523

k d sاأدوات  النجارة�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 524

VOLAموازين ماء�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 525

EAGER  BEAVERعربات نقل�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 526

VOLAاأدوات قيا�س�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 527

خدمات رفاق  ذ.م.م 528
قطع الغيار الخا�شة بتو�شيل 

FURNASالتيار الكهربائية

LE MANIGLIE DI PASOTTIمقاب�س يدويةكازروني لمواد البناء ذ.م.م 529

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 530
كافة اأنواع الأدوات الكهربائية 

الم�شاده للحريق ا�شويجات 
الم�شابيح

GOVAN  INDUSTRIES

محمد جالل للتموين فرع ل�شركة 531
جميع اأنواع اللحوم المعلبة و 

TULIPالمثلجة

�شركة يتيم التجارية 532
المعدات الكهربائية و الميكانيكية 

ABBلتوليد و توزيع الكهرباء

مواد غذائية�شوبر ماركت الحكمة 533
BETTY  CROCKER  ,  GOLD , 
MEDAL,  TOMS DONRUSS  ,  
LANCIA  - BRAVO

jackعدد يدوية�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 534

�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 535

 ULTRAمنا�شير قطع الحديد

  ,  BENTAMIN  FOSTER  BRANDالمواد الال�شقة لمعالجة المباني
" ATLAS "  BRAND.

�شادق وتقي ابناء محمد البحارنه 536
الأجهزة الكهربائية المنزلية 

والتلفزيونات والغ�شالت والمراوح 
الكهربائية

MITSUBISHI

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنية�شيدلية جعفر 537
YFREE.

KIRBY -  BABYSAFE -  STERONمواد العناية بال�شحة�شيدلية جعفر 538

HSSB - EUROMAXت�شنيع المفاتيح الكهربائية 539

DEMAGرافعات  ورافعات �شيارات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 540

541 
�شركة محمد جالل واأولده المحدودة

DEMAGاآلت لت�شوية الطرقات

JVC - NIVICOتلفزيونات 542
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موؤ�ش�شة يو�شف العو�شي 543

thomsonمكيفات

DAEWOOراديوهات

FAGORثالجات وغ�شالت

معدات لري الماء ومعدات 
لتحريك ال�شمنت

DOLPHIN , HECTAPACK , 
RISEKMATIC , FARROW , 
BAHRS , EHRWIG

SIDEMمعدات لتقطير المياه وتحليتها�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 544

cherier perfumes s and j perfumeالعطور�شركة الوكالت العالميه المحدودة 545

اأحمد يو�شف ح�شن المرباطي 546
اأدوات الزينة والعطور ومواد 

VENIECEالتجميل

PALCO  CRIMEالمجالت مكتبة الجا�شم 547

POR 15المواد الكيماوية لتحلية المياه�شركة كمكو تكنولوجيز ذ.م.م. 548

ETHICONخيوط واأدوات جراحيةموؤ�ش�شة الج�شي ذ.م.م 549

 KAZEROONI BUILDINGاقفال البوابكازروني لمواد البناء ذ.م.م 550
PRODUCTS

DU  PONTجميع اأنواع ال�شباغ�شركة النجاء التجارية 551

�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 552
مكائن الطباعة والن�شخ وما 

3Mيلزمها

tungsramم�شابيح انارة�شركة الوكالت العالميه المحدودة 553

ANTHONYمعدات خا�شة باحوا�س ال�شباحةبدر لل�شيانه والن�شاء 554

GOTAAS  LARSEN  INCتقديم خدمات ال�شحنالقافله لل�شحن والتفريغ 555

MAC BEEالأدوات ال�شحيةايالمي�س  للتجارة والمقاولت 556

HOPPEمقاب�س ابواب�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 557

CHLORIDEالبطاريات�شركة ابراهيم خليل كانو �س.م.ب.م. 558

المنطقه الغربيه للتجارة والمقاولت 559
مواد ر�س المباني والمن�شاأت 

TAC - LIMPETالبترولية

PROJECTاأثاث المكاتب�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 560

STAR  TVبث البرامج التلفزيونية�شاتلينك )ذ.م.م( 561

�شاتلينك )ذ.م.م( 562

تاأجير قنوات الر�شال التلفزيونية 
STAR  TVوملحقاتها

BERZI-SAMBAحلويات وب�شكويت

BIM - BIM  MAXY FLASSH�شوكولته موؤ�ش�شة التعادل التجارية 563

RICCHETTIبالط جدران واأر�شيات 564

MOTHERWELL  BRIDGEخزانات وم�شتودعات للزيت�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 565

566 
�شركة محمد جالل واأولده المحدودة

MOTHERWELL  BRIDGEج�شور حديدية

MOTHERWELL  BRIDGEخزانات لل�شغط وابراج للماء 567
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sylvaniaلمبات وم�شابيح اإ�شاءةمفرو�شات البيت  �س م ب مقفلة 568

nkiاثاث وديكورات المكاتب�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 569

�شركة خدمات ايراديو الفنية 570
اأدوات ال�شالمة  - الطفايات 
SFFECOالم�شتخدمة لخماد الحريق

.E.A.Cورق �شنفرةتومنا التجارية 571

 ق�شبان  اللحام و ا�شالك لحامموؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 572
"shanghai  welding  equipments 
&  consumables co. ltd . imp. & 
exp. "

pearlالمنظفات البودرةعبدالكريم دروي�س  التتان 573

AIR ARABIAحجز وبيع تذاكر�شركة داداباي لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م 574

transtekمحولت كهربائيةموؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 575

VREDESTEINاإطارات لل�شياراترا�شد الكوهجي واأولده ذ.م.م 576

�شركة المقاولت وال�شيانه الميكانيكيه - ذ.م.م 577
توزيع وتركيب و�شيانة الموا�شير 

FKTوتكنولوجيا البال�شتك

FRANJUالمراياوكالت �شيار التجارية 578

وكالت �شيار التجارية 579

FRANJUالأك�شورات

CHANTELIE 2-PASSIONATA-1مالب�س ن�شائية داخلية
الكمبيري�شرات والكندك�شرات 

الخا�س بوحدات التكييف  والقطع 
التابعة لها 

BITZER

_ال�شركة الأفريقية وال�شرقية 580
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

BERZI-SAMBAب�شكويتموؤ�ش�شة التعادل التجارية 581

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 582
مجمعات للنفايات حاويات 

REYNOLDS  BOUGHTON LTDومعدات ومرافقة4

 ORIENT OVERSEASتقديم كافة خدمات المالحةخدمات البحرين العالميه لل�شحن 583
CONTAINER LINE LIMITED

TESAالقفال �شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 584

ACRYSILمغا�شل للمطابخ)يو�شف �شالح الدين ( �شريندبيتي 585

HEBEIال�شيارات بيك اب وجيبتمام ل�شيارات 586

587 
تمام ل�شيارات

CAFقطع غيار

OHMEDAاأجهزة واأدوات جراحية  588

موؤ�ش�شة الج�شي  ذ.م.م 589

OHMEDAاثاث الم�شت�شفيات 

 CORAZZI   PAOLO , BRILLEXا�شفنج وليف التنظيف
BRILLO

PARCOLالأدوات الميكانيكية الخفيفةيوكو للمقاولت البحرية 590
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PANTHERاأحذية ال�شالمة�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 591

FORMICAفورميكامتجر ال�شرق الأو�شط 592

TOYOبالط ال�شقف - قرميدوكالت �شيار التجارية 593

سامباب�شكويت ويفر �شامباموؤ�ش�شة التعادل التجارية 594

�شركة فنادق البحرين - جلف �شلر- 595
م�شروبات روحية )عرق اأبي 

 ARAK ABI SADDA�شعدي (

RUBICONمفكات براغي�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 596

 HALLSرولت �شنع وقطعها�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 597

COLEMANم�شابيحمفرو�شات البيت  �س م ب مقفلة 598

RYOBIغالق لالبواب ومعدات كهربائية�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 599

عبدالكريم دروي�س  التتان 600
زيت الزيتون معباأة في عبوات 

LA ESPANOL  BRANDزجاجية

HEYCOالمعدات اليدويةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 601

�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 602
وكالة �شحن وتخلي�س ل�شفن 

R.E. ROGERS LIMITEDال�شركة

tetraاغذية ا�شماكاكوريم 603

متجر ال�شرق الأو�شط 604
المواد القابلة للتحريك  لزخرفة 

interwandالبناء 

SAMSUNG ELECTRONICSالكاميراتمو�ش�شة ال�شقر للت�شوير 605

NIBCOالمكان�س عبدالكريم دروي�س  التتان 606

KALIMARمعدات الت�شويرمو�ش�شة ال�شقر للت�شوير 607

مو�ش�شة ال�شقر للت�شوير 608

FUJIاأفالم الت�شوير الفوتوغرافي 

FUJI�شرائط الفيديو 

FUJI�شرائط الت�شجيل الكا�شيت 

FUJIاأوراق الطبع 

GREENS BRANSكريم كرميال

jyothisharatnam monthlyالمجالت ال�شهريةقرطا�شية العوفي 609

SHIP BRANDجميع اأنواع المواد الغذائيةعبدالكريم دروي�س  التتان 610

 - MARLO - GINSO - ROYALع�شل�شركة برادات الجزيره 611
APIFORM

مخزن ديلك�س 612
�شاعات اليد و�شاعات الحائط 
ALFEXو�شاعات الجيب والمجوهرات

وكالت �شيار التجارية ذ.م.م 613
VALENTIN S . Aاك�ش�شوارات حمامات

جميع اأنواع و�شالت النابيب 
IBP LTDمختلفة ال�شكل

ARMITAGE SHANKSاأدوات �شحية وملحقاتهامخازن الخليج التجارية 614
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ARMITAGE SHANKSاأدوات �شحية وملحقاتها�شريندبيتي 615

موؤ�ش�شة �شيرازى التجارية 616
ت�شكيلة ال�شالك الكهربائية 

RECMFلل�شيارات والأدوات التابعة لها ت

التحف الأفريقية 617
. الغازات ال�شناعية للتنظيف 

UNITORالكيماوى

  .BARKING  BRASSWARE  COالأدوات ال�شحيةالمنزل لالأدوات ال�شحية والمنزلية 618
LTD.

JEBRONاأجهزة غلق البواب اتوماتيكيا�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 619

 CARBORUNDUM RESITANTمواد العوازل الحراريةالمنطقه الغربيه للتجارة والمقاولت 620
MATERIALS LTD

PILKINGTONالمواد العازلة للحرارةالمنطقه الغربيه للتجارة والمقاولت 621

 wafra-saudi gardens-saudiمختلف المواد الغذائيةعبدالكريم دروي�س  التتان 622
chips- caprini

thuglak weeklyالمجالت وال�شحف الهنديةقرطا�شية العوفي 623

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 624
منا�شير و�شكاكين قطع فولذية 

LEITZلألت النجارة

 ZUMTOBELالم�شابيحمفرو�شات البيت  �س م ب )مقفلة( 625
AKTINGESELISCHAFT 

ROSAUTOمعدات الور�س�شركة ابراهيم خليل كانو 626

�شركة يو�شف محمود ح�شين 627
الم�شتلزمات ال�شيدلنية 

JOHNSONوالمنزلية وال�شخ�شية

�شركة يو�شف محمود ح�شين 628
الم�شتلزمات ال�شيدلنية 

والمنزلية

 EUROPLANT B.V. . S.C. 
JOHNSON &SON INC.  
JOHNSON WAX LTD. JOHNSON 
WAX AFRICA & MIDDLE EAST 

629 

المنتجات والخدمات ال�شحية 
والزراعية والتعليمية وال�شت�شارية 

والجتماعية 
MAKIBER

TIELSA- WELLMANN- WELLPACاثاث مطابخخدمات فخرو التجارية 630

MUTHUCHIPPY  VARIKA المجالت وال�شحف هنديةقرطا�شية العوفي 631

  .BARKING  BRASSWARE  COالأدوات ال�شحيةايالمي�س  للتجارة والمقاولت 632
LTD.

RICCHETTIبالط جدران واأر�شيات�شريندبيتي 633

ROLEXالك�ش�شوارات وملحقاتهاايالمي�س  للتجارة والمقاولت 634

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعاتمركز البحرين للمجوهرات 635
PLATE

 SPEED QUEENاأجهزة ومعدات غ�شيلموؤ�ش�شة تقي محمد البحارنة التجارية 636

 schandlerالم�شاعد وال�شاللم الكهربائيةمحمد جالل للم�شاعد 637
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AMANAاأجهزة كهربائية منزلية�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 638

RIDGWAYSال�شاي والقهوة المعلبة�شركة برادات الجزيره 639

JOHNSONم�شاعد كهربائية وقطع غيارها�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 640

SUZUKIال�شيارات وقطع غيارها�شركة اأحمد الزياني واأولده 641

IRMالحواجزبحر الخليج للتجارة 642

sunocoالزيوترا�شد الكوهجي واأولده ذ.م.م 643

EAGER  BEAVERعربات نقل�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 644

YACCOجميع اأنواع زيوت المحركاترا�شد الكوهجي واأولده ذ.م.م 645

 SKAMOL-skarrehage molervطوب عازل للحرارةالمنيوم البحرين 646
aerk A/S denmark

INCINCOافران احراق القمامة�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 647

MACK  INTERNATIONALال�شياراتمونتانا لل�شيارات 648

SANBAالمحروقاتعبدالكريم دروي�س  التتان 649

بدر لل�شيانه والن�شاء 650
م�شخات المنازل والحدائق وقطع 

zehnder gmbhالغيار

 knipexكما�شة )اداة فك( وم�شتقاتها�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 651

بحر الخليج للتجارة والمقاولت 652
زيوت ت�شحيم المعدات والليات و 

G.ST. & DEVERالجهاز الخا�س لال�شتعمال

maqyarمقطورة �شهاريج لل�شوائل�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 653

KUNGUMAM TAMIL WEEKLYمجالت ا�شبوعيةمكتبة الجا�شم 654

i santiاحزمة حقيبة يد محافظ جلدية�شركة العز للتجارة 655

NAVIX LINEتقديم خدمات ال�شحن لل�شفن�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 656

erhard armaturenجميع اأنواع ال�شماماتموؤ�ش�شة المدار للتجارة العامة 657

�شركة ح�شن وحبيب ابني محمود 658
ورق البال�شتيك واللمنيوم والفوط 

نايكو - NAPCOال�شحية

AEI CABLESالكابالت المعدنية المعزولة�شركة ح�شن وحبيب ابني محمود 659

�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 660

ا�شالك معدنية )ل�شتعمال 
AEI CABLESلطفاء الحريق وقطع الغيار

omasاأدوات مكائن نجارة

SENATOR  LINIEال�شحن البحري�شركة الوكالت العالميه المحدودة 661

MINUالدجاج وقطع الدجاجموؤ�ش�شة على را�شد المين للتجارة وال�شناعه 662

house holdاأدوات منزليةوكالة قدرت التجارية 663

adelphiالمعدات الطبية والمختبرية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 664

MORPHY  RICHARDSاأدوات كهربائيةمتجر الهادى 665

chamdor monte carloع�شير فواكةعبدالكريم دروي�س  التتان 666
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soafمحطات معالجة مياة المجارىموؤ�ش�شة المدار للتجارة العامة 667

DINAMALAR  TAMIL  DAILYجرائد يوميةمكتبة الجا�شم 668

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 669
الم�شخات العادية وم�شخات 

للم�شانع

ingersoll - dresser pumps, 
pacific, worthington, pleuger, 
jeumont= schneider pumps

indian airlinesتقديم خدمات نقل الم�شافرين�شفريات ال�شفا 670

jeumont schneider . pleugerللم�شانع والبتروكيمياويات�شركة ور�شه البحرين ذ م م 671

jeumont schneider . pleugerالكهربائية والديزل�شركة ور�شه البحرين ذ م م 672

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات 673

concordاأثاث وال�شجاد والم�شابيحمفرو�شات البيت  �س م ب )مقفلة( 674

 راديو البواخر اللكترونية�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 675
vhf 

SWIFT . MARINE

�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 676

وذلك ح�شب
 model swift 55SWIFT, MARINE

اآلت �شنع البطاقات والبطاقات 
الال�شقة

PRICEMASTER (PYLON) 
(HALLO)

�شركة العز للتجارة 677
اأدوات  الزينة و العطور و اأدوات 

marjolaine  parfumالتجميل

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 678
فاتح لبواب الكراجات وابواب 

 mata door - glidermaticال�شوار

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 679
 mata door - glidermaticال�شوار من على بعد بالموجات

georgio  armani   mark  crossعطورات و اأدوات تجميل

grovan watch co ltd�شاعات كروفانا�شركة العز للتجارة 680

tbs  soest  b.vاأجهزة تحكم المياهموؤ�ش�شة المدار للتجارة العامة 681

يوكو للمقاولت البحرية 682
الأدوات الميكانيكية الخفيفه 

VICOواأدوات اللحام

F.A. THIEM ROHSTOFF GMBHالمواد الكيماوية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 683

684 
�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه

FISHERمعدات خا�شة بالمختبرات

VICO     اللحام المختلفة 685

GEMINI CINEMAالمجالتقرطا�شية العوفي 686

687 
قرطا�شية العوفي

RANI NUTHUالجرائد

N. V. GOUDAمواد عازلة ومقاومة للحرارة 688

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 689

PANZANIالمعكرونة وال�شعيريةعبدالكريم دروي�س  التتان 690
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�شحف ومجالتعبدالكريم دروي�س  التتان 691
loksatta , indian express , 
lokprabha , screen financial 
express

�شجايرمحمد محمد �شريف حاتم واأولده 692

1-MADRAS FILTER KINGS 2- 
N.B FILTER KINGS 3- CREST 
FILTER KINGS 4- ENTERPRISE 
FILTER KINGS 5- GUIDE FILTER 
KINGS 

موؤ�ش�شة تقي محمد البحارنة التجارية 693
ماكينات ت�شوير ون�شخ وملحقاتها 

TOSHIBAوالفاك�شات

HYUNDAI�شيارات الجالبرموؤ�ش�شة تقي محمد البحارنة التجارية 694

اأوال بال�شتيك  ذ م م 695
منتجات ال�شركة الم�شعة 

3Mوالعاك�شة والمتعلقة

BRONCES  CASTELLANDمقاب�س البواب وم�شتقاتها�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 696

�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 697
علب الخ�شروات الم�شكلة 

AMERICAN GARDENبالميونيز

�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 698

AMERICAN GARDEN�شل�شة ايطالية

AMERICAN GARDENالملح

AMERICAN GARDEN�شل�شلة عادية

AMERICAN GARDENمك�شرات مخلوطة

AMERICAN GARDEN�شحون ورق 

AMERICAN GARDENمواد م�شكلة معلبة
القفال والمقاب�س وم�شتلزمات 

FD - EXIDORالبواب

FD - EXIDORالبواب

SILKCOATال�شباغ وملحقاتها

  SHELL  INTERNATIONALوكالة مالحية�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 699
MARINE  LTD.

�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 700
اأحهزة بحرية ،راديو ، اأجهزة 

SALLORات�شالت بحرية 

robot  coupeمكينات  تقطيع  الخ�شارمحمد جالل للتموين فرع ل�شركة 701

محمد جالل للتموين فرع ل�شركة 702

خالطات  الطعمة بمختلف  
robot  coupeاأنواعها

SKODAال�شيارات وقطع الغيار

SOS  PRODUCTSالمعدات الطبية�شيدلية وائل ومدخر  وائل لالأدوية 703

united flexibleالخراطيم المعدنية المرنةالخدمات الهند�شية الفنية والت�شويق )تيمز( 704

�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 705
اأجهزة الت�شالت ال�شلكية 

celwaveوال�شلكية
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 INDANA, GOLD CAFE INDANAالب�شكويتموؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 706
HOUSE

delacreالب�شكويتموؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 707

KISH AIRLINESبيع تذاكر �شفر جوية�شركة داداباي لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م 708

ALFRED  DUNHILL�شاعات�شركة العز للتجارة 709

dow corningمواد منع الت�شرب والح�شوعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 710

irimoالعدد اليدوية�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 711

 i b mاأجهزة الكمبيوتر�شركة البحرين للحا�شبات الليه 712

SHAAYER  FOR UMRAHتنظيم خدمات الم�شافرين الزوار�شفريات المهنا 713

جرائد اأ�شبوعيةقرطا�شية العوفي 714
EV ES WEEKLY-star and style-
industial times-mirror-star and 
style annual

يوكو للمقاولت البحرية 715
قطع حديدية  لل�شاللم و الممرات 

REDMAN FISHER ENGINEERINGالم�شتخدمة في ال�شناعة

محمد جالل للتموين فرع ل�شركة 716
جميع المواد  الرفوف بعجالت 

METROوبدون عجالت

محمد جالل للتموين فرع ل�شركة 717

خزائن لحفظ الطعمة ال�شاخنة 
METROوالباردة 

عربات يدوية ل�شتعمال الفنادق 
METROوالمطاعم 

اأجهزة الت�شالت بحريه وبريه 
NERAبوا�شطة ال�شتاليت

oleyaالزيتونعبدالكريم دروي�س  التتان 718

 no.897210897290- .ravelloاك�ش�شوارات�شركة العز للتجارة 719
beverly hills

RITZطرمبات للمياه�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 720

�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 721
RITZم�شخات للمجاري والبواليع

معدات تعمل بالكهرباء والهواء 
lariusالم�شغوط

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 722
lariusلر�س الدهان

cherier perfumes s and j perfumeالعطور

TILDA RICELTDالرزم�شانع اأحمدى ذ.م.م 723

lancome-guy larocheعطورات�شركة العز للتجارة 724

ZANUSSIالفران�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 725
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�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 726

GIBSONالثالجات

 BRASTEMPالفريزرات

BOMPANIالغ�شالت

IAR BRANDمكائن تنظيف ال�شجاد

 GMGالقفازات الجلدية لل�شالمة

�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 727

وجميع اأنواع مالب�س ال�شالمة 
 GMGالجلدية

 bradford whte�شخانات ماء كهربائية

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 728

 VERKAUFSGESELLSCHAFT FURقار الفحم لعمل كتل الأنودالمنيوم البحرين 729
TEERERZEUGNISSE VFT

hotex�شخانات ماء كهربائية�شركة   خليفات ذ م م 730

العا�شمه لالأدوات الكهربائيه 731

وتــ�ــشــمــل  الــكــهــربــائــيــة  الأدوات 
الــكــابــالت   ، نــحــا�ــشــيــة  )دادات 
اأنابيب   ، واأجــزاوؤهــا  الكهربائية 
لحماية الأ�شالك الكهربائية وقطع 

غيار نحا�شية وو�شالتها (

RUPAM

CARALL PRODUCTSمنتجات العناية بال�شيارات�شركة ابراهيم خليل كانو 732

FERRARI  CUVEEعطورات فراري�شركة العز للتجارة 733

�شحف ومجالتقرطا�شية العوفي 734
loksatta , indian express , 
lokprabha , screen financial 
express

MARLEYار�شيات ال بى اف �شىمتجر ال�شرق الأو�شط 735

متجر ال�شرق الأو�شط 736

MARLEY�شرائح وق�شبان لحام الر�شيات

MARLEYمواد ومنظفات لتلميع الر�شيات

MARLEYابواب مارلى المتحركة
ال�شقوف ونظام ال�شقوف 

MARLEYالم�شادة

 scmمكائن النجارة وملحقاتها

FRUTESSAالع�شلبي هريدا�س  واأولده 737

VALVETECHال�شماماتبحر الخليج للتجارة 738

,REVIGLASS SAبالطوكالت �شيار التجارية ذ.م.م 739

CARVENاأقالم�شركة العز للتجارة 740

kerk.   2.ping pong.1الب�شكويت  الكعكعبدالكريم دروي�س  التتان 741

korovine ltdاأدوية�شيدلية نا�شر 742

A.M.MAHFOUZالمباني الم�شبقة ال�شب موؤ�ش�شة تكنولوجيا الن�شاء 743
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عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 744
المرايات الم�شتخدمة فى ال�شوارع 

BENNETTللمراقبة

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 745
BENNETTللمراقبة

SAIFالم�شخات

�شركة داداباي لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م 746
حجوزات الفنادق والرحالت 

 QATAR AIRWAYS HOLIDAYSال�شياحية

solarisقوالب زجاجكازروني لمواد البناء ذ0م0م0 747

WAUKESHAقطع الغيار للمحركات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 748

MINI MAXجميع اأنواع مكائن النجارةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 749

موؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 750

المواد الغذائية من كريم كرامل 
ن�شاء الذرة  حلوى بالجالتين 

م�شحوق الخميرة م�شحوق 
الكا�شترد

ROYAL

DELTAالأدوية الطبية�شركة يو�شف محمود ح�شين 751

LAPERLAالمالب�س الن�شائية والك�ش�شوارات�س . م . ر. للمالب�س الجاهزة 752

 AVO , MEGGER  SOSTER  REالمعدات والأدوات �شركة خيبر للتجارة د.م.م. 753
CORD  MULH AMP BIDDLE 

�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 754
 AVO , MEGGER  SOSTER  REتركيب المعدات الكهربائية 

CORD  MULH AMP BIDDLE 
دى كويكر اوت�س  كمبني، �شوفان 

QUAKERكويكر متنوع ال�شتعمال

HERRAJAS RAMOSمقاب�س اأبوابكازروني لمواد البناء ذ0م0م0 755

AIR SAHARAتذاكر �شفر - عطالت و�شحن بيت ال�شفر 756

موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 757
تزويد الأدوات والأجهزة 

الكهربائية وقطع الغيار وال�شيانة
INTERNATIONAL POWER 
ASSOCIATES  LTD.

CARRARAاأدوات ميكانيكية خفيفة�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 758

�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 759

لوازم الحماية وعدم الت�شرب 
CARRARAو�شمامات

عدد لل�شناعات الخ�شبية مثل 
اأدوات التقوير واأدوات الحفر 

والمنا�شير وغيرها 
FREUD

.E . A. Cورق �شنفرهموؤ�ش�شة �شيرازى التجارية 760

.E . A. Cواطباق �شنفرة لل�شياراتموؤ�ش�شة �شيرازى التجارية 761

 POOMKAVANAM MONTHLYالمجالت الهندية ال�شهرية 762

.OLYMPIC MARITIME S.Aخدمات ال�شحن لل�شفن�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 763

�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 764
فريمات النظارات الطبية 

MASSIMO DUTTIوال�شم�شية

 Bhagya tamil weekly . miniبيع و ال�شتيراد ال�شحفقرطا�شية العوفي 765
Bhagya  TAMILweekly
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SERICOL GROUPجميع اأنواع الحبراأوال بال�شتيك  ذ م م 766

اأوال بال�شتيك  ذ م م 767

SERICOL GROUPوالأ�شباغ

SERICOL GROUPوالألوان ال�شقة

SERICOL GROUPالألوان الأ�شا�شية
الأنظمة المعالجة لروائح 

وتكنولوجيا تخزين وتحديد كمية 
المواد الكيمائية 

LIKU TA

BUSSMANNفيوزات كهربائية�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 768

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 769

عبدالكريم دروي�س  التتان 770

مواد غذائية
BETTY  CROCKER  ,  GOLD , 
MEDAL,  TOMS DONRUSS  ,  
LANCIA  - BRAVO

 KAZEROONI BUILDINGقفول البواب
PRODUCTS

كازروني لمواد البناء ذ0م0م0 771
LE MANIGLIE DI PASOTTIمقاب�س يدوية

ماركة صباح اخليرالمواد الغذائية

teamابراج للم�شافرينوكالت البحرين التجارية 772

o m aاآلت �شغظ الهواء وقطع الغيارعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 773

774 
عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م

o m aوالأك�ش�شوارات 

MILUPA WORDاأغذية اأطفال 775

776 
يعقوبي الدولية

POWER HORSEم�شروبات الطاقة

�شركة نا�شتيك ذ.م.م. 777
معدات لت�شفية مياه ال�شرف 

ال�شحي
FSM-FRANKENBERGER GMBH 
& CO KG

�شركة محمد ابراهيم ال�شفار �س.م.ب.مقفلة 778
بيو�س �شائل وجميع اأنواع مبي�س 

القم�شة
CLOROX - CLOROX-2, KINGS 
FORD CHARCOOL

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 779

rts trailmasterالتجارة العامة الليات الثقيلة�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 780

givenchyالولعات والقالم�شركة العز للتجارة 781

اتر نتي نولمت 782
الملبو�شات الجاهزة والأحذية 

ETERNITY NO LIMITSوال�شنط والك�ش�شوارات 

اأدوية�شركة يو�شف محمود ح�شين 783

ROUSSEL LABORATORIES LTD, 
LES LABORATORIES ROUSSEL- 
LA.S.A.S.M(I.S.H AND HOUDE),  
-  LES LABORATORATORIES 
DIAMANT. -  LES 
LABORATORIES CASSENNE.
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�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 784
غيرها من اأدوات منزلية من 

الومنيوم

CROMPTON GREAVESمولدات موترات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 785

�شحف ومجالتقرطا�شية العوفي 786
loksatta , indian express , 
lokprabha , screen financial 
express

�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 787
اأجهزة مكتبية وملحقاتها ملفات 

واأوراق واأدوات
KALAMAZOO KALPENDIUM.
KALAMAZOO SUMMARIZER.

�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 788

اأجهزة مكتبية وملحقاتها ملفات 
واأوراق واأدوات

SUMMARIZER.KALAMAZET. 
NORETTA.

 the chandrika daily , chandrika�شحف ومجالت
weekly & chandrika calandars

dauphinالكرا�شي والطاولت�شركة اى ا�س  بي دى المحدودة 789

ZEALمعدات طبية�شيدلية وائل ومدخر  وائل لالأدوية 790

  TSAKOS  SHIPPING  TRADINGوكالة �شحن�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 791
S.A.

�شادق وتقي ابناء محمد البحارنه 792
اأوراق التظليل والمقا�شات 

LETRASETالهند�شية والرموز

.CYBERGENICSاأغذية �شحية�شيدلية ال�شعاف 793

�شحف ومجالتقرطا�شية العوفي 794
loksatta , indian express , 
lokprabha , screen financial 
express

.HIDADA LTDالإن�شاءات الحديديةموؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 795

موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 796
.HIDADA LTDابراج نقل الطاقة الكهربائية

تقديم جميع الخدمات المتعلقة 
 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن

 castell safetyاأقفال�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 797

�شركة ح�شن ابراهيم بوكمال واأولده 798
MANDELLIمقاب�س 

SCARAB  SALES  LTD�شيارات

 WESTERN TRAILERSعربات مقطورة للناقلة�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 799

pk�شمامات النابيب�شركة ور�شه البحرين ذ م م 800

 WESTERN TRAILERSعربات مقطورة اخرى�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 801

الخدمات الهند�شية الفنية والت�شويق )تيمز( 802
اأجهزة القيا�س للفحو�س 

ch. beha gmbhوالختبار

  ESSO  MIDDLE  EASTالزيوت  البحريةيو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 803
MARKETING  INC

الن�شر لل�شفر وال�شياحه 804
حجز وبيع تذاكر ال�شفر وتاجير 

QESHM AIRالطائرات
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TIME  LIFEمجلة تايم ليف انترنا�شنلال�شركة العربيه للوكالت والتوزيع 805

.JONES  PAINTمختلف اأنواع ال�شباغ�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 806

SENATOR  LINIEال�شحن البحري�شركة البحرين للتجارة والمالحه 807

PFIZERاأدوية طبية وبيطرية وزراعية�شركة يو�شف محمود ح�شين 808

MASبيع تذاكر ال�شفر والحجوزات الهداية لل�شفر وال�شياحة 809

S,  SHOWA  LINEتقديم خدمات لل�شفن والناقالت�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 810

 ALLWEILERم�شخات وقطع غيارها واأجزاوؤها�شركة �شي�شكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 811

ITEبرامج تعليمية وتدريبية�شركة زان للتجارة والتعهدات 812

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 813
الت ومعدات حمل المتعة 

telehoistللطائرات

smithال�شممات مختلف الأ�شكال�شركة ور�شه البحرين ذ م م 814

standardاأجهزة الت�شالت الال�شلكيةيوكو للمقاولت البحرية 815

  NORASIA  LINES  LIMITEDوكالة �شحن بحرى�شركة وكالة الخليج بحرين  المحدودة 816
hongkong

DYNABRADEمعدات لال�شتعمالت ال�شناعية �شركة ابراهيم خليل كانو ذ.م.م. 817

Aventis Pharmaاأدوية وام�شال طبية�شركة يو�شف محمود ح�شين 818

 SINSKIالدراجات النارية�شركة البحرين للخدمات وال�شيانة �س.م.ب )مقفلة( 819

يو�شف اكبر علي ر�شا واأولده 820
مولدات الطاقة اللية والغازية 

GENERAL ELECTRIC COMPANYوالمولدات التجارية

duomatمكائن و م�شخاتيو�شف خليل المويد واأولده 821

CHARLES  OF  THE  RITZعطور�شركة العز للتجارة 822

الموؤيد لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية 823
الهواتف  النقالة و 

NOKIA/FONOتوابعهاو�شيانتها

SERONOالأدوية�شركة يو�شف محمود ح�شين و�شيدلية البحرين 824

metalkrisاأدوات �شحية)يو�شف �شالح الدين( �شريندبيتي 825

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 826
المعدات الخا�شة بالعالج النووى 

ORFITللم�شت�شفيات

apolapاأدوية وم�شتح�شرات طبية�شيدلية ال�شعاف 827

.S.N.A.Pمواد العناية بال�شيارات�شركة محمد ابراهيم ال�شفار 828

يو�شف اكبر علي ر�شا واأولده 829

وم�شخات الفران وطوربينات 
دوارة بال�شغط والبخار الآلى 

وم�شتقات مكائن الطائرات وقطع 
غيارها والعنا�شر ال�شا�شية 

والأجهزة ولوازم التجميع الفرعية 
ومعدات اتها 

GENERAL ELECTRIC COMPANY

 ENTEL UK LTDاأجهزة ات�شالت �شلكية ول�شلكية�شركة يوكو للهند�شه المحدودة 830

al saneaالمنظفات والموادالكيماوية�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 831

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

67



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

832 
�شركة الروابي التجارية ومالكها علي بن مبارك النعيمي 

�شركة ال�شخ�س الواحد )�س.�س.و.(
ال�شمامات وقطع غيارها 

 DRESSERواأجزاوؤها

net electrical engineering ltdمحولت ومعدات كهربائية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 833

�شاللم وممرات متحركهوكالت البحرين التجارية 834

 WORLD TRADE VENTUREاأريالت تلفزيوناتيو�شف خليل الموؤيد واأولده 835
CORPRATION

S.A.Bجميع اأنواع قفول األأبوابكازروني لمواد البناء ذ0م0م0 836

DU  PONTجميع اأنواع ال�شباغ�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 837

SEVERINالأجهزة الكهربائية المنزليةيو�شف خليل المويد واأولده 838

favre leubaال�شاعات رقم الكود 885312�شركة العز للتجارة 839

مركز كانو الزراعي ذ.م.م 840
معدات رى الع�شاب والمنتوجات 

rain birdالزراعية

SCHEDULE 2 Bالأحذية والم�شنوعات الجلدية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 841

BALENCIAGAعطور  و اأدوات تجميل�شركة العز للتجارة 842

KUROGANEاثاث المكاتب�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 843

�شركة يو�شف محمود ح�شين 844
اأدوات مختبرية .اأدوات لفح�س 

LP ITALIANAعينات الدم

�شركة يو�شف محمود ح�شين 845

عينات الدم والبول للال�شتعمال 
LP ITALIANAالمحدود

LP ITALIANAالمحدود

CARLTONالمنتجات الجلدية

" ARAI "قبعات ال�شالمةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 846

CHICLETS,  HALLS,  VITA-Cعلكة وحلوياتمحالت المعر�س 847

SANINDUSAاأدوات حمامات ولوازمهاموؤ�ش�شة المير التجارية 848

منتجات ال�شركة الم ال�شويدية �شركة ال�شهم الذهبي 849

ELECTROLUX  LEISURE 
APPLIANCES. ELECTROLUX 
MINIBARS. ELECTROLUX 
MINICOOL. AB ELECTROLUX
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�شركة ال�شهم الذهبي 850

.ELECTROLUX MINIBARS من ثالجات مينى بار للفنادق
ثالجات مينى كول لل�شيارات 

.ELECTROLUX MINICOOL والقوارب

ثالجات .مكيفات هواء. 
AB ELECTROLUX .فريزرات. غ�شالت.

AB ELECTROLUX .غ�شالت وغ�شالت اأطباق. اأفران.
اأدوات مطابخ. الة غ�شيل بوك�س 

AB ELECTROLUXكولر وملحقاتها 

وملحقاتها وقطع الغيار التابعة 
لها

ELECTROLUX  LEISURE 
APPLIANCES. ELECTROLUX 
MINIBARS. ELECTROLUX 
MINICOOL. AB ELECTROLUX

مواد غذائية
BETTY  CROCKER  ,  GOLD , 
MEDAL,  TOMS DONRUSS  ,  
LANCIA  - BRAVO

  .BARKING  BRASSWARE  COالأدوات ال�شحيةموؤ�ش�شة المير التجارية 851
LTD.

simon hartley ltdجميع معدات المجارىيو�شف خليل المويد واأولده 852

JARDINاأثاث الحدائقمعامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 853

maxالفورميكا والخ�شب الم�شغوطكازروني لمواد البناء ذ0م0م0 854

�شركة يونايتكو البحرين ذ م م 855
مواد كيماوية تخلط بال�شمنت 

MBTوالكنكري للبناء

SIMON  GLOSTERتانكر لتزويد الطائرات بالبتروليو�شف خليل المويد واأولده 856

يو�شف خليل المويد واأولده 857

SIMON  GLOSTERتنكر ل�شحب مخلفات البترول

SIMON  GLOSTERتنكر لنقل البترول 

SIMON  GLOSTER�شيارات الطفاء الحريق 

CENTRALBOLGETالأدوات الميكانيكية الخفيفة

  TSAKOS  SHIPPING  TRADINGوكالة �شحن�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 858
S.A.

يوكو للمقاولت البحرية 859
معدات واأجهزة )رادار( 

furunoالكترونية

isuzu marineمكائن ديزل بحريةيو�شف عبداهلل مبارك 860

�شركة الخليج التجارية 2002 ذ.م.م. 861
م�شد�شات جدران ثاقب جدران 

HILITIم�شامير

MIRINDAمرطبات معبئةم�شانع اأحمدى ذ0م0م 862

GLOBAL GATEا�شت�شارات هجرة�شفريات المهنا 863

عبا�س  بلجيك واأولده ذ.م.م 864
اأجهزة مراقبة المداخل وقطع 

GANTNERغيارها

BROWNالبوتاجزات وقطع غيارها�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 865
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coherentجهاز طبيموؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية ومتجر وائل لالأغذية 866

متجر ال�شرق الأو�شط 867
الأدوات والمعدات الخا�شة 

بان�شاء المخازن
DEXION- IMPEX - SPANDEX - 
MAXI - APTON

IVACاأجهزة ومعدات الت�شوير�شركة يو�شف محمود ح�شين 868

�شركة يو�شف محمود ح�شين 869

IVACاأدوات طبية للعيون

IVACاأدوات جراحة

IVACمعدات مختبرية

 malayala manorama daily -allال�شحفوالمجالت الهندية
editions

.B.Vمعدات لمناولة المواد�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 870

�شركة يو�شف محمود ح�شين 871
اأجهزة جراحة العظام والتجبير 

SYNTHES - AOINS TRUMENTSولوازم الطب

Kazerooni Building Productsدهانات الحمايةكازروني لمواد البناء ذ0م0م0 872

 weidnerالأدوات الميكانيكية الخفيفةيوكو للمقاولت البحرية 873

CHLORIDE SHIRESاأدوات �شحيةموؤ�ش�شة المير التجارية 874

VACUTEX�شمادات طبية جنرال ميدكل ذ.م.م 875

  CESKOSLOVENSKEوكالء مبيعات عموميونوكالة �شفريات الخليج 876
AEROLINIE

خدمات ال�شرق الأو�شط 877
ت�شويق وبيع وتركيب ودعم اأجهزة 

intergraphانترجراف

Bمحولت كهربائيةيو�شف خليل المويد واأولده 878

SUPERCOLDمبردات الأطعمة ومبردات المياه�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 879

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 880
اأجهزة علمية ومعدات وتجهيزات 

VWR SCIENTIFICلمختبرات

�شركة يو�شف محمود ح�شين 881

لمختبرات الم�شانع والتعليم 
VWR SCIENTIFICوالطب والبحاث

VWR SCIENTIFICوالبحاث
معدات �شحق ومعالجة القمامة 

nd engineeringوملحقاتها

FERARJذراع لنقل ورفع الب�شائعالخليج لالليات والتكنولوجيا 882

الخدمات الهند�شية الفنية والت�شويق )تيمز( 883
قطع الغيار لل�شيانة وت�شليح 

ALLENWESTالأدوات

LORAIN  -  KOEHRINGالحفارات�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 884

grundfosم�شخات مياهموؤ�ش�شة اريج التجارية 885

SAMSUNGالبلدوزرات�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 886

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 887
SAMSUNGالرافعات

TAI  MILANO  S.P.Aالأدوات الميكانيكية الخفيفة 
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�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 888
اأدوات ميكانيكية خفيفة من 

لوازم الحماية وعدم الت�شرب 
وال�شمامات

GORE  -  TEX

 scmمكائن النجارة وملحقاتهاعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 889

OXYFLEX,PERMOXاأنظمة انابيب ومنافذ تهوية �شركة نا�شتيك ذ.م.م. 890

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 891
الخ�شار والفواكه والحبوب 

s & w monarchالمعلبة

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 892

في علب واأوانى زجاجية 
MONARCH  INTERNATIONALوبال�شتيكية

�شمامات وبوابات جر المياه و 
بوابات انزلق المياه

HIK MASCHINEN -UND 
ANLAGEBAU GMBH

.MATBRO  LTDاأدوات رافعة�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 893

�شركة البحرين الفنية والتجارية 894
الغاليات من النوع المجهز 

باللهب العك�شي ومودلدات بخارية 
لولبية 

FKI BABCOCK ROBEY LTD. Y 
GNIS, IMP, STONE COALTHERM, 
S.F WATER - TUBE

AMANAاأجهزة كهربائية منزلية�شركة البحرين الفنية والتجارية 895

BDK\MICROFINISHفالفيز�شركة �شي�شكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 896

�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 897
معدات اطفاء الحريق اأدوات 

Apollo Fire Detectors LTDكهربائية

يو�شف خليل الموؤيد واأولده 898
اأجهزة التدفئة 

dimplexالكهربائيةومكيفات

 spit productsاأدوات تعمل بالكهرباء والديزلعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 899

مكائن نجارةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 900
JOSEF SCHEPPACH 
MASCHINER FABRIK GMBH 
AND CO 

LOCKER AIR-MAZE LTDالفلترات وملحقاتهايو�شف خليل المويد واأولده 901

BRYANTمكيفات النوافد وقطع غيارها�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 902

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 903
الأت غ�شيل �شغط عالى بماء 
الحار والبارد ومعدات ثانوية 

وقطع غيارها
klinett

KARL  JUNGاأدوات كهربائية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 904

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 905

 WOODS OF WINDSOR LTDعطورات�شركة العز للتجارة 906

parfums chevignon for menعطور رجالية�شركة العز للتجارة 907

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 908
و�شالت التمديد المعدنية 

KEIوم�شتقاتها وقطع غيارها

bontاأدوات  ميكانيكية  خفيفةيوكو للمقاولت البحرية 909

DATWYLERا�شالك امان الحريق�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 910

FYNEالأجهزة الم�شتخدمة في البناءيو�شف خليل المويد واأولده 911
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lancome-guy larocheعطورات�شركة العز للتجارة 912

P&G  . ISHRATالت تنظيف خزانات المياه�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 913

متجر ال�شرق الأو�شط 914
الأجهزة الم�شتخدمة فى 

LUXALONالن�شاءات والمبانى

AL- wazah (swan)ال�شاىعادل ح�شن حيدر دروي�س 915

�شركة يو�شف محمود ح�شين 916
اأجهزة واأدوات ت�شخي�س بالأمواج 

ALOKAال�شوتية وقطع غيارها

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 917
�شيارات الحريق و�شيارات 

DENNISالقمامة

AGBالقفول ومنتجات البناء�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 918

bassiقفول ابوابكازروني لمواد البناء ذ.م.م 919

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 920
المحركات والمكائن من نوع 

البترول اأو الديزل
KEYMED. OLYMPUS KEYMED. 
OLYMPUS INDUSTRIAL

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 921

اأو الديزل ان وجد بها اأى ك�شر اأو 
�شداأ بداخلها

KEYMED. OLYMPUS KEYMED. 
OLYMPUS INDUSTRIAL

desouttereاأدوات فك كهربائية وم�شتلزماتها

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 922
جهاز ت�شوير دقيق للالجزاء 

الداخلية
KEYMED. OLYMPUS KEYMED. 
OLYMPUS INDUSTRIAL

�شركة ور�شه البحرين ذ م م 923

مثل جدار العمارات ان وجد 
اأى ك�شر

KEYMED. OLYMPUS KEYMED. 
OLYMPUS INDUSTRIAL

وت�شوير جميع اأنواع 
المحركاتوالمكائن

KEYMED. OLYMPUS KEYMED. 
OLYMPUS INDUSTRIAL

FOSS TECATORجهاز للهظم

�شركة يو�شف محمود ح�شين 924

FOSS TECATORوحدة تحلية

FOSS TECATORاأجهزة مختبر

FOSS TECATORاأجهزة اأك�شجين

FOSS TECATORاأدوات تحليل الرطوبة

FOSS TECATORمختبر عينات

FOSS TECATORاأجهزة ت�شخي�س

FOSS TECATORخالط عينات 

SERMETELالتوربينات باأنواعها

KANGOالمعدات الكهربائية�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 925

926 
�شركة الخليج المتحدة لالعمال - م�شانع الهفوف 

للرفوف
 رفوف الم�شتودعات والمحالت 

HSFالتجارية والثالجات والبواب 

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

72



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

927 
�شركة الخليج المتحدة لالعمال - م�شانع الهفوف 

للرفوف

التجارية والثالجات والبواب 
HSFوال�شبوك

HSFوال�شبوك

ginge- kerrاأجهزة اطفاء

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 928
محاب�س الموا�شير الخا�شة 

بمرور البترول و البخار و المواد 
الكيماوية

ARF

HELITUNE  LIMITEDاأنظمة مراقبة الطائرات �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 929

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 930

HELITUNE  LIMITEDمحلل اهتزازات

HELITUNE  LIMITEDاأنظمة تتبع وموازنة للهليوكبترات

HELITUNE  LIMITEDاأجهزة دعم ار�شي للطائرات

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 931

اأنظمة مراقبة  ودعم ار�شى 
HELITUNE  LIMITEDللطائرات.. 

اأنظمة تتبع وموازنة للهليوكبترات 
HELITUNE  LIMITEDوالطائرات ذوات

HELITUNE  LIMITEDالجنحة الثابتة .

PHYSIO  CONTROLاأجهزة فح�س وتن�شيط القلب 

VAUANCESمواد بناءيو�شف خليل المويد واأولده 932

بيور فلو ذ.م .م 933
معدات تحلية المياه متو�شطة 

PURE PRO WATER CORPالحجم 

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 934
�شواغط هواء متنقلة وعدد تعمل 

IRMER & ELZEبالهواء الم�شغوط

CORALالت ل�شفط ن�شارة الخ�شبعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 935

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 936
CORALوكبائن محكمة لر�س ال�شبغ

PIRELLI  & METZELERاليطارات والتيوبات لجميع اأنواع

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 937
PIRELLI  & METZELERالدراجات النارية فقط

.J. R. G  GUNZENHAUSER LTDالنابيب وو�شالتها واأجزاوؤها

�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 938
م�شتلزمات ر�شا�س الماء الخا�س 

reliableبجهاز انذار الحريق

AVONم�شتح�شرات التجميلمجموعة المانع لالزياء ذ.م.م 939

موؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية  ومتجر وائل لالأغذية 940
الربطة الجراحية ومعدات 

JAYERالم�شت�شفيات ولوازمها

 STYLEBUILT ACCESSORIESالأدوات المنزلية من هدايامذهبةموؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية  ومتجر وائل لالأغذية 941
INC.

KABA ابواب دوارة وجرارة ومتاأرجحةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 942

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 943

قنوات المداخل والحواجز 
KABAالألكترونية وقطع غيارها 

superware- penquin logoاأدوات منزلية من البال�شتيك

GD (GENERAL  DESCALING )انابيب البترول والغاز�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 944
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ATLAS COPCO- AEGعدد كهربائية يدويةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 945

�شركة   خليفات ذ م م 946
الأجهزة الكهربائية المنزلية 

HOTPOINTالرئي�شية

947 
�شركة   خليفات ذ م م

HOTPOINTكالمكيفات والثالجات والغ�شالت

EREBUSاقفال 948

ilco unicanاقفال تعمل بالبطاريةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 949

MANITOWOC وكرينات وحفارات 950

antara, gulf  starبطاريات  للمركباتعنتره بحرين لقطع غيار ال�شيارات 951

عنتره بحرين لقطع غيار ال�شيارات 952

بطاريلت  ال�شيارات  بطاريات  
antara, gulf  starمجمعة

بطاريات  الداخلة  فى  ال�شناعة
 upsantara, gulf  star

الآت التنظيف وقطع غيارها 
PORTOTECNICAولوازمها

GAINSBORROUGHقفول اأبوابكازروني لمواد البناء ذ.م.م  953

كازروني لمواد البناء ذ.م.م 954

LE MANIGLIE DI PASOTTIمقاب�س يدوية
مـــو�ـــشـــالت   ، تــــمــــدد  ــــالت  و�ــــش
ــب  ــي ــاب اأن لــلــمــ�ــشــخــات ، روؤو�ــــــس 
والتهوية  الــحــراريــة  للتو�شالت 
�شناعية  و�ــشــالت   ، والــتــكــيــيــف 
معدنية  وم�شالك  تمددية  معدنية 
وغير معدنية ذات �شغط منخف�س 
اأحزمة   ، مطاطية  تمدد  و�شالت 
الذرية  الحربية  لل�شفن  مطاطية  

، اأنابيب معدنية للمن�شاأت الذرية 

SENIOR FLEXONICS, INC.

LUXTENاأجهزة كهربائية�شركة خدمات ايراديو الفنية 955

HINOال�شاحناتالملكي لخدمات ال�شيارات 956

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 957
الكبيالت والتو�شيالت واجزائها  

M-SEALوملحقاتها

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 958
المواد الطبية الخا�شة بالطب 

النووى
BICRON HARSHAW  LTD NE 
TECHNOLOGY

 broil king , hudsonغالية بالكهرباء�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 959

فابكوالمطهرات�شركة نادر للتجارة والتبريد     ذ م م   960

�شركة نادر للتجارة والتبريد      ذ م م   961

 supaالمبيدات الح�شرية

 supaوملطف الهواء

AUDIOSOFTنظام ت�شجيل رقمي وم�شتلزماته

خط التكنولوجيا للخدمات والتجارة 962
جميع ما يتعلق بالو�شالت 

JCالخا�شة بالنابيب 

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنية�شركة يو�شف محمود ح�شين 963
YFREE.
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�شركة يو�شف محمود ح�شين 964
 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالقم�شة الطبية

YFREE.

"kamill  Cream"الكريمات

�شركة خيبر للتجارة د.م.م. 965
الكابالت الكهربائية للمخازن 

المركزية
MITSUBISHI CABLE 
INDUSTRIES ,LTD

ROTHENBERGERعدد يدوية واأدوات لولبةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 966

�شركة نا�شتيك ذ.م.م. 967
المياه الخا�شة بمعالجة مياه 

MAMMOTH ROTOR ROEFILTالمجاري

YOSHIMURAقطع الغيار والك�ش�شواراتعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 968

IBMاأجهزة الكمبيوتر�شركة البحرين للحا�شبات الليه 969

united arab shipping co. (s.a.g.)وكيل ال�شحن�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 970

I.T.S.S-IRAN TRANSالمحولتال�شركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م 971

CRUNCHIE-WISPA- FLAKE �شوكولته بالفواكه والمك�شرات�شركة العوجان للتجارة  ذم م 972

�شركة العوجان للتجارة  ذم م 973

�شوكولته بالحليب و�شوكولته 
بالمك�شرات

CADBURY - DOUBLE DECKER- 
CRUNCHIE-WISPA- FLAKE

المعدات الطبية والمواد 
POLYSTAN BENELUXالم�شتهلكة

 BUSINESS TRAVELخدمات ال�شياحة وال�شفر�شركة داداباي لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م 974
INTERNATIONAL 

�شركة خدمات ايراديو الفنية 975
رادار  لمراقبة ال�شرعة والة 

الت�شوير الموجودة فى ال�شوارع 
ل�شبط ال�شرعة

G ATSO METER 

 / VALLI & COLOMBO / FUSITALمقاب�س اأبواب ونوافذ وعالقاتكازروني لمواد البناء ذ.م.م 976
FORGES AND ECOSTILE

كازروني لمواد البناء ذ.م.م 977

 / VALLI & COLOMBO / FUSITALاأغطية األمفاتيح األكهربائية
FORGES AND ECOSTILE

 / VALLI & COLOMBO / FUSITALاأدوات ولوازم األثاث 
FORGES AND ECOSTILE

AZEE HERBALمنظفات خا�شة بالعناية بالب�شر

�شركة يو�شف محمود ح�شين 978
الأجهزة المختبرية لتحليل 

METROHMال�شوائل

يو�شف خليل المويد واأولده 979
المحولت الكهربائية والليات 

demasالثقيلة

SWANN  MORTONاموا�س جراحة �شركة يو�شف محمود ح�شين 980

محمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 981
انابيب الغاز والأدوات الخا�شة 

GATESبالغاز
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المنظفات�شركة محمد ابراهيم ال�شفار 982

VASELINE , PONDS , PROPHECY 
, CACHET , CUTEX , Q. TIPS 
, FLORA SUNFLOWER OIL , 
MACHERIE EAU DE , DOVE , 
AXE EAU DE , DENIM MENS  
,  LIPTON INSTANT  HUMMUS 
,  CLEAR CARE SHAMPOO ,  
SUNLIGHT ,  LIFEBUOY

�شركة محمد ابراهيم ال�شفار 983

حفاظات

FABRICS)  DRENE,H&S(SHA
MPOO),PRINGLES,FLASH,LA
VA,ZEST,LUVS & ALL OTHER 
PROCTER& GAMBLE,

jessفر�شاة ا�شنان

CRESTمعجون ال�شنان

ALWAYSالحفاظات

ماركة صباح اخليرالمواد الغذائية

DELCHIجميع مكيفات ال�شباك والمجزاه

 toshibaالبطاريات لجميع اأنواعها�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 984

HINOال�شاحناتالملكي لخدمات ال�شيارات 985

 TIRUPATI TRADINGمواد كيماوية�شركة محمد ابراهيم ال�شفار �س.م.ب.مقفلة 986
CORPORATION 

KABA GILGENابواب اوتوماتيكية وقطع غيارهاعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 987

  THE  GREAT  EASTERNخدمات ال�شحن�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 988
SHIPPING  COMPANY  LTD.

اكوريم 989
احوا�س اكفا�شتايل ل�شماك 

akvastabilالزينة

LINA"S PARISخدمات مطاعم درجة اولى �شركة اأفكار للت�شويق ذ.م.م 990

�شادق وتقي ابناء محمد البحارنه 991
جميع اأنواع الأ�شالك و الكابالت 

الكهربائية

FOR THE SALE, DISTRIBUTION 
AND BIDDING THE TENDER 
BUSINESS OF ALL ELECTRIC 
WIRE AND CABLE PRODUCTS 
CHINA CABLE

�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 992
اغطية ورقية للكيك والكواب 

KOOKABURRAوال�شحون

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 993
المواد المختبرية والأجهزة 

للمختبرات

AMERCARE, 
GAMMACARE, PREMISE, 
PREMPLY,PERMAC,PREMADEX

DODDاأ�شباغ�شركة ابراهيم خليل كانو �س.م.ب.م 994
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ALFRED  DUNHILL�شاعات�شركة يو�شف عبدالوهاب الحواج واأولده 995

  GRUPPO  GERAMICHEبالط �شيراميكوكالة الخليج للتجارة والت�شدير 996
GARDENIA

KERALASABDAM  WEEKLYالحفالت ال�شبوعيةقرطا�شية العوفي 997

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 998
معدات كهربائية م�شتخدمة 

SIEMENS  LIGHTINGلالنارة

SAMSONITE�شنط جلديةبهبهاني واإخوانه المحدودة 999

MATBURNاأجهزة ومعدات طبية وجراحية�شركة يو�شف محمود ح�شين 1000

barryالحلويا ت ومواد الخام التابعة لها �شو�شي فود �شبت�شلتز 1001

" ARAI "قبعات ال�شالمةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1002

�شركة خدمات ايراديو الفنية 1003
ا�شالك كمبيوتر للتو�شيالت 

KRONEواأجهزة ات�شالت �شلكية   تلفون

MAHILARATNAM  MONTHLYالمطبوعات ال�شهريةقرطا�شية العوفي 1004

DEVI WEEKLYمجالت ديفي ال�شبوعيةقرطا�شية العوفي 1005

ICIالأدوية والمواد ال�شيدلنية�شركة يو�شف محمود ح�شين 1006

.DIAMANTمطحنه حبوب�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1007

 EASTER AND BROOK ALLCARDالمعدات والأدوات اليدوية�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1008
LTD.

BUTTERFLYمكائن خياطةمركز المين للتجارة 1009

NANA  FILM  WEEKLYالمحفالت ال�شبوعيةقرطا�شية العوفي 1010

محالت المعر�س 1011
جبنة مطبوخة �شيدر جبنة 

 FALCONطبيعية و�شمنه وزبدة 

radoxمنتجات ال�شتحماممحالت المعر�س 1012

AKZO/ SANDTEXال�شباغ للمبانييو�شف خليل المويد واأولده 1013

W.888الأحذيةمحالت اخوند عو�شي 1014

الموؤ�ش�شة الوطنيه للخدمات ال�شناعيه والتجارية 1015
مق�شورات عادية ومبرده 

al-majdouieو�شناديق و�شهاريج

jeanne piaubertالمكياج ومواد لل�شنايةالب�شرة�شركة العز للتجارة 1016

stendhalمكياج واأدوات تجميل�شركة العز للتجارة 1017

SWIZA  &  MATHEW  NURMAN�شاعات حائطمركز البحرين للمجوهرات 1018

LAGمعدات للطائرات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1019

MEROار�شيات مرتفعة للمكاتب�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1020

METALAIRتنكرات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1021

kiwi,brylcreem,badedas,bodymisعلب دهان لتلميع الأحذيةدي�شتر بيو�شن لنك ذ.م.م. 1022
t,proset,ambipur,radox

LAKOS INTERNATIONAL   S.Aفرازات )فا�شالت ( ومعدات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1023
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kiwi,brylcreem,badedas,bodymisكريم �شعر وقطع �شابوندي�شتر بيو�شن لنك ذ.م.م. 1024
t,proset,ambipur,radox

دي�شتر بيو�شن لنك ذ.م.م. 1025
kiwi,brylcreem,badedas,bodymisمزيل رائحة العرقو معطر الجو

t,proset,ambipur,radox
الت تحميل مف�شلية لال�شمدة 

CLARK BOBCAT EUROPEوالن�شاءات و ال�شاحات الزراعية

ducatiجميع اأنواع الدراجات الناريةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1026

ducatiوقطع الغيار والأك�شواراتعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1027

rumالفران الكهربائية�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1028

SPP PUMPSالم�شخات وقطع غيارها�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 1029

ALFRED  DUNHILL�شاعاتبحرين جولرى �شنتر ذ.م.م 1030

MUTHUCHIPPY  VARIKA مجالت هنديةقرطا�شية العوفي 1031

1032 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م
MARINA  VENTYRES  LTDار�شفة عائمه وار�شفة ثابته

1033 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م
.I.S.A.  -   S.A.Lالقيام بخدمات ال�شحن

MAFAZAمطعم للوجبات ال�شريعة �شركة مطاعم ارابيكا ذ.م.م 1034

لحوم�شركة نادر للتجارة والتبريد ذ م م 1035

BOVRI, MARMITE, AMBROSIAك�شترد ورز مع حليب�شركة نادر للتجارة والتبريد ذ م م 1036

G.H.Sاآللت مو�شيقية�شركة نادر للتجارة والتبريد ذ م م 1037

VIMTO�شراب ع�شير فيمتو�شركة العوجان للتجارة  ذم م 1038

ENRAF  NONIUSالمعدات الطبية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1039

PHARMACIAالأدوية ال�شيدلنية�شركة يو�شف محمود ح�شين 1040

NADY SYSTEMS INCاآلت مو�شيقيةمتجر القمر 1041

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1042
المعدات الخا�شة بالعالج النووي 

hekللم�شت�شفيات

 C M Pو�شالت للكابالت الكهربائية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1043

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1044
القفازات الطبية البالونات 

COMFIT, PROFEEL, FOLEYCATHالطبية

ALIAخدمات النقل وال�شحنوكالة �شفريات الخليج 1045

وكالة �شفريات الخليج 1046

مبيعات عامة للم�شافرين 
OLYMPICوالحمولت البريدية

اأكيا�س لحفظ الدم.موازين 
TERUMOلمعرفة حرارة الج�شم
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�شركة يو�شف محمود ح�شين 1047

حرارة الج�شم.اأبر مختلفة 
TERUMOالحجام

TERUMOموازين ل�شبط �شغط الدم

TERUMOوما يتبعها من معدات
الأفران الغازية وال�شخانات 

الغازية واأجهزة المطابخ 
الكهربائية والغازية و معداتها

CREDA , NEW WORLD

موؤ�ش�شة الروابي التجارية د.م.م 1048

�شمامات لولبية واأوتوماتيكية 
للماء والغاز والهواء ومفاتيح 
حفظ وتحكم الدفع والحويل 

وقطع الغيار

asco

POLISH  AIRLINE  LOTوكالء مبيعات عموميون لل�شركةوكالة �شفريات الخليج 1049

TETRAاللفائف و�شمادات  للجروحجنرال ميدكل ذ.م.م 1050

العا�شمه لالأدوات الكهربائيه 1051
الأ�شالك الكهربائية الخا�شة 
بالأجهزة والأ�شالك الم�شادة 

للحريق
CAVICEL

gulf injectال�شوائل الوريدية�شركة يو�شف محمود ح�شين 1052

gulf injectمنتجات العناية بال�شحة�شركة يو�شف محمود ح�شين 1053

وكالة الخليج للتجارة والت�شدير 1054
VE- VA roofing tiles-plain- 
coloured-mano factwed by ve va 
laterizi s.p.a 

.BRONCES COBA S. Aمقاب�س اأبوابكازروني لمواد البناء ذ.م.م  1055

JBLالمركبات ال�شناعية الكهربائية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1056

NAKKHEERAN WEEKLYالمجالت ال�شبوعيةقرطا�شية العوفي 1057

SKYWAYالحقائببهبهاني واإخوانه المحدودة 1058

ABAXISاأجهزة طبية وملحقاتها�شركة يو�شف محمود ح�شين 1059

�شركة يو�شف محمود ح�شين 1060

اأجهزة تحاليل للمختبرات 
PERKIN ELMERوملحقاتها

nucleus,tennelecالمعدات المخبرية

 WAKOجميع اأنواع الخزائنيو�شف خليل المويد واأولده 1061

يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1062
الأجهزة الكهربائية المنزلية 

 PROCTOR SILEXال�شغيرة

 TAIT MOBILE RADIOاأجهزة ات�شالت �شلكية ول �شلكية�شركة خدمات ايراديو الفنية 1063

المعدات اليدوية�شركة زينة الدولية 1064
KENMORE, COLORMATE 
CRAFTSMAN SEARS, ROYAL 
COURT, OPEN HOME DIEHARD

BENYTONEالأجهزة الكهربائية�شركة زينة الدولية 1065

scheringاأدوية 1066

EXIDEلمبات وبيرنكاتيو�شف خليل المويد واأولده 1067
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يو�شف خليل المويد واأولده 1068

EXIDE)قطع غيار لل�شيارات (

وكالء البواخر المملوكة والم�شغلة 
والم�شتاجرة

SMITH INTERNATIONAL 
NEDRLAND B.V

موؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 1069
المك�شرات والوجبات الخفيفة 

OLEورقائق البطاط�س

westraاثاث المكاتب اأجهزة الكومبيوترموؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 1070

RANI WEEKLY & RANI COMICSجرائد ومجالتقرطا�شية العوفي 1071

قرطا�شية العوفي 1072
توزيع الجرائد وال�شحف 

quomantry pardesi monthlyالمجالأت الأ�شبوعية

 the chandrika daily , chandrikaال�شحفقرطا�شية العوفي 1073
weekly & chandrika clondars

بيع المجالتقرطا�شية العوفي 1074

THE MATHRUBHUMI DAILY,THE  
MATHRUBHUMI ILLUSTRATED 
WEEKLY, GRIHALAKSHMI, 
CHITRABHUMI, MATHRUBHUMI 
DIARY & WALL CALENDER

وكالت البحرين التجارية 1075
hormanالأبواب الم�شتخدمة فى البنايات

اأنظمة مراقبة مرور الم�شاة 
 automatic systemsوال�شيارات

LDVال�شيارات وال�شاحنات الخفيفة�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1076

موؤ�ش�شة الفتوئي التجارية 1077
مواقف �شيارات متنقلة، 

GOLDENرافعات،ا�شن�شر

ASHFRAME INTERNATIONALرافعات وقطع غيارهايو�شف خليل المويد واأولده 1078

SYKESم�شخات الماء لل�شوائل الثققيلة�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1079

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1080
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1081
�شاحنات �شناعية ومقطورات و 
HYSTERتيلرات و اأدواتها وقطع غيارها

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1082
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

بالم�شافر وال�شحن
IRAQ MARITIME TRANSPORT 
CO. LTD.

DAILY THANTHIبيع وا�شتيراد ال�شحف والمجالتقرطا�شية العوفي 1083

G-HANZ FZEالأجهزة  الكترونية�شركة متجر يعقوبي المحدودة ذ م م 1084

IWATOMIقرميد لال�شقفوكالة الخليج للتجارة والت�شدير 1085

DUNLOPاأحذية �شناعية واأحذية لل�شالمةموؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1086

مكائن نجارةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1087
JOSEF SCHEPPACH 
MASCHINER FABRIK GMBH 
AND CO 

MAN GHH LOGISTICS GMBHرافعات عمودية �شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1088
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 VOGT MAN GHH LOGISTICSال�شمامات باأنواعها المختلفة�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 1089
GMBH

�شركة �شيكون للتجارة والخدمات الميكانيكيه ذ م م 1090

FUJIوقطع الغيار

LILLYالأدوية الطبية والبيولوجية 
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن

.ignazio messina & c.s.p.aتقديم خدمات ال�شحن البحرىوكالة ال�شفريات المتحده وال�شحن 1091

 HITACHIاآليات حفروكالة ال�شفريات المتحده وال�شحن 1092

ALFRED  DUNHILL�شاعات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1093

ISCOSA & SIEMENSخدمات ال�شيانة ال�شناعيةبهبهاني واإخوانه المحدودة 1094

ISCOSA & SIEMENSال�شيانة ال�شناعية موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 1095

موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 1096
NAUTICASTاأجهزة الت�شالت البحرية 

meyerاأدوات ومعدات كهربائية

الخدمات الهند�شية الفنية والت�شويق )تيمز( 1097
 ولعات �شاعات واقالم 

ALFRED  DUNHILLزمنتوجات جلدية ومالب�س 

JAQUES  SAINT  PRESعطورمحمد محمد �شريف حاتم واأولده 1098

محمد محمد �شريف حاتم واأولده 1099
NIKONاآلت ت�شوير

PREMIER CAMERAاأدوات الت�شوير

�شركة متجر يعقوبي 1100
ALFRED  DUNHILLولعات

EENADU DAILYمجالت يومية

مكائن نجارةقرطا�شية العوفي 1101
JOSEF SCHEPPACH 
MASCHINER FABRIK GMBH 
AND CO 

FELDER, FORMAT 4مكائن للنجارةعبا�س  بلجيك واأولده ذ.م.م 1102

lebanese dairy co chtooraالجبانعبا�س  بلجيك واأولده ذ.م.م 1103

موؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 1104
ال�شيارات و قطع غيارها و 

SABIEXخدمات ال�شيانة 

المناعي لخدمات ال�شيارات 1105

1- اأجهزة بحرية
 2- اأجهزة الك�شف عن ال�شماك 
3- جهاز الك�شف عن عمق البحر 

4- الراديو

RAYMARINE

�شركة خدمات ايراديو الفنية 1106
�شمامات للغاز والبترول وقطع 

BLACغيارها
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1107 
�شركة الروابي التجارية ومالكها علي بن مبارك النعيمي 

�شركة ال�شخ�س الواحد )�س.�س.و.(
جميع ال�شمامات متعددة

KEYSTON USA/UK/
NETHERLANDS, KEYSTONE, 
YARWAY USA KEYSTON, 
ANDERSON GREENWOOD USA, 
KEYSTON, VANESSA ITALY 
KEYSTONE, BIFFI USA/UK, 
KEYSTON, FLGCO

نحا�س فولذ وحديد�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 1108

KEYSTON USA/UK/
NETHERLANDS, KEYSTONE, 
YARWAY USA KEYSTON, 
ANDERSON GREENWOOD USA, 
KEYSTON, VANESSA ITALY 
KEYSTONE, BIFFI USA/UK, 
KEYSTON, FLGCO

�شركة الروابي التجارية �س.�س.و. 1109

المحولت ومفاتيح التحكم 
الكهربائية والمراقبة والمحركات 

الكهربائية
danke electrical limited

LA ROSE BLANCHEالعجين الغذائي والك�شك�شي

SUZUKI CORPORATIONاللت المو�شيقيةاية ل�شتيراد وت�شدير المواد الغذائية 1110

متجر القمر 1111
عمل الم�شطحات الأر�شية 

GREGORI INTERNATIONALالزراعية 

AYUSHMAN AYURVEDIC TRUSTالع�شابعبدالجبار محمود الكوهجي واأولده 1112

ZEALمعدات طبيةمركز كويمتور للم�شاج والع�شاب 1113

  THE  GREAT  EASTERNخدمات ال�شحن�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1114
SHIPPING  COMPANY  LTD.

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1115
جميع منتجات ال�شركة من العدد 

الهيدروليكية وقطع غيارها 
ولوازمها

POWER TEAM

UDAYAVANI KANADA DAILYال�شحف والمجالت الهنديةعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1116

 d,j,g,exhibition freignt servicesوكال وحيدون لخدمات ال�شحنقرطا�شية العوفي 1117
limited

HOBARTمولدات اأر�شية للطائراتخدمات البحرين العالميه لل�شحن 1118

DEKORGLASSزجاج للديكور�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1119

birlaالطارات والتيوبات وملحقاتها�شركة بلجيك للزجاج والمرايا 1120

colchester , mataاأجهزة الم�شتخدمة في ال�شناعةالموؤ�ش�شة الوطنيه للخدمات ال�شناعيه والتجارية 1121

الموؤ�ش�شة الوطنيه للخدمات ال�شناعيه والتجارية 1122
حا�شبات الية لنظام معلومات 

FERRANTIرحالت

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1123
الطيران وكذلك نظام الحا�شب 

FERRANTIاللى لدارة المبانى

FERRANTIلدارة المبانى�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1124
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LINDEN - ALIMAKاأدوات و معدات البناء 1125

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1126
حاويات م�شممه للنقل )بمافى 

ذلك حاويات نقل ال�شوائل(

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1127
قطع تركيب النابيب الجيرو  

HOKE�شكوبية

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1128

HOKEجهاز قيا�س قطع تركيب النابيب

HOKE�شمامات و ا�شطوانات

HOKEمعدات او منظمات
جميع اأنواع ال�شمامات والعدادات 

الميكانيكية واللكترونية لقيا�س 
كمية ال�شائل والهواء و�شرعة في 

النابيب

MOORCO

مواد غذائية
BETTY  CROCKER  ,  GOLD , 
MEDAL,  TOMS DONRUSS  ,  
LANCIA  - BRAVO

S. S.  WHITE (PENNWALT)مكائن واأدوات لالأ�شنانفتح اهلل ابراهيم 1129

CHRISTENSENمكائن لقطع الكا�شي والطابوق�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1130

CHRISTENSENمنا�شير فولدعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1131

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1132

 KIEIN SCHANZLIN ANDموا�شير
BECKER

جهاز للتكييف
PARTS  AND  
RECONSTRUCTION  
MATERIALS

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1133
الأدوات والمعدات 

الكهربائيةالخا�شة باللحام 
الكهربائي

MILLER

hmt  مكائن ل�شنع الأدوات والأواني�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1134

hmtمكائن طباعة �شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1135

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1136

hmtجرارات

hmtمكائن ل�شنع الم�شابيح 

hmtمحمالت الم�شابيح

hmtمكائن لاللبان

hmt�شاعات اليد
العدد الهيدروليكية وقطع غيارها 

HYTORCواك�ش�شوارات 

hoyaفلترات

TEFALاأدوات المطبخ وغيرها�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1137

PENMAN ENGINEERING LTDعربة تو�شيل ا�شالك الت�شالتمحالت المحمود 1138
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SPORT THIMEاأدوات ريل�شية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1139

عبداهلل مالح�شن اخوند عو�شي 1140
ال�شالك والكيبالت الكهربائية 

UNIKAوما يتبعها من المواد

موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 1141
والأدوات والمعدات الكهربائية 

UNIKAالمتعلقة بها

موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 1142

caddies qualiteمعدات تخزين الب�شائع
  اأجهزة منزلية واأجهزة تح�شير 
الطعام وعربات للمواد الغذائية 

ومعدات لعر�س  الب�شائع واأدوات 
واثاث مكاتب وما يتعلق به من 

قطع غيار

caddie qualite

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1143

مكاتب وما يتعلق بها من قطع 
caddie qualiteالغيار

F.A. THIEM ROHSTOFF GMBHالمواد الكيماوية

 chrysler ply mouth dodge fargoقطع غيار

 .SULLAIR EUROPE S. A�شاغطات الهواء ال�شناعية�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1144

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1145

 .SULLAIR EUROPE S. Aمخففات وفالتر 

 .SULLAIR EUROPE S. Aمعدات تفريغ هواء

 .SULLAIR EUROPE S. A�شاغطات هواء محمولة

 .SULLAIR EUROPE S. Aمعدات للمتعهدين

SINGERاأدوات منزلية

SINGERمكينات الخياطة ال�شناعية 

معامل العلوى محالت اليقظه التجارية  1146

SINGERماكينات اتي�شان

SINGERماكينات الحياكة المنزلية

QUINTONجهاز الق�شطرة

.HIAB  ,  SCAPROرافعات هايدرولك وغيرها

PHILIPSالمنتجات الكهربائية واللكترونية�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1147

duomatمكائن و م�شخاتمحمد فخرو واإخوانه ذ.م.م 1148

WARSOPم�شخاتعبا�س  بلجيك واأولده  ذ.م.م 1149

POLARجميع المراوح الكهربائية�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1150

�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1151

معدات اأر�شية للمطارات
air-a plane corporattion supports 
sys tems for airgraff- air ports- 
missiles

�شيارات بيك اب والبا�شات  
وال�شيارات الريا�شية وقطع 

غيارها
TIANMA

 wd - 40زيوت الت�شحيمحمد الزياني واأولده لل�شيارات ذ.م.م 1152
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ENRAF  NONIUSالمعدات الطبيةعنتره بحرين لقطع غيار ال�شيارات 1153

RIMA FILTERSمر�شحات الهواء وزيت ال�شيارات �شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1154

ELI LILLY, ELANCOاأدوية زراعية وبيطريةعنتره بحرين لقطع غيار ال�شيارات 1155

ال�شركة العامة للدواجن 1156
اأجهزة التحكم فى جميع اأنواع 

ROTORKالولفات

�شركة خدمات ايراديو الفنية 1157
التى ت�شتخدم فى محطات المياه. 

ROTORKمحطات الغاز

�شركة خدمات ايراديو الفنية 1158

ROTORKالغاز. محطات الزيوت

RFDقوارب نجاة مطاطية

موزعون وحيدون لمنتجات 
تو�شيل الكهرباء

FENNER INTERNATIONAL 
LIMITED 

DOW  ELANCOمواد كيماوية زراعية�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1159

ommeرافعاتال�شركة العامة للدواجن 1160

DYNAPACالمعدات الهزازة وقطع غيارها�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1161

 CHRISTIAN DIOR�شاعات -اأقالم- ولعاتالخليج لالليات والتكنولوجيا 1162

�شركة العز للتجارة 1163
نظارات �شم�شية وفريمات 

 SUNREVE CO LTDوعد�شات

SUBA - SEALالأدوية ومعدات الم�شت�شفيات�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 1164

BAUER  KOMPRESSOREN�شاغطات تنف�س غاز وهواء �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1165

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1166
�شاغطات غازية للتطبيقات 

BAUER  KOMPRESSORENال�شناعية

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1167

ال�شناعية واأجزاوؤها وقطع 
BAUER  KOMPRESSORENغيارها

GARDNERمكائن وقطع غيارها
اأجهزة الكترونية للك�شف عن 

RADIOETECTIONالكيبالت والنابيب

 ,AVELING BARFORD INCحفاراتعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1168
STOTHERT AND PITT PLC

grundfosم�شخات مياهمعامل العلوى 1169

معامل العلوى 1170

.J.C.Bغرافات

.J.C.Bوم�شتقاتها وقطع غيارها
فايبر كال�س خا�شة 

PALADINبال�شتخدامات الن�شائية 

اأعمال البناء و ال�شيانة و فح�س 
و اختبار م�شتودع ال�شاحنات و 

العربات و المعدات المتعلقة بهما 
و البنية التحتية و �شالمة اإدارة 
الموؤن و خدمات الفح�س العامة

MOTHERWELL

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1171
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها
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clemcoمكائن وعدد للم�شح�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1172

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1173

clemcoمكائن الر�س و التنظيف

elginمكن�شة ال�شوارع والمدرجات

I.T.S.S-IRAN TRANSالمحولت

QALCOزيوت ت�شحيم ال�شياراتمجموعه العا�شمه 1174

AIR MAURITIUSبيع تذاكر ال�شفرعنتره بحرين لقطع غيار ال�شيارات 1175

 chrysler ply mouth dodge fargoقطع غيارالهداية لل�شفر وال�شياحة 1176

 ATLAS AUTOMATION / PARKERحنفياتمعامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 1177
PNEUMATIC

معامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 1178

 ATLAS AUTOMATION / PARKERتو�شيالت
PNEUMATIC

 ATLAS AUTOMATION / PARKERانابيب
PNEUMATIC

 ATLAS AUTOMATION / PARKERا�شطوانات غاز �شناعى
PNEUMATIC

راديترات ال�شيارات 
SABAH RADIATORSوالإك�ش�شوارات التابعة لها

ال�شاللم والم�شاعد المتحركة 
BONEXوقطع غيارها

bs and bمعدات ال�شالمةمركز ال�شيراميك الدولي ذ.م.م. 1179

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1180
نظام و اأجهزة الم�شح ال�شوئي و 

ملحقاته الخا�شة بالمطارات و 
بالجمارك

SMITHS HIEMANN

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة ذ.م.م 1181
الأدوات المنزلية من منتجات 

NORITAKE CO . LTDال�شركة

محالت المحمود 1182
وحدات اأر�شية لتوليد الطاقة 

HOUCHIN AEROSPACE LIMITEDالكهربائية للطائرات

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1183
وحدات ت�شغيل محركات 

HOUCHIN AEROSPACE LIMITEDالطائرات

 europaالأدوات ال�شحية�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1184

PARTCOمعدات دواجن 1185

ال�شركة العامة للدواجن 1186

PARTCOقطع غيار لمعدات الدواجن 

 PURAFILاأنظمة ومعدات تنقية الهواء 

LAWTONالآلت والمعدات الجراحية

موؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية ومتجر وائل لالأغذية 1187
اأدوات ال�شالمة)اأجرا�س لنذار 

FIKE CORPORATIONالحريق وطفايات للحريق(

MAHAN AIRخطوط طيران و�شحن �شركة خدمات ايراديو الفنية 1188

HANNA INTERNATIONALمعدات غ�شيل ال�شياراتكيلوباترا لل�شفر وال�شياحة 1189
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ZANUSSIالغ�شالت محمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1190

ZANUSSIالفرانغاز البحرين  �شركة ذ.م.م 1191

غاز البحرين  �شركة ذ.م.م 1192

FAGORثالجات

specialfabrikkenخالطات لالأ�شمنت والكنكريت
جميع اأنواع اللواح البال�شتيكية 

AC-RY POLYوالمنتجات الم�شابهة

Granadaاأدوات �شحيةاأوال بال�شتيك  ذ م م 1193

وكالت البحرين التجارية 1194
عازل �شد الحرارة والك�شر 

JOHNSON- WINDOW FILMSلال�شتخدام المنزلي وال�شيارات

RODIAاآللت و اأقرا�س قطع  �شفاري بال�س للعوازل الحرارية 1195

SWINTEXجميع اأنواع العالمات المرورية عبا�س  بلجيك واأولده ذ.م.م 1196

اأوال بال�شتيك  ذ م م 1197
عالمات ال�شالمة لل�شوارع 

SWINTEXوالطرقات 

اأوال بال�شتيك  ذ م م 1198
FELCA�شاعات

ج�شور و من�شات و مرا�س ثابتة
ATLANTIC MARINEو متحركة و ملحقاتها 

LE  CREUSETاأدوات المطابخعبدالجبار محمود الكوهجي واأولده 1199

 DIMAMANIالجرائد والمجالتمحالت المحمود 1200

DOVERم�شخات غاز واأدواتهاقرطا�شية العوفي 1201

MUSTANGحفارات و رافعاتمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1202

FEALSAFEاأجهزة اأنذار الحريق�شركة محمد ح�شن المحرو�س)�س.م.ب.م( 1203

BREITLING WATCHS�شاعات وقطع غيارها�شركة خدمات ايراديو الفنية 1204

محالت الزيرة 1205
النابيب النحا�شية والمغطاه 

بالبال�شتيك وموا�شالتها لجميع 
اأنواعها

KEMBLA

UZBEKISTANاال�شحن الجوي�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1206

  SYMINGTON  WAYNEم�شخات البترولالهداية لل�شفر وال�شياحة 1207
INTERNATIONAL  CO  LTD

1208 
محطه الح�شن للوقود والخدمات ل�شاحبها محمد على 

الح�شن
  SYMINGTON  WAYNEاأدوات الت�شحيم ال�شيارات 

INTERNATIONAL  CO  LTD

1209 
محطه الح�شن للوقود والخدمات ل�شاحبها محمد على 

الح�شن
  SYMINGTON  WAYNEوكمبري�شرات ومعدات الكرجات 

INTERNATIONAL  CO  LTD

1210 
محطه الح�شن للوقود والخدمات ل�شاحبها محمد على 

الح�شن

مراوح �شفط العادم والغازات 
FUMEXوالبخرة وملحقاتها 

المكائن  الزراعية

agco,massey  ferguson, mf, 
gleaner, western, combine, 
whithe-new  idea, black machine, 
glencoe, farmhand,tye
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MACK  INTERNATIONALال�شيارات والعربات�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1211

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1212
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

MATRXاأجهزة المختبرات الطبية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1213

1214 REGAL  ROLLER  DOORS  

DELTA  CONTROLS  LTD�شغط المحولت واأجهزة الر�شالعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1215

1216 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م
EXPESS ,  LEON  GULBERTالمواقد الغازية

icn flow inn biomedicalsالمعدات والمواد الخا�شة�شركة غاز البحرين ذ.م. 1217

G.M.Aمادة كا�شطة من حبات الجرانيتموؤ�ش�شة وائل للتجارة - �شيدلية  ومتجر وائل لالأغذية 1218

1219 
�شركة المناعي للتجارة والمقاولت �س.�س.و   الق�شم 

التجاري
VIKING PUMPم�شخات البترول وملحقاتها

WEIR PUMPSم�شخات لمكائن والغوا�شات�شركة غاز البحرين ذ.م. 1220

 MAC PRINT, MAC SCREEN, MACجميع اأنواع المل�شقات�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1221
MARK ISA PERMA COLOUR

اأوال بال�شتيك  ذ م م 1222
رافعات تخزين وتفريغ من 

KELLEYال�شاحنات

Bronto skyliftالمن�شات الهيدروليكية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1223

 HATZمحرك ديزل�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1224

MACK  INTERNATIONALال�شياراتمعامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 1225

يو�شف ابراهيم محمد العو�شي 1226
م�شخات البترول مع الأدوات 

DOVERالخا�شة بها

INGERSOLL - RANDمكائن اللحامغاز البحرين �شركة ذ.م.م 1227

.ATLAS  COPCO  ABكومبر�شرات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1228

.ATLAS  COPCO  ABمعدات واأجهزة �شناعية للحفرمعامل العلوى محالت اليقظه التجارية  1229

.ATLAS  COPCO  ABوللالغرا�س ال�شناعية والأدواتمعامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 1230

معامل العلوى )محالت اليقظه التجارية ( 1231

الم�شتخدمة فى ال�شناعة وقطع 
.ATLAS  COPCO  ABالغيار الالزمة لها 

ــع  ــواق ــد م ــحــدي جــمــيــع اأنـــظـــمـــة ت
مـــع عملية  الـــداخـــلـــة   الـــبـــواخـــر 

التوجيه والخارجة 
NOR CONTROL

HANSA خالطات و�شالت وملحقاتها

msaمعدات التنف�سوكالت �شيار التجارية 1232

msaمعدات ا�شاءة المنجم�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1233
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�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1234

وقاية العين والوجة وال�شعافات 
msaالولية

msaقناعات للغاز

msaاوقية للرا�س اأجهزة انذار
اآلت متنقلة اوقية لل�شمع لوازم 

msaالتنف�س

معدات لالنقاد وميكانيكية تحت 
msaالأر�س

مالب�س ال�شالمة الت�شالت 
msaاللكترونية 

msaمعدات متنوعة للتقديم
مالب�س الجاهزة ا�شرة الطفال 

TUC TUCواللعاب 

معدات خا�شة �شد التاكل 
وال�شداأ بطريقة التحليل 

الكهربائي الكاثودي
BERA

موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1235
غاز التبريد لأجهزة التبريد 

SOLVAY . SOLKANEوالتكييف

IONICS INCORPORATEDم�شانع لتحلية المياهمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1236

BIOCICE  SCLAVOالم�شال الطبية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1237

MEIKOالت اأوتوماتيكية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1238

MEIKOمعدات للغ�شل الواني�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1239

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1240

اأجهزة المن وال�شالمه للمطارات 
SAFEGATE GULF LLCوقطع الغيار

جريدة اأنترنا�شنيل هيرالد 
تريبون

INTERNATIONAL HERALD   
TRIBUNE .

TREU - INSTRUMENTEالآلت الجراحيةال�شركة العربيه للوكالت والتوزيع 1241

NORGREN,MARTONAIR,ENOTSال�شمامات�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1242

FLEXITALLICكازكيت بجميع اأنواعه�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1243

ب�شكويت�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1244
UNCLE BENS RICE, WHISKAS  
PEDIGREE CHUM , PEDIGEREE 
CHUM  , MIXER PEDIGREE

 CAMUS NAPOLEON - CAMUS_�شركة برادات الجزيره 1245
GRAND VSOP

nattermannاأدويةال�شركة الوطنيه لخدمات الفنادق 1246

TIDELAND  SIGNAL LTDالنارة البحريةموؤ�ش�شة الحمر التجارية 1247

1248 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م
BENFORDخالطات كنكري

densetradeالأخ�شاب البالأيوود�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1249
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KELVINATORثالجاتعبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1250

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني        واأولده  ذ.م.م 1251
 مكيفات فريزرات ومردات ماء 

KELVINATORوغ�شالت و افران واأجهزة اخرى 

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني        واأولده  ذ.م.م 1252

italkraneرافعات خفيفة

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعات
PLATE

 GIANNI VERSACE, DELTA DEالبراويزمركز البحرين للمجوهرات 1253
SIGN KRIZIA

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1254
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1255

koch engineering co incالغطية
الموا�شير الخا�شة باأجهزة 

koch engineering co incالحرارة والم�شطحات

CUMMINS WISCONSINCمولدات كهربائية وقطع الغيار

مولدات كهربائية وقطع الغيار 
التابعة لها

. CUMMINS POWER 
GENERATION LTD.

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1256

اللت تغذية واللمنيوم واأنظمة 
.thrmocn ovens b.vتر�شيح

.thrmocn ovens b.vاللآت مناولة �شب اللمنيوم

1257 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م

الآ لآت ال�شب وافران تنقية 
.thrmocn ovens b.vالمعادن

PURE PRO WATER CORPاأجهزة معالجة المياة

NETLON LIMITEDمنتجات ال�شركة من تقوية التربة

.THE KYOEI TANKER CO. LTDخدمات �شحن ناقالت البترول�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1258

LEIF  HOEGH  &  CO.  A/Sخدمات �شحن عادية.�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1259

HANSAخالطات�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1260

grundfosم�شخات مياه�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1261

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1262
خدمات ال�شحن عادية وناقالت 

.IINO  KAIW  KAISHA  LTDالبترول

PLENTYمر�شحات�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1263

PLENTYفوا�شل الغاز والزيت�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1264

PLENTYالمعالجة بالكلور�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1265

PLENTYم�شايد البخره والغازات�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1266

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1267
الأجهزة الأتوماتيكية لفتح 

APRIMATICالأبواب

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1268
تخلي�س وت�شليم الب�شائع 

والم�شتندات
CHARLES KENDALL FREIGHT 
LTD.
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 , JOHNSON  &  JOHNSONالمعدات الطبية الخا�شة للتعقيمخدمات البحرين العالميه لل�شحن 1269
STERRAD , STERION

leicaالكاميرات والمناظير�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1270

NORTHERN MEDIAاأدوات مختبرية�شركة متجر يعقوبي 1271

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1272
افران المخابز الكهربائية وجميع 

TOM CHANDLEY LTDمعداتها

محمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1273
جميع اأنواع محركات الديزل - 

RUGGERINمكائن

فابكوالأدوية البيطرية عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1274

فابكوالعالجات البيطريةال�شركة العامة للدواجن 1275

فابكوالمطهراتال�شركة العامة للدواجن 1276

ال�شركة العامة للدواجن 1277
جميع اأنواع محركات الديزل 

RUGGERINI-مكائن

عبا�س  بلجيك واأولده   ذ.م.م 1278
اأفران الغاز و ملحقاتها، معدات 

المغا�شل، معدات المطابخ 
العادية، ثالجات

MAGIC  CHEF

THE SIAST DAILYالمجالت وال�شحف الهنديةغاز البحرين  �شركة ذ.م.م 1279

ENRAF  NONIUSالمعدات الطبيةقرطا�شية العوفي 1280

BETمعدات تحويل الحرارة وخدماتها�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1281

grolshمنتجات ال�شركة من البيرة�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1282

COCA COLA, FANTA, SPRITEالم�شروبات الغازيةال�شركة الوطنية لخدمات الفنادق 1283

�شركة تعبئة كوكاكول - البحرين )المحدودة( 1284
جميع اأنواع معدات المطابخ 

واأحجامها 

marumiاأجهزة ومعدات الت�شويرمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1285

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعات�شركة متجر يعقوبي 1286
PLATE

CORTECموانع التاكل البخاريةبحرين جولرى �شنتر ذ.م.م 1287

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1288
�شيانة و ت�شليح الأدوات 
"  HARRIS  PYE  GULF"الكهربائية و الميكانيكية

 italpresseاللتموؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للتجارة والهند�شية 1289

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1290
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

HOOVER�شخانات�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1291

NUOVA FOSTERاأفران وانابيب المياه 1292

astro - vacمكان�س كهربائية مركزية�شركة غاز البحرين ذ.م. 1293

�شركة متجر يعقوبي 1294
�شمامات الأمان والتخفيف واآلت 
FISHER  CONTROLS LTDقيا�س المجال و�شمامات التحكم

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1295
�شيارات �شحن الهيدر 

grove cranls ltdالهيدروليكية المتحركة

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

91



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1296
واحدات اتوماتيكية لغ�شل 

CECCATOال�شيارات

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1297
وحدات اتوماتيكية لغ�شل 

البا�شات و ال�شاحنات و المركبات 
ال�شناعية الثقيلة

CECCATO

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1298

CECCATOنظام ا�شتخال�س الماء

CECCATO�شواغط هواء

CECCATOمجففات هواء ومر�شحات

CECCATOمعدات وغ�شالت ذو �شغط عالى

CECCATOمحطة خدمة

WHITELINEالأجهزة المنزلية الكهربائية
والكرينات ال�شناعية 

grove cranes ltdالهيدروليكية المتحركة

 chrysler ply mouth dodge fargoقطع غيار�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1299

EHRLEمكائن تنظيفموؤ�ش�شة الجالهمه 1300

موؤ�ش�شة الجالهمه 1301
FIELD AND GRANT LIMITEDمراكز مراقبة المحركات

مفاتيح التع�شيقات البحري 
FIELD AND GRANT LIMITEDولوحات التوزيع 

1302 
�شركة كانو الكهربائيه والميكانيكيه والن�شائيه كيمكو 

ذ.م.م

PYROBAN LIMITEDمعدات متنعة وطافية للهب
�شلندرات الغاز واأجهزة الطبخ 
واأجهزة الإ�شاءة و ال�شخانات 

واأدوات اللحام
PRIMUS -  SIEVERT

BECKER  AUTORADIOراديوات �شيارات المر�شيد�سمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1303

  .BARKING  BRASSWARE  COالأدوات ال�شحية�شعيد عبداهلل الحداد واخويه 1304
LTD.

وكالت �شيار التجارية 1305
المعرونة الجاهزة على �شكل 

SANWA�شرائط

 -GRAZY  LENSES  - FANTASYعد�شات ل�شقة ملونه وعادية�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1306
IMAGES 

jadoالخالطات والنابيب وو�شالتها�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 1307

KENTالموادالغذائية والحلوياتوكالت �شيار التجارية 1308

DUNLOPخراطيم مطاط�شركة مخزن العري�س الحديث  ذ.م.م 1309

موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1310
المحولت والولفات )ال�شمامات 

)KOSAN  A.  S.

Granadaاأدوات �شحيةمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1311

.villeroy & boch agال�شيراميك واحوا�س والمطابخوكالت �شيار التجارية 1312

fosterمعات تبريدوكالت �شيار التجارية 1313

silverالأجهزة الكهربائية المنزلية 1314
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. AKIRAاأجهزة ال�شاءة المنزلية�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 1315

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 1316
UTSCHمكاب�س �شغط الرقام والعالنات

و�شفائح اللمنيوم التى ت�شنع 
UTSCHمنها الرقام

اأوال بال�شتيك  ذ م م 1317
MINOLTAالآت الت�شوير

MINOLTAالت العر�س

�شركة متجر يعقوبي المحدودة 1318

MINOLTAوالعد�شات وملحقاتها 

uraniaاأفران الطبخ

ا�شالك كهربائية
ENFIELD  WINDING  WIRE , 
DELTA, ENFIELD ROLLING  
MILLS.

ISOPRINOSINEمنتجات ال�شركة من الأدوية�شركة المروة للتجارة العامة 1319

�شيدلية وائل ومدخر  وائل لالأدوية 1320

والألكترونية  الكهربائية  الأدوات 
ــدة  ــع ــم و�ـــشـــنـــاديـــق الـــتـــوزيـــع ال
والكهربائية  الألكترونية  لالأجهزة 
الموا�شير  تو�شيل  وم�شتلزمات 

البال�شتيكية والنحا�س والحديد

DRALLIM

 GIST BROCADES AMFIPENالمواد ال�شيدلنية والأدويةالعا�شمه لالأدوات الكهربائيه 1321
PIMAFUCIN LOCOLD

ALFRED  DUNHILL�شاعات�شيدلية وائل ومدخر  وائل لالأدوية 1322

بحرين جولرى �شنتر ذ0م0م 1323
ح�شير-�شرا�شف واأغطية من 

DUNLOPمطاط عادى و�شلب

موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1324
عادى و�شلب-توانكى للمياه 

DUNLOPوالوقود

موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1325
-قواردير تكميد للم�شت�شفيات-

DUNLOPقفازات كهربائية و�شناعية

موؤ�ش�شة عبداهلل يو�شف فخرو 1326

كهربائية و�شناعية وغير ذلك من 
DUNLOPالمنتجات المطاطية

جرارات )تراكتورات ( وقطع 
G.M.Cغيارها

 JOHN ZINK INTERNATIONALاأنظمة الم�شابيح

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1327

 JOHN ZINK INTERNATIONALاأنظمة ال�شارات الم�شيئة

 JOHN ZINK INTERNATIONALاأنظمة التحكم بالبخار

a.j antunes &coماكينة عمل الف�شار

SONTEKعازل الحرارية 

معر�س الجميرا لل�شيارات 1328
جرارات )تراكتورات ( وقطع 

G.M.Cغيارها

EMSANاأ�شالك نحا�س�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1329
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�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1330

 CUMMINS DIESELمحركات
INTERNATIONAL LTD 

braccoالمحاليل  الخا�شة لال�شعة

_TEQUILA  ,  SAUZA

�شركة البحرين للفنادق- كلف �شلرز 1331
وكالء �شحن وتخلي�س لجميع 

�شفن الموكل
LIVESTOCK TRANSPORT & 
TRADING COMPANY K.S.C.

TEQUILA  ,  SAUZA_�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1332

turozzi fratelliقطع اأنابيب التو�شيل ت�شتخدم فى�شركة فنادق البحرين - جلف �شلر- 1333

turozzi fratelliمحطات الغاز والبترولموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1334

FRZطاولة لكي المالب�سموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1335

FRZترولي لتقديم الطلبات 1336

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1337

FRZمجفف مالب�س

_
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

FRZ�شاللم معدنية

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1338
محولت الخا�شة بال�شغط 
الحرارية العالي وملحقاتها

KOCH HEAT TRANSFER 
COMPANY

.CYBERGENICSاأغذية �شحية�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1339

�شركة �شيدلية الم�شقطي ذم م 1340
موازين للمختبرات ومعدات 

SARTORIUSالمختبر

ORTISم�شتح�شرات �شحية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1341

ORTISكب�شولت النحل�شركة �شيدلية الم�شقطي ذم م 1342

1343 
�شركة �شيدلية الم�شقطي ذم م

DUMEXالأدوية والمواد ال�شيدلنية

1344 
الأجهزة  الكهربائية المنزلية 

hitachi)ماعدا التيلفزيونات(

ELITE AIRBORNE EXPRESS�شحن الطرود البريديةالمخزن الغربي 1345

daihatstsu micomdoorمكينات التحكم بالبوابغزال المها لل�شحن والتخلي�س الجمركي 1346

alteco�شوبر جلوالمناعي للتجارة وال�شتثمار 1347

.AMERICAN EXPRESS INT INCوكالء لخدمات �شفريات و�شياحه�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1348

CARBONELLزيت الزيتون�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1349

PENTAXمناظير مكبرهبي هريدا�س  واأولده 1350

OLE - NEDERLAND , TOPASOLالآت ت�شوير�شركة متجر يعقوبي 1351

m beiersdrof 3مكاب�س �شغط هيدروليكية�شركة متجر يعقوبي 1352

airtempمكيفات هواء�شركة متجر يعقوبي 1353

العدد: 3340 – الخميس 16 نوفمبر 2017

94



العالمة التجاريةالمنتجاتا�شم الوكيل

JVC - NIVICOتلفزيونات�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني      واأولده ذ.م .م 1354

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني      واأولده ذ.م .م 1355

SONYفيديو

bajaj�شخانات مياه
فاأرت كمبيوتر - مونيتور - 

ميكرويف - كمبيوترات - هواتف 
نقاله - مكان�س كهربائية - 

اأجهزة اإلكترونية - معدات مكتب

FUNAI

 TAIHAN ELECTRIC WIRE COالكابالت العادية
LTD

HASAWIخزانات

HASAWIمبردات الماء�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1356

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1357

FAGORثالجات
جميع اأنواع اليطارات والتيوبات 

HANKOOKلل�شيارات وال�شاحنات

  Q. H. TOURS  LIMITEDرحالت جتابوت ال�شياحية
(JETABOUT)

LIFANدراجات نارية وقطع غيارها�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1358

SPIRIT OF MANILA AIRLINESحجز وا�شدار تذاكر روكرز للدراجات النارية 1359

WORLDS  BESTموانع الحمل الجلديةالمهنا لل�شفر وال�شياحة 1360

 LAMBERT BROTHERS SHIPخطوط مالحية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1361
AGENCIES LTD

�شركة مير�شك كانو البحرين ذ.م.م 1362
�شيارات تنظيف طرق ومطارات 

SCHORLINGونقل القمامة

AMANAاأجهزة كهربائية منزلية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1363

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني        واأولده  ذ.م.م 1364

SANYOالت الطباعة

SCHORLINGونقل القمامة
اأجهزة الفاك�شميلى والكاميرات 

SANYOوالكاميرات الرقمية

SANYOوالكاميرات الرقمية

SANYOوغيرها وقطع غيارها

millac brandالق�شدة بجميع اأنواعها

ZEALالمعدات الطبية وملحقاتها

B C D TRAVELخدمات �شفرياتموؤ�ش�شة الحمر التجارية 1365

sting and vofnf ur sten bergنطارات  �شم�شية وطبيةبيت ال�شفر 1366

sting and vofnf ur sten bergوفريمات وعد�شات�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده 1367
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1368 
�شركة نظارات البحرين - �شركة ذات م�شئوليه محدوده

 HYUNDAI CORPORATIONاأجهزة الكهربائية واللكترونية 

ASHOK LEYLAND LTDبا�شات ولوريات وقطع غيارها  1369

GSCHWENTNERاأ�شباغ لل�شعر وملحقاتهاموؤ�ش�شة العا�شمه للنقليات 1370

king edward cigarالتبغ وال�شجاير�شركة �شيدلية الم�شقطي ذم م 1371

POWERMASTERعدد يدوية الكترونيةعلي ر�شا واأولده - ذ.م.م 1372

�شركة م�شنع يتيم لالك�شجين 1373
معدات التنظيف ال�شناعية 

AMERICAN LINCOLNوال�شناعية

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1374
تقديم خدمات ال�شحن ل�شفن 

الموكل
THE NATIONAL SHIPPING CO 
OF SAUDI ARABIA

,REVIGLASS SAبالط�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1375

DORNBRACHTلوازم الحماماتوكالت �شيار التجارية ذ.م.م 1376

 OHTSUاأطاراتوكالت �شيار التجارية 1377

 OHTSUتيوباتموؤ�ش�شة الجالهمه 1378

موؤ�ش�شة الجالهمه 1379
dominaمالب�س داخلية ن�شائية

منتجات وم�شتح�شرات العناية 
GALDERMAبالب�شرة

kochمعدات للمحولت الكيمياوية�شيدلية نا�شر 1380

cow & gate,nutrilon,nutricia,carilالحليب واأغذية الطفال�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1381

�شيدلية مدينه حمد 1382
جميع الأجهزة والمعدات العلمية 

sargent - wel chوالتعليمية والمختبري

المناعي للتجارة وال�شتثمار 1383
البالط - كا�شي - ال�شيراميك 

SALONIبجميع ا�شكالة

ال�شوكالته والحلويات موؤ�ش�شة الر�شا للتجارة 1384
TIC TAC NUTELLA NATURELLA 
MINT DUPLO KINDER LINE 
CHOCOLATES

KINDER LINE.CHOCOLATES. ال�شوكولته والحلويات�شركة فايق الزياني 1385

�شركة فايق الزياني 1386

KINDER LINE.CHOCOLATES. ال�شوكولته والحلويات

ROSSETTI جميع الأجهزة

JVC - NIVICOم�شجالت

AIWAالراديوالموؤيد الكترونيك 1387

الموؤيد الكترونيك 1388

AIWAا�شتريو
جميع اأنواع الم�شابيح الكهربائية 

LUXTENلل�شوارع وغيرها

لل�شوارع وغيرها والمحولت 
LUXTENالكهربائية
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العا�شمه لالأدوات الكهربائيه 1389

الكهربائية
hathaway/beta,hathaway/
promac, hathaway, hathaway/
wodex & hathaway/ snw

BLUE DIAMONDلوز  بندق

 .HAN KOOK CHINAWARE COاأدوات منزلية
LTD.

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1390
المالب�س الرجالية والن�شائية 

والولدية

J. C. PENNEY EXPORT 
MERCHANDISING 
CORPORATION

مالب�س األ�شباحة�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1391
J. C. PENNEY EXPORT 
MERCHANDISING 
CORPORATION

n.f.iالينور والجب�س�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1392

SLIKاعمدة للكاميرات وملحقاتها�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1393

SATIONمنظفات�شركة متجر يعقوبي 1394

1395 
موؤ�ش�شة محمد الديلمي ل�شاحبها عبدالر�شا محمد 

ر�شا الديلمي
JIUHMEILITEجميع اأنواع اللواح البال�شتيكية

madras,bombayاأنواع الخبزاأوال بال�شتيك  ذ م م 1396

MCR FLO INDUSTRIES (MFI )�شخانات للبيوت وال�شركاتبي هريدا�س  واأولده 1397

�شركة غاز البحرين  ذ.م.م 1398
اأجهزة معالجة حرارة وتذوب و 

OTTO  JUNKER�شب الفران

JIFFY STEAMERجهاز كي المالب�س بالبخار�شركة يو�شف بن اأحمد كانو ذ.م.م 1399

 TIRUPATI TRADINGمواد كيماوية�شركة متجر يعقوبي 1400
CORPORATION 

1401 
�شركة المناعي للتجارة والمقاولت �س.�س.و   الق�شم 

التجاري
جميع ما تنتجة ال�شركة والخا�شة 

بال�شاحنات 

SHANGHAI HUIZHONG 
AUTOMOTIVE 
MANUFACTURING CO LTD 
(SHAC)

moussy�شراب مو�شى بدون كحولكانو اأوتوز انترنا�شيونال ذ.م.م 1402

VAUANCESمواد بناء�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1403

الأدوات الكهربائية�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة ذات 1404
POWER & DISTRIBUTION 
TRANSFORMERS & PORCELAIN 
INSULATORS

frankeجميع معدات المطبخمجموعه العا�شمه 1405

BIONICS �شماعات اأذن خا�شة بال�شم�شركة غاز البحرين  ذ.م.م 1406

موؤ�ش�شة الحمر التجارية 1407
منتجات كيماوية مقوية للخر�شانة 

وامقاومة للحرارة 

MANUFACTURE OF 
CONSTRUCTION CHEMICAL 
PRODUCTS
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1408 
�شركة اأحمد من�شور العالى للمقاولت والتجاره �س  م 

ب مقفله
المواد العازلة الم�شتخدمة فى 

البناء
AVI -ARABIAN VERMICULITE 
INDUSTRIES

1409 
�شركة اأحمد من�شور العالى للمقاولت والتجاره �س  م 

ب مقفله
IDEOMATجميع اأنواع المحولت الكهربائية

 WOODS OF WINDSOR LTD�شابونالعا�شمه لالأدوات الكهربائيه 1410

حيدر كازروني واأولده 1411
م�شاحيق  الغ�شيل وملطفات الجو 

ومعجين ا�شنان

ditra,  sctira, dema,  lite,mona, 
super   brite, al-jamal,  denta  
care, mist,  lotion d amour,  exira  
rapid, super  sirike.

حيدر كازروني واأولده 1412
FELCA�شاعات

)معدات �شباغة )كالفر�س و 
.L.C HARRIS AND CO LTDالرولت

.HORPHAGاأدوية طبية�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1413

 putzmeisterتيلرات واليات ثقيلة وم�شخات�شيدلية اأوال 1414

 glenlivet, queen anne, soالم�شروبات الروحية�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1415
mething specal, glen grant

�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1416
اأنظمة تبريد وقطع غيارها 

BHJKHKJHواك�ش�شواراتها 

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 1417
عازل حراري �شد الحراره 
PROTECT GARDوالك�شر للمباني وال�شيارات

.K.S.Rالعوازل الحرارية�شفاري بال�س للعوازل الحرارية 1418

�شفاري بال�س للعوازل الحرارية 1419

الم�شتح�شرات الكيماوية المتعلقة 
AL GURG FOSROCفي �شناعة المباني والن�شاءات

 INTERTONماكينة عر�س اآلة فيديو 

الأجهزة والمعدات الكهربائيةموؤ�ش�شة الجامع والقي�شي التجارية 1420
LELECTRICITE INDUSTRIELLE 
BELGE S.A. SPRECHER & 
SCHUH GROUP

HERMES�شاعات و�شاعات حائط يو�شف خليل المويد واأولده 1421

SANTANكريمة جوز الهندبحرين جولرى �شنتر ذ.م.م 1422

SANTANم�شحوق الحليب�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1423

�شركة بي هريدا�س  واأولده  ذ.م.م 1424
bullittالمالب�س الرجالية

bullittالمالب�س الن�شائية

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1425
deltaمعدات ح�شب ال�شمنت

purepac pharmaceuticalcoم�شتح�شرات تجميل

فروم للتجارة العامة 1426
منظم لت�شغيل المحجركات دات 

larsen and toubroال�شغط المخفف

LUXTENاأجهزة كهربائيةموؤ�ش�شة ال�شيد للكهرباء 1427

مجموعة عبدالجبار الكوهجي �س.م.ب مقفلة 1428
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن
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وكالة ال�شفريات المتحده وال�شحن 1429
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن

HOECHSTغاز التبريد�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1430

val de reuil cedex franceاأثاث المختبراتمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1431

 GENIE INDUSTRIESالليات المتحركة�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1432

 GENIE INDUSTRIESالرافعات الخفيفة �شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1433

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1434

اأدوية وم�شتح�شرات طبية 
luو�شيدلنية

توزيع منتجات ال�شهاريج 
WHALEالمركبة 

�شركة �شيدلية الم�شقطي �س.م.ب مقفلة 1435

TERIMالفران الغازية

BASFدهانات على اختالف اأنواعها
قنوات معدنية للكابالت 

CO - PRO - TECالكهربائية

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1436
الموا�شير وحامالت الكابالت 

CO - PRO - TECالكهربائية

مجموعه العا�شمه 1437
مو�شالت الموا�شير والقنوات 

CO - PRO - TECالمعدنية 

مجموعه العا�شمه 1438

م�شخات و �شواغط  و قطع 
sunstrandغيارها

sunstrandم�شخات و نفاخ و قطع غيارها
الكابالت الكهربائية واجزاوؤها 

VANGEELالتابعه لها

�شركة محمد جالل واأولده المحدودة 1439

خدمات ترميز وت�شنيف ال�شلع 
EAN INTERNATONALوالخدمات

 BRANTANOالأحذية وم�شتلزماتها 

جي ا�س وان بحرين 1440

ال�شمامات
VALVES 

ت�شتخدم للبترول والغاز وا�شياء 
اخري

JL

contactumالأدوات والمعدات الكهربائية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1441

primaاأجهزة الكترونية و كهربائية�شركة ور�شه البحرين ذ م م 1442

sunocoالزيوت�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1443

�شمامات  الموؤيد الكترونيك 1444

AUDCO,  SEREK,  BODYLINE  
,  SERCK   AUDCO   VALVES 
,  SERCK   AUDCO  GMBH ,  
AUDCO  SERCK  SA

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1445
المواد الكيماوية لمكائن ال�شفن 

RESINS  -  CHOCKFASTوالمحركات

MAFRON REFRIGERANT GASESجميع اأنواع غاز التبريد�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1446

ETHIOPEAN AIRLINESوكالة مبيعات عامة للم�شافرين 1447
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 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنيةمحمد علي الح�شن �شاحب غاز البحرين 1448
YFREE.

مكان�س كهربائية منزليةوكالة ال�شفريات المتحده وال�شحن 1449

EUBOSم�شتح�شرات وكريمات طبية�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1450

PAEاأجهزة ات�شالت الراديومهام لاللكترونيات 1451

�شركة �شيدلية الم�شقطي �س.م.ب مقفلة 1452
القيام باأعمال المبيعات 

للم�شافرين وال�شحن والنقل 
البريدي

LUFTHANSA

 HOPE MENTHOL 100,S�شجائر وتوزيعها�شركة خدمات ايراديو الفنية 1453
CIGARETTES

 JOHN    BURGESS AND   مواد غذائية معلبة ومجففةوكالة ال�شفريات المتحده وال�شحن 1454
RAYNER

 JOHN    BURGESS AND   زيتون مخلل وع�شير فواكهموؤ�ش�شة البحرين لتجاره التبغ 1455
RAYNER

  -  LA CHEMISE LACOSTEمالب�س ن�شائية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1456
LACOSTE , CROCODILE

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1457
 SEMPERT(brand tires , tubes andجميع اأنواع الإطارات والتيوبات

flabs
مكيفات وثالجات وتلفزيونات 
VIDEOCONوغيرها من الأجهزة المنزلية 

ALITALIA AIRLINESخدمات ال�شحن والم�شافرين ال�شركة العربيه العالميه للتجارة وقطع الغيار 1458

�شركة الغرا�س التجارية ذ م م 1459
الكابالت المطاطة والبال�شتكية 

AEI CABLESوالكابالت الم�شتخدمة للطاقة

KLMمكتب �شفرياتبيت ال�شفر وال�شياحة 1460

AEI CABLESالكابالت المطاطية والبال�شتيكيةالمناعي للتجارة وال�شتثمار 1461

بيت ال�شفر 1462
تقديم جميع الخدمات المتعلقة 

 SINGAPORE AIRLINESبالم�شافر وال�شحن

.QANTAS  AIRWAYS  LTDللم�شافرين والحمولت المناعي للتجارة وال�شتثمار 1463

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1464
قطع الغيار التي ت�شتخدم في 

المكائن والمعدات لتو�شيل الغاز 
والبترول

ISOPREN

�شركة يو�شف بن اأحمد كانو 1465
اأجهزة تعمل بالعملة خا�شة 

TEA TiME , VENUSTAبالماكولت

krupsاأدوات واأجهزة كهربائية 1466

CASEجميع منتجات  ال�شركة كي�سموؤ�ش�شة بر�شلونة العالمية للت�شويق 1467

مقاولت الكوهجي للكهرباء والن�شاء 1468

معطرات للمنزل والمالب�س 
وم�شتح�شرات العناية بالج�شم 
والب�شرة وال�شعر واأك�ش�شوارات 

للمنزل

RITUALS
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1469 
�شركة اأحمد من�شور العالى للمقاولت والتجاره �س  م 

ب مقفله
CROMPTONاللمبات الكهربائية

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1470
خ�شروات وبطاط�س مثلجة و 

ORI IDA  FOODSحلقات الب�شل

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعاتموؤ�ش�شة ال�شيد للكهرباء 1471
PLATE

 MAPPING & WEBB, MAPINGال�شاعات�شركة برادات الجزيره 1472
PLATE

SINKOوحدات معالجة الهواء  بحرين جولرى �شنتر ذ.م.م 1473

1474 
بحرين جولرى �شنتر ذ.م.م

LIVES, TUFF YS MEATY BONE 9غذاء الحيوانات للقطط

LIVES, TUFF YS MEATY BONE 9غذاء الكالب المعلبة 1475

korovine ltdاأدوية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1476

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1477
 de beerالأ�شباغ

ISGالكمبري�شرات للتبريد

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1478
وحدات خلط ال�شمنت 

LIEBHERRوالكونكريت 

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1479
�شاحنات خلط ال�شمنت 

LIEBHERRوالكونكريت 

1480 
�شركة اأحمد من�شور العالى للمقاولت والتجاره �س  م 

ب مقفله
  LIEBHERRالمعدات الثقيلة وقطع غيارها

1481 
�شركة اأحمد من�شور العالى للمقاولت والتجاره �س  م 

ب مقفله

MEDOCHEMIEاأدوية طبية

مطهرات

ومنظفات لغ�شيل ال�شحون 
ومنظفات زجاج

 REXOKLEAR . REXOSOFT , 
REXOSHIFT , REXOLET

REXOLET زجاج واأدوات ناعمة للتنظيفحيدر كازروني واأولده 1482

حيدر كازروني واأولده 1483

FRENCH  CONNECTION  LTDمالب�س الجاهز والك�ش�شوارات 
اأجهزة كمبيوترات خا�شة لمتابعة 

KRONOSالعمالة للح�شور والن�شارف 

_HIRONDELLE  TABLE  WINES  -  
ETCHART  ARMAGNAC

FRATELLI FOLONARI_�شيكورتي 1 وان 1484

aeolus dong fengوكالة ايلو�س لل�شيارات�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1485

�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1486

الموا�شير ال�شغط الهواء 
 LA MECANICA PADANAوالغازات

المعدات الأنف�شالية للفغازات 
FORAINوالمياه وم�شتقاتها

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1487
معدات الكاتم لل�شوت وت�شخين 

FORAINالنابيب 

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1488
معدات للتزحلق ت�شتخدم للطيران 

FORAINودواليب العربات
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موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1489

اأجهزة خا�شة بالتكنولوجيا 
المتطورة و النظم الأمنية 

INSIGHT-EXPERIA- i-WATCH-i-
SERVE-OPTI-Q-INTELLVISIONS

 SITIEاأعمدة كهربائية لتركيب الأنارة 

CENTAURالأدوات الكهربائية

 mr kiplingالكيك والمعجنات المثلجةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1490

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1491
TWO COWAمنتجات اللبان 

SOS  PRODUCTSالمعدات الطبية

crokyالبطاط�س المحم�شةموؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الغذيه 1492

ZEALالمعدات الطبية وملحقاتها�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 1493

ZEALالترمومترات الطبية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده 1494

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1495
مكيفات وثالجات وغ�شالت 

AEGوفريزرات

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1496
AEGوفريزرات

cannonمنتوجات �شحية لآطفال

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني واأولده  ذ.م.م 1497
KRAFTجميع اأنواع الجبن ال�شيدر

الحلويات والعلكة  واللحوم  
KRAFTوالم�شروبات الخفيفه

TUROالم�شخات للمياه�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 1498

sti�شلندرات التحكم�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 1499

stiمفاتيح التحكم  1500

WRمعدات لحام �شناعيةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1501

EUTECTIC CASTOLINEاأدوات لحامموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1502

CHLORIDEالبطاريات 1503

.resinex s.p.aالأدوات والمعدات البحرية�شركة ور�شه البحرين ذ م م 1504

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1505

اأنواع مختلفة من الميترات التى 
ت�شتخدم فى برامج ال�شغط 
والمقايي�س لنابيب الغازات 

وم�شتقاتها

FMC

MUPالأدويةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1506

 JOHNSON AND JOHNSON,  STAالمواد ال�شيدلنية�شركة ور�شه البحرين ذ م م 1507
YFREE.

KLOCKNER  MOELLERاأجهزة القطع ال�شغيرة�شيدلية مدينه حمد 1508

BENDONمالب�س داخلية �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1509

MUPالأدوية�شركة نجاه للتجارة والمقاولت 1510

ROONEFELDT�شاي رونوفلت�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1511
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LONGINESال�شاعات�شيدلية اأوال 1512

 de beerالأ�شباغ�شو�شي فود �شبت�شلتز 1513

 kenwoodاأدوات واأجهزة �شوتيةمتجر الجواء 1514

nattcoاأدوات لحام مختلفة�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده 1515

APIمعدات وا�شطوانات الغازا�شرف كورنر 1516

�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 1517
الأجهزة الكهربائية واللكترونية 

SCHAUBLORENZالمنزليه

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1518
الأجهزة الكهربائية واللكترونية 

THOMSONالمنزلية 

�شركة الغرا�س التجارية ذ م م 1519
الحلويات المتعددة الأنواع 

AMUROLوال�شكال

HANSAخالطات�شركة الغرا�س التجارية ذ م م 1520

WINGETعربات النقل�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1521

korovine ltdاأدوية�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني      واأولده ذ.م .م 1522

CONCRDال�شاعات وقطع الغيار�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياني      واأولده ذ.م .م 1523

COPROSIDERالنابيب وم�شتقاتها �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1524

INTERNATIONAL S M Pالأثاث�شركة مودرن ارت �شتوديو 1525

MEADA0KOUGYOU .CO LTDالعوازل - معالجة المياةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1526

�شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده -  �س.م.ب.م 1527
المفاتيح الرئي�شية ال�شغيرة 

L Gوالكبيرة للكهرباء

TADالنابيب ولوازمهاجرين �شيدر للتجارة العامة 1528

NUTREXPAالحلويات�شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامة �شركة ذ.م.م 1529

MATRIX,HORIZONالمعدات والأجهزة الريا�شيةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1530

�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1531
الأدوات المنزلية كالمالعق 

richardson sheffield productsوال�شوك

VALVETECHال�شماماتبرواميج 1532

scheringاأدوية�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1533

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1534
عوازل ال�شوت و الحرارة 

للجدران و الأ�شقف
HERAKLITH-HERADESIGN-
HERAKUSTIK

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1535
معدات العاب الطفال - مقاعد - 

WICKSTEED�شالت المهمالت

محور البحرين للتجارة 1536
معجون اأ�شنان وكل مايتعلق 

بال�شنان الطبيعية وال�شناعية 

STAFFORD MILLER , 
SENSODYNE  TOOTHPASTE , 
SENSODYNE TOOTHBRUSH , 
DENTAL HYGEINES . 

�شيجارةالمناعي للتجارة وال�شتثمار 1537
dutch masters,antonio y 
cleopatra,dutch masters 
collection
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موؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية 1538
م�شتلزمات انارة مدرجات 

ADBالطيران

OCEANPOTIONكريم للعناية بالجلد�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1539

korovine ltdاأدويةبهزاد للكهرباء والن�شاء 1540

PUROLATORالفلترات�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1541

O. KAVLIالجبن�شيدلية جعفر 1542

TECTUBI SRLانابيب وم�شتقاتهاموؤ�ش�شة الجالهمه 1543

TECTUBI SRLاأجهزة تركيب النابيب ولوازمهاموؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية 1544

MARALDIالنابيب والخزاناتموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1545

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1546
P  DETROLFIT�شمامات وثنيات ولوازم تركيب 

P  DETROLFITولوازم ملينة للتركيب ما�شورات 

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1547
موا�شفات �شناعي المخت�شة 

P  DETROLFITلالنابيب ولوزامها

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1548
_HIRONDELLE  TABLE  WINES  -  

ETCHART  ARMAGNAC

BURMATEXال�شجاد المقطع

محمد بن جا�شم الزياني للتجارة 1549
STONE  MANGANESEا�شالح ال�شفن

_OLD PARR.

.FRIEDRICH  U.S.Aالمبردات�شركة البحرين لت�شليح ال�شفن والهند�شه 1550

 DOUBLE DIAMOND PILSENERالبيرة - طويلة المدة �شركة البحرين للتجارة والمالحة 1551
(LONG  LIFE )  AND ALLSOPP

ماركة صباح اخليرالمواد الغذائية�شركة م�شنع يتيم لالك�شجين 1552

MESSERتكنولوجيا الت�شخين �شركة البحرين للتجارة والمالحة 1553

 glenlivet, queen anne, so_�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1554
mething specal, glen grant

WINCARNIS_�شركة م�شنع يتيم لالك�شجين 1555

�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1556
نظام ت�شجيل وامن لوحات 

UTSCHال�شيارات

�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1557
wilkinson & london bridge�شفرات اموا�س ويلكن�شون

wilkinson & london bridgeماكينات حالأقة ويلكن�شون

_�شركة البحرين الفنية والتجارية 1558
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

�شركة البحرين الفنية والتجارية 1559
BRICKHOUSEمواد البناء

ANTONIO BANDONالخالط

ANTONIO BANDONالجرارات الحديدية لنقل الأ�شياءموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1560
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موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1561

اربطة �شاغطة لليد الأرجل 
credalastوالظهر

.S. MURRAY AND CO. LTDاأدوات ومعدات جراحية

.SIDDALL AND HILTON LTDاأثاث الم�شت�شفيات

SHERMONDاأدوات ومعدات المختبرات �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1562

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي 1563

الخيوط الجراحية الم�شتخدمة 
SHERMONDفى الجراحة

_
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1564

BRICKHOUSEمواد البناء

.ANORS S.P.Aخالط بناء

.ANORS S.P.Aجرارات الحديدية

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1565

.ANORS S.P.Aالرافعات للبناء

ONTRACK TV, QUIZAMبرامج تعليمية على الكمبيوتر

ONTRACK TV, QUIZAMتدريب على الكمبيوتر

ONTRACK TV, QUIZAMتدريب من خالل �شبكة النترنت

�شركة نورك�س ذ.م.م. 1566
INTERNATIONAL S M Pالأثاث

STUD 100اأدوية وم�شتح�شرات طبية

GSمعدات خدمة وت�شليح الطاراتمفرو�شات بيت الكوهجي لالثاث 1567

TVS  -  SUZUKIالدراجات النارية وقطع غيارها�شركة �شيدلية الم�شقطي �س.م.ب مقفلة 1568

MALEV HUNGARIAN AIR LINESوكيل عام للطيران الهنكاريال�شركة العربيه العالميه للتجارة وقطع الغيار 1569

روكرز للدراجات النارية 1570
خدمات تذاكر ال�شفر والرحالت 

MALEV HUNGARIAN AIR LINESال�شياحية

�شفريات الهالل 1571
األت. مكائن. واأدوات وجميع 

NICOL  &  ANDREWلوازمها

NICOL  &  ANDREWلوازمها وموتورات وقطع غيارها�شفريات الهالل 1572

_�شركة البحرين لت�شليح ال�شفن والهند�شه 1573
kingfisher premium lager beer 
kalyani export specal oremium 
ager beer

TURTLE WAXمواد التنظيف لل�شيارات وتلميعها�شركة البحرين لت�شليح ال�شفن والهند�شه 1574

�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 1575
�شيارات وبا�شات ولوريات وقطع 

mazda - AMANOغيارها

TEQUILA  ,  SAUZA_�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1576

EUTECTIC CASTOLINEاأدوات لحام�شعيد عبداهلل الحداد واخويه 1577

GENOMICAم�شتح�شرات �شيدلنية�شركة البحرين للتجارة والمالحة 1578
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�شركة علي ومحمد يتيم اخوان 1579
البا�شات والمركبات الكبيرة 

MANوقطع غيارها

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.م 1580
البا�شات والمركبات الكبيرة 

AMANOوقطع غيارها

�شركة اأحمد من�شور العالي �س م ب مقفله 1581
المالب�س الرجالية والن�شائية 

KIABIوالطفال

نابيسكوب�شكويت النخاله�شركة اأحمد من�شور العالي �س م ب مقفله 1582

ريتز كراكيرز ، دايجستيف ، زوب�شكويت خليجا 1583

دايجستيفب�شكويت ال�شغارموؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 1584

موؤ�ش�شة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائيه 1585

زوب�شكويت ال�شاى

ZEALمعدات طبية
رفوف لل�شوبر ماركت والمحالت 

CEFLAالتجارية والمخازن

JET AIRWAYS 1 PVT .LTDالنقل الجوي

خدمات رفاق ذ.م.م 1586
الدراجات النارية و�شكوتر و 
البقيات دراجات 4 عجالت 

خا�شة بالترفيه والريا�شة
CFMOTO

NICOLA ALBIAمعدات للتحكم وتبديل الحرارة�شركة الفنار لل�شفريات ذ.م.م. 1587

البحرين للدراجات النارية 1588
معدات جراحية ولوازم 

ROCKET OF  LONDONالم�شت�شفيات

 la marvesمنتجات من الأدوات الميكانيكيةموؤ�ش�شة علي ال �شريف 1589

�شيدلية وائل ومدخر وائل لالدويه 1590
م�شتح�شرات التجميل 

PIXIوالك�ش�شوارات

CHIANTI  AND  RUFFINO_موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1591

SUNLANDع�شير الفواكه�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1592

INTERNATIONAL S M Pالأثاث�شركة البحرين للتجارة والمالحة الدولية 1593

CONACOانابيب المياه والبترول�شركة ح�شن محمد جواد واأولده - م�شاهمه مقفلة 1594

مجموعة طارق الكوهجي واإخوانه ذ.م.م 1595
معدات مختلفة ذو ثنية او ذو 

CONACOحافة بارزة ت�شتخدم لنف�س 

CONACOاأدوات كنظارة ت�شتخدم للعينة موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1596

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1597

COFFEESHOP COMPANYكوفي �شوب

PARKFIELDاأغطية المجاري

FONDERIEاأثاث الحدائق 

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1598
جميع المعدات  الخا�شة بالتعليم 

phyweو المختبرات العلمية

موؤ�ش�شة علي ال �شريف 1599

الخدمات المتعلقة ب�شبكات  
ZUTEEالنتر نت 

CHINA AIR LINESال�شحن الجوي

�شركة اك�شباند لال�شت�شارات �س.�س.و 1600
المياة المعدنية الطبيعية بطعم 

CALEDONJAN CLEARالفواكةالطبيعية
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BERZI-SAMBAحلويات�شركة اإليت لل�شفريات ذ.م.م 1601

AIR FRANCEبيع التذاكر وال�شحن�شركة ح�شن محمد جواد واأولده 1602

JET AIRWAYSبيع التذاكر وخدمات الم�شافرين�شركة ح�شن محمد جواد واأولده  م�شاهمه مقفلة 1603

HUNTINGDOMاأدوات ومعدات لحامبيت ال�شفر 1604

�شركة اإليت لل�شفريات ذ.م.م 1605
دراجات  نارية  وقطع غيارها 

TRIUMPHوالك�ش�شوارات

unikaiالي�شكريم�شركة م�شنع يتيم لالك�شجين 1606

CEYOاأحذية�شركة عالم الدراجات النارية ذ.م.م 1607

البنف�شجي لالي�شكريم 1608
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