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 �أمر ملكي رقم )67( ل�سنة 2019

مبنح و�سام

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

 

�أمرنا باالآتي:

 �ملادة �الأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل دولة ال�شيد عمران خان رئي�س وزراء جمهورية 

باك�شتان الإ�شالمية.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 13 ربيع الآخر 1441هـ

المـوافـق: 10 دي�شمبـــــــر 2019م
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 �أمر ملكي رقم )69( ل�سنة 2019

مبْنـح �أو�سمة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

 

�أمرنا باالآتي:

 �ملادة �الأوىل

ُيـمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل اإىل ُكـلٍّ من:

1- العميد الركن محمد عبداللطيف.

2- العميد حمد بن محمد اآل خليفة.

3- العقيد طالل عي�شى خالد الم�شلم.

4- الرائد الركن خالد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

�ملادة �لثانية

ُيـمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإىل ُكـلٍّ من:

1- الوكيل اأول محمد عبداهلل اإ�شماعيل حكيم.

2- الوكيل اأول عي�شى محمد اإبراهيم بوكمال.

3- العريف جعفر زيد علي.

�ملادة �لثالثة

يـُمنح و�شام العمل الوطني من الدرجة الأوىل اإىل ُكـلٍّ من:

1- �شعادة ال�شفير �شالح علي ح�شن المالكي.

2- �شعادة ال�شفير اإبراهيم محمد عبدالقادر.

3- ال�شيخ محمد بن خليفة بن عبداهلل اآل خليفة.

4- ال�شيخ عبداهلل بن خالد بن محمد اآل خليفة.

5- الدكتور علي ح�شن فولذ.

6- الدكتور خالد محمد عبداهلل تقي.

7- الدكتور محمد علي بهزاد.

8- الدكتور عبدالغني �شالح ال�شويخ.
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ـاني. 9- الدكتورة اأ�شواق علي ح�شَّ

10- الدكتورة اإيمان اأحمد عبداهلل حاجي.

11- المهند�شة منى �شيد علي الها�شمي.

12- المهند�س �شلمان هاني النجار.

13- المهند�شة اأ�شماء جا�شم مراد.

14- الأ�شتاذ محمد عبدالرحيم بوجيري.

15- ال�شيد ح�شين علي ال�شامي.

16- ال�شيد محمد عبداهلل اآل �شيخ.

17- ال�شيد عبدالرحمن جا�شم فخرو.

18- الآن�شة ناني محمد بطي.

19- ال�شيد �شامي محمد حميد.

20- ال�شيد مبارك نبيل مطر.

21- ال�شيد يون�س �شلمان عي�شى.

22- ال�شيد جواد يو�شف عبدالوهاب الحواج.

23- ال�شيد يو�شف عي�شى اأحمد بوب�شيت.

24- ال�شيد محمد عبداهلل زينل.

25- ال�شيد توفيق ال�شيد �شرف العلوي.

26- ال�شيد جا�شم عي�شى ال�شيراوي.

27- ال�شيد عبداهلل غلوم الب�شتكي.

28- ال�شيد اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شاعي.

29- مالكولم اأندرو جيم�س داف.

�ملادة �لر�بعة

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 18 ربيع الآخر 1441هـ

المـوافـق: 15 دي�شمـبــــــر 2019م
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 مر�سوم رقم )101( ل�سنة 2019

ـى من مدة �لعقوبة �ل�سالبة للحرية  بالعفو �خلا�ص عما تَبـقَّ

�ملحكوم بها يف بع�ص �لدعاوى

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و )91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

بها على  املحكوم  الغرامة  للحرية، وعقوبات  ال�شالبة  العقوبات  ـى من مدة  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قريَن كلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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�ملادة �لثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �الأول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

وزير �لد�خلية

�لفريق �أول ركن

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 18 ربيع الآخـر 1441هـ

الموافق: 15 دي�شمـبـــــــر 2019م
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وز�رة �خلارجية

 قر�ر رقم )27( ل�سنة 2019

ب�ساأن جدول عالو�ت �أع�ساء �لبعثة �لدبلوما�سية و�لقن�سلية

وزير الخارجية:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، 

ل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )26( منه، املعدَّ

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبناًء على التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد التن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ي�شتحق اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية والقن�شلية العالوات الآتية:

1- عالوة تمثيل.

2- عالوة منطقة.

3- عالوة اجتماعية اإ�شافية.

�ملادة �لثانية

تكون عالوة التمثيل لع�شو البعثة الدبلوما�شية والقن�شلية اأثناء مدة عمله يف اخلارج ح�شب 

ت�شنيف املنطقة املبتَعـث اإليها على النحو الوارد باجلدول رقم )1( املرافق لهذا القرار.

رة يف اجلدول رقم )2( املرافق لهذا القرار،  لت املقرَّ  وُتـ�شَرف هذه العالوة للع�شو باملعدَّ

كما ي�شتحق )50%( من هذه العالوة اإذا كان َزْوُجـه مرافقًا له.

ـ�شة بن�شبة )50%( ملدة   وُتـ�شَرف لع�شو البعثة املنقول اإىل الديوان العام عالوة متثيل خمفَّ

تعادل مدة خدمته يف البعثة وبحد اأق�شى اأربع �شنوات.
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�ملادة �لثالثة

تتَّـ�شف  التي  البلدان  يف  والقن�شلية  الدبلوما�شية  البعثة  لع�شو  املنطقة  عالوة  ُتـ�شَرف 

بال�شعوبة من الناحية الأمنية بفئتني، على النحو الآتي:

العاملـــون فـــي الدول �شديدة الخطورة مـــن الناحية الأمنية، والتي تت�شـــف بعدم ال�شتقرار   -1

ال�شيا�شي والأمني الناجم عن الحروب والثـــورات والحروب الأهلية وال�شراعات الم�شلحة، 

وا�شتهداف الدبلوما�شيين اأو الأجانب، وتكون بن�شبة )100%( من عالوة التمثيل.

العاملـــون فـــي الدول الخطرة من الناحية الأمنية، والتي تقـــع فيها حوادث اإرهابية اأو ترتفع   -2

لت ارتكاب الجريمة، وتكون بن�شبة )50%( من عالوة التمثيل. فيها معدَّ

�ملادة �لر�بعة

بفئتني  والقن�شلية  الدبلوما�شية  البعثة  لأع�شاء  الإ�شافية  الجتماعية  العالوة  ُتـ�شَرف 

بح�شب احلالة الجتماعية للع�شو ِوْفـقًا للجدول رقم )2( املرافق لهذا القرار.

�ملادة �خلام�سة

على وكيل وزارة اخلارجية واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليـوم التايل لتاريخ ن�ْشــِره يف اجلـريدة الر�شـمية.

وزير �خلارجية

خالد بن �أحمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 دي�شـمبـــــر 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )123( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتديد قو�عد و�إجر�ء�ت بْيـع �لعقار �ملرهون باملز�د �لعلني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

)27( ل�شنة 2017،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

املادة )102( منه، 

وبعد التفاق مع رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

قٍع  م اإىل حمكمة التنفيذ مبا�شرة، وموَّ يكون التنفيذ على العقار املرهون مبوجب طلب يقدَّ

ْهـن، ويجب اأن ُيـرَفق مع الطلب الآتي: من طالب التنفيذ اأو ممن ينوب عنه وم�شفوًع ب�شند الرَّ

اأ- البيانات ال�شخ�شية لطالب التنفيذ وتفا�شيل الت�شال ِوْفـقًا للنموذج المعد لذلك.

ب- البيانات ال�شخ�شية للمطلوب التنفيذ �شده وتفا�شيل الت�شال ِوْفـقًا للنموذج المعد لذلك.

ج- بيان خال�شة طلب التنفيذ، مع اأرفاق ك�شف ح�شاب بالمعامالت المالية تف�شياًل. 

د منه من حيث قيمة كل منها وتاريخ ال�شداد،  ين، وتفا�شيل المبلغ الم�شدَّ د- بيان �شافي اأ�شل الدَّ

وتحديد المبلغ المتخلِّـف عن �شدادة من �شافي اأ�شل الدين حتى تاريخه.

ْهـن  هـ- بيان تفا�شيل الر�شوم والم�شاريف والفوائد الم�شتَحـقة لطالب التنفيذ بموجب عقد الرَّ

د منها وتاريخه. محل التنفيذ اإْن ُوِجـدت، مع بيان المبلغ الم�شدَّ

ــــل بعلم الو�شول، علـــى اأن يكون قد م�شى علـــى اإنذار المطلوب  و- اإرفـــاق اأ�شـــل الكتاب الم�شجَّ

التنفيذ �شده 30 يومًا على الأقل.

ـ�س له لدى موؤ�ش�شة  ـن عقـــاري مرخَّ ز- اإرفـــاق التثمين للعقـــار المرهون، على اأن يكون من ُمـَثـمِّ

التنظيم العقاري.
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�ملادة �لثانية

يتخذ القا�شي الإجراءات التمهيدية التالية لبيع العقار يف املزاد العلني:

اأ- ُيـ�شِدر قرارًا بالحْجـز على العقار المرهون.

ب- ُيـ�شِدر قرارًا باعتماد قيمة العقار ال�شوقية، والثمن الأ�شا�شي لبدء المزايدة، وذلك بموجب 

ـنيـــن عقاريين اآخرين اإْن راأى حاجة  م مع طلب التنفيذ، وله ال�شتعانة بُمـَثـمِّ التثميـــن المقـــدَّ

لذلك.

ـذ �شده بالوفاء قبل بْيــــع العقار في المزاد العلني، وي�شتمل هذا  ج- ُيـ�شـــِدر قرارًا بتكليف المنفَّ

التكليف على البيانات الآتية: 

ين والفوائد اإْن ُوِجـدت. ـَنـد التنفيذي، ومقدار الدَّ 1- تفا�شيل ال�شَّ

2- العقار محل التنفيذ.

3- القيمة ال�شوقية المعتَمـدة للعقار.

4- التكليف بالوفاء خالل �شبعة اأيام من تبليغه.

5- الثمن الأ�شا�شي الذي تبداأ به المزايدة.

 6- الم�شاريف المترتبة على التنفيذ تقديريًا.

�ملادة �لثالثة

ين مع الر�شوم والفوائد وامل�شاريف خالل �شبعة اأيام من تبليغه  اإذا مل يقم املدين ب�شداد الدَّ

التكليف بالوفاء، ومل يطلب تاأجيل بْيـع العقار املرهون، ُيـكلِّـف القا�شي اأحد الو�شطاء العقاريني 

ـ�شني لتنظيم بْيـع العقار يف املزاد العلني، وذلك بالو�شائل الإلكرتونية اأو اأية و�شيلة اأخرى  املرخَّ

املزايدة  مدة  تقل  ل  اأن  على  املزايدة،  باب  وغْلـق  فْتـح  ميعاد  د  ويحدِّ منا�ِشـبة،  القا�شي  يراها 

العلنية عن خم�شة ع�شر يومًا ول تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ الإعالن عن بْيـع العقار املرهون 

يف اجلريدة الر�شمية.

�ملادة �لر�بعة

يتوىل املكلَّـف ببْيـع العقار يف املزاد العلني الإعالن عن ميعاد فْتـح وغْلـق باب املزايدة على 

اأخرى  باأية و�شيلة  اأو  الإلكرتونية  بالو�شائل  الر�شمية، وكذلك  التنفيذ يف اجلريدة  العقار حمل 

ـن الإعالن �شبب البْيـع، وموا�شفات العقار حمل التنفيذ، واملواعيد  يراها منا�ِشـبة على اأْن يت�شمَّ

و�شروط امل�شاركة يف املزاد العلني.
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�ملادة �خلام�سة

يتوىل املكلَّـف بالبْيـع اإدارة وتنظيم املزاد العلني، وا�شتح�شال ُعـ�ْشـر الثمن من اأعلى مزاِيـد 

وُيـِعـدُّ  البْيـع،  بعد  فورًا  املحكمة  واإيداعه خزانة  املزاد،  ُر�ُشـو  ميعاد  اأيام عمل من  ثالثة  خالل 

ـاًل بالإجراءات التي متت وما اأ�شفرت عنه تلك الإجراءات. تقريرًا مف�شَّ

ويعر�س التقرير على القا�شي للتدقيق يف �شحة الإجراءات التي متت، ولإ�شدار قرارًا بُر�ُشـو 

م باأعلى عْر�س، وعلى املكلَّـف بالبْيع ا�شتح�شال باقي الثمن من الرا�شي عليه  املزاد على َمـن تقدَّ

املزاد خالل �شهر من تاريخ �شدور قرار القا�شي بُر�ُشـو املزاد عليه، ويتم اإيداعه خزانة املحكمة 

فورًا، واإل اأعيدت املزايدة على م�شئولية َمـن ر�شا عليه املزاد. كما يجوز للقا�شي التكليف باإعادة 

رًا لذلك. اإجراءات املزايدة متى راأى مربِّ

�ملادة �ل�ساد�سة

لكل �شخ�س اأْن يقرر خالل الأيام الع�شرة التالية لُر�ُشـو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، 

ب�شرط األ تقل الزيادة عن ُعـ�ْشـر الثمن، ويجب عليه اإيداعها يف خزانة املحكمة خالل تلك املدة، 

د القا�شي ميعاد فْتـح واإغالق باب  اإعادة فْتـح باب املزايدة، ويحدِّ م طلبًا للقا�شي بطلب  ويقدِّ

املزايدة العلنية اجلديدة لإعادة املزايدة العلنية على العقار بالإجراءات التي يراها منا�ِشـبة.

�ملادة �ل�سابعة

ـق القا�شي من �شحة الإجراءات  ا�شي عليه املزاد ثمن العقار بالكامل، وحتقَّ بعد �شداد الرَّ

التي متت، ُيـ�شِدر القا�شي حكمًا باإيقاع البْيـع، والأمر بت�شجيل العقار با�شم امل�شرتي، وت�شليمه 

العقار.

ول يجوز اإجراء معاملة ت�شجيل العقار اإل بعد �شريورة احلكم نهائيًا.

�ملادة �لثامنة

ُتـحت�َشـب اأتعاب الو�شيط العقاري والتثمني واأية مبالغ اأخرى يوافق عليها القا�شي من �شمن 

م�شاريف البْيـع يف املزاد العلني.

�ملادة �لتا�سعة

ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  اأو  القرار  هذا  يف  خا�س  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  فيما 

ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  اأحكام  ت�شري   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.
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�ملادة �لعا�سرة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة    

                                                                          

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 دي�شـمبــــــر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )90( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�ص �إد�رة موؤقت جلمعية رعاية �ل�سباب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية رعاية ال�شباب،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية رعاية ال�شباب،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/11/27، والثابتة فيها 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية رعاية ال�شباب،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية رعاية ال�شباب ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ كرمي  ُيـعيَّ

اأحمد علي �شالح، وع�شوية كلٍّ من:

1- ح�شن عا�شور عبدعلي عا�شور.

2- علي مجيد عبدالح�شين علي.

3- فاطمة عادل محمد عبداهلل.

4- منار �شمير اأحمد كاظم.

5- اأنور ح�شن علي ح�شين. 

6- ح�شين عادل اأحمد غلوم. 

7- فتحي ن�شر اهلل معيوف.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  ويعر�س  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 دي�شمـبـــــر 2019م
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�ملجل�ص �الأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )92( ل�سنة 2019

باإن�ساء وت�سكيل �للجنة �لعليا للمعلومات �ل�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى الالئحة اخلا�شة لتنظيم اأعمال املجل�س الأعلى لل�شحة وت�شكيل وتنظيم اأمانته الفنية، 

لة بالقرار رقم )41( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة العليا للمعلومات ال�شحية( تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة، وُيـ�شار 

ـل برئا�شة ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وع�شوية  اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُتـ�شكَّ

كلٍّ من:

1- ال�شيد خالد علي الجالهمة             ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

2- ال�شيد محمد خليل اإبراهيم             ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

3- الدكتورة اأونا�س ميرزا حبيب            ممثاًل عن م�شروع ال�شمان ال�شحي للت�شيير الذاتي  

                للم�شت�شفيات الحكومية.

4- الدكتور مازن محمود المال             ممثاًل عن م�شروع ال�شمان ال�شحي للت�شيير الذاتي  

                 لمراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

5- ال�شيد عي�شى محمد عجالن            ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شحة.

6-  الدكتور محمد عبدالعزيز هالل    ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

ل عبدالرحمن   ممثاًل عن الخدمات الطبية الملكية. ل مزمِّ 7- الدكتور مزمِّ

8- ال�شيد عبداهلل حبيب محمد           ممثاًل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

9- ال�شيد نواف محمد عبدالرحمن     ممثاًل عن مركز ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة  

ـ�شي للقلب.                                                     التخ�شُّ
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�ملادة �لثانية

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة، واإذا خال حمل اأحد 

الأع�شاء لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة، وُيـكمل الع�شو اجلديد مدة 

�شلفه.

رًا من بني اأع�شائها. وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

�ملادة �لثالثة

احلكومية،  بامل�شت�شفيات  الرقمي  ـَحـوُّل  التَّ وا�شرتاتيجيات  خطط  بو�شع  اللجنة  تخت�س 

بالتعاون والتن�شيق املبا�شر مع ال�شركة القائمة على اإدارة م�شروع ال�شمان ال�شحي، ولها على 

الأخ�س القيام باملهام الآتية:

اقتـــراح ال�شتراتيجيـــة الم�شتقبليـــة لُنـُظــــم المعلومات ال�شحيـــة بالقطـــاع ال�شحي العام   -1

والخا�س بح�شب برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني.

اإعـــداد درا�شـــة �شاملة عـــن اإن�شاء �شركـــة حكومية م�شتقلـــة للمعلومات والبيانـــات ال�شحية   -2

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

تقييـــم نظام المعلومات ال�شحي )I-SEHA( المطبق حاليـــًا، ورْفـع تقرير �شامل بخيارات   -3

ـَحــــوُّل لُنـُظـم معلومات �شحية اأخـــرى بالم�شت�شفيات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية  التَّ

الأولية، مع الخطة الزمنية لتطبيقها.

تجميـــع ودرا�شـــة احتياجات الم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز الرعايـــة ال�شحية الأولية من   -4

الناحية التقنية؛ تمهيدًا لعملية النتقال اإلى الت�شيير الذاتي.

الإ�شـــراف على عملية رْبـــط اأنظمة المعلومـــات ال�شحية بالم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز   -5

الرعاية ال�شحية الأولية بُنـُظـم المعلومات التابعة لل�شمان ال�شحي الوطني.

.)DUR، HIIS & NEMR( العمل على التكامل مع ُنـُظـم المعلومات التاأمينية  -6

العمـــل مـــع فرق الت�شيير الذاتـــي للوقوف على حاجتهـــا لالأنظمة المالية والمـــوارد الب�شرية   -7

.)ERP( وُنـُظـم تخطيط موارد الموؤ�ش�شة

مراجعة عقود ال�شيانة والتفاقيات المبرمة اأو التي �شيتم اإبرامها مع ال�شركات ذات العالقة   -8

بُنـُظـم المعلومات ال�شحية.

الإ�شـــراف على تطوير الأنظمة والبرامج وقواعد المعلومـــات ال�شحية وال�شبكة المعلوماتية   -9

في القطاع ال�شحي.

ع المهام والم�شئوليات  10- تحديـــد الهياكل المطلوبة لإدارة الأنظمة ال�شحيـــة الحكومية، وو�شْ
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المناطة بها.

11- تقديـــم القتراحـــات الالزمـــة لتعديـــل اأو تطوير الأنظمـــة واللوائح والتعليمـــات والقرارات 

والإجراءات الإدارية ِوْفـقًا لحاجات العمل والمتغيرات الم�شتَجدة.

12- الإ�شـــراف على تحديد احتياجات اإدارة تقنية المعلومات والأق�شام المرتبطة بها من القوى 

العاملة، ومتابعة توفيرها وتدريبها.

ـحابية. 13- اقتراح الخطط الالزمة لتطبيق عملية النتقال اإلى خدمة الحو�شبة ال�شَّ

14- الإ�شراف على جميع الأنظمة المعلوماتية بالم�شت�شفيات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية.

15- تقديـــم التو�شيـــات لتح�شيـــن ُنـُظــــم المعلومات بالم�شت�شفيات الحكوميـــة ومراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية.

16- العمـــل مـــع اإدارة وفرق الت�شيير الذاتي بالم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية؛ للوقوف على جميع المتطلبات الخا�شة بُنـُظـم المعلومات الإلكترونية.

17- تقييـــم جميـــع الطلبات الخا�شـــة بُنـُظــــم المعلومات الإلكترونيـــة الخا�شـــة بالم�شت�شفيات 

الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

18- اأية مهام اأخرى يكلِّـفها بها المجل�س الأعلى لل�شحة.

�ملادة �لر�بعة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها مرة كل �شهر على الأقل، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س. 

َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي منه الرئي�س. الأ�شوات ُيـرجَّ

�ملادة �خلام�سة

ـل فرق عمل من بني اأع�شائها اأو غريهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س  يجوز للجنة اأن ت�شكِّ

م هذه الفرق تقارير دورية اىل اللجنة بنتائج  للعمل على املهام التي ُتـوِكـلها اللجنة اإليهم، وتقدِّ

الأعمال.

�ملادة �ل�ساد�سة

تدعَوهم  واأْن  والخت�شا�س،  اخلربة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  مَبـن  ال�شتعانة  للجنة  يجوز 
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حل�شور اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية 

ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون مَبن ُيـ�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �ل�سابعة

ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها اإىل املجل�س الأعلى لل�شحة لتقرير ما 

يراه ب�شاأنه.

�ملادة �لثامنة

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سحة

�لفريق طبيب حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 دي�شمـبــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )59( ل�سنة 2019

ب�ساأن مْنح ترخي�ص لـ)�سركة تاب بيمنت�ص �ص.م.ب. مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر �الآتي:

مادة )1(

 – املايل  للقطاع  م�شاندة  �شركة  ترخي�س  مقفلة(  �س.م.ب.  بيمنت�س  )تاب  �شركة  مُتنح 

فع.  مو ِخـْدمات الدَّ ُمـَقـدِّ

مادة )2(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 12 دي�شمـبـــــــر 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعالن رقم )1139( ل�سنة 2019

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )حو�ر للطري�ن �ص.م.ب مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ عائ�شة 

محمد عبدالملك محمد ونور يو�شف غلوم �شرفين باعتبارهما الم�شفيين القانونيين لل�شركة الم�شاهمة البحرينية 

المقفلة التي تحمل ا�شم )حوار للطيران �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91337-1، طالَبين اإ�شهار 

ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء 

التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

�إعالن رقم )1140( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

رنا  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد حمد عبداهلل الها�شل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميجا بال�س بوتيك(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،65520 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: رنا اأحمد حمد عبداهلل الها�شل، 

و�شارة را�شد ح�شن علي ال�شندلي ال�شبيعي. 

�إعالن رقم )1141( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ لطيفة 

علي �شالح عرفج الكعبى، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة مار�س للحدادة واللحام(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 54593، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )ريت�س لأعمال الديكور( اإلى 
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وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  10،000 )ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة 

 ABUL QUSHEM MOHAMMAD SOFI SARWARو الكعبى،  عرفج  �شالح  علي  لطيفة  من:  لكل  مملوكة 

 .SUMON MOHAMMAD MAINUL ISLAM

�إعالن رقم )1142( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

    

منذر  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالمجيد عبدالحليم بدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماوراء البحار للعمار(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،24173 رقم  القيد 

اأحمد محمد جا�شم محمد  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

 .BINU VELIYIL MATHEWالنم�شان الدو�شري، و

�إعالن رقم )1143( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل فرع ب�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ في�شل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

ها�شم اإ�شماعيل ال�شيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شريديد ديزل �شتي�شن لالأغذية ال�شحية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 5634-7، طالبا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)في�شل ها�شم التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 42561.

�إعالن رقم )1144( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شكينة بو�شالم، 

القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  والإعالن  للدعاية  )الرمال  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة 

رقم 107848، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

بن  اأحمد  بن  وعبداهلل  بو�شالم،  �شكينة  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره 

اأبوطالب قي�شي. 
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�إعالن رقم )1145( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مهرة 

بموجب  الم�شجلة  ال�شولدير(،  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شمالن،  عبداهلل  �شلطان 

القيد رقم 47995، طالبة تحويل فرعين من الموؤ�ش�شة، وهما الفرع ال�شابع الم�شمى )يونيتك للحام والت�شنيع(، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  المياه والتجارة(  الم�شمى يونيتك )عازل  ال�شابع ع�شر  والفرع 

اإبراهيم محمد �شعد عي، و  5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من:  وبراأ�شمال مقداره 

 .RAMASAMY RAJASEKAR

�إعالن رقم )1146( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شند لال�شتثمار �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،88286

مقداره 4230،000 دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل اإبراهيم محمد جم�شير، ونورالدين عبداهلل 

المحدودة،  تالد  و�شركه  مقفلة،  �ــس.م.ب.  القاب�شة  ر  الــدُّ و�شركة  ذ.م.م،  لال�شتثمار  نون  و�شركة  نورالدين، 

وعبدالرحمن محمد �شيف جم�شير.

    

�إعالن رقم )1147( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نبيهة 

التاج م�شطفى عبدالرحمن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الركائز للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 94550، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نبيهة التاج م�شطفى عبدالرحمن، واأحمد 

عبدالحميد الطريفى حمد، ويو�شف عبدالحميد الطريفى حمد. 
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�إعالن رقم )1148( ل�سنة2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي اأحمد 

العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ج�شت فالفل للمواد الغذائية( الم�شجلة بموجب القيد رقم 

82822، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

550 )خم�شمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة ل�شركة علي العو�شي القاب�شة ذ.م.م.

�إعالن رقم )1149( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ هدى 

محمد محمود جعفر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كابالن للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

133828، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 7،000 

)�شبعة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هدى محمد محمود جعفر، ومحمد علي علي عبدالحميد 

الم�شري.

�إعالن رقم )1150( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتجارة  الذهبي  )الزعفران  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

122380، طالبين تحويل ال�شركة الى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية  الم�شماة )�شليمان تقي للمقاولت(، وبحيث ي�شبح 

مملوكة  وت�شبح   ،36888 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  الذهبي  الزعفران  )موؤ�ش�شة  التجاري  ا�شمها 

لل�شيد/  �شليمان محمد تقي اأ�شد اهلل، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

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.

�إعالن رقم )1151( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الت�شكيل العقاري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19032-2، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: جمال �شلمان علي عبدالوهاب الح�شن، وطارق �شلمان علي الح�شن.

   

�إعالن رقم )1152( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�ستني فرديتني

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم 

وا�شم  �شيناء(  ابن  ا�شم )�شيدليه  اللتين تحمالن  الفرديتين  الموؤ�ش�شتين  مالكة  العو�شي،  الدين محمد  برهان 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  تحويلهما  طالبة   ،27814 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلتين  �شار(،  )�شيدلية 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )جي �شي تي القاب�شة 

�س.م.ب مقفلة(، وخالد برهان الدين محمد علي العو�شي.

�إعالن رقم )1153( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

نيلة  ال�شيدة/  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلتين  كنوز(،  ورو�شة  كنوز  )ح�شانة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الجالهمه،  علي  محمد 

بموجب القيد رقم 27509، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 FARAH وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نيلة محمد علي الجالهمه، و

.AL-KUBAISY

�إعالن رقم )1154( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

كومار  ماهي�س  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ديفجي رامجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأنظمة ديفجي �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 253، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل  )�شركة اأنظمة ديفجي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

من: DEV MAHESH SAGAR وماهي�س كومار ديفجي رامجي.        

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



العدد: 3450 – الخميس 19 ديسمبر 2019

44

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

�إعالن رقم )1155( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�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 )اي فاينان�س لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127098-

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1

 MOHANو  ،SHEEBA MOHAN KALARIKKAL من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000

. ANOOP KUMAR SUDHAKARANو ،KALARIKKAL BALAN

 



العدد: 3450 – الخميس 19 ديسمبر 2019

45

�إعالن ت�سجيل وكاالت جتارية

الوكالت  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12361 رقم قيد الوكالة 
 2019/12/3تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته وعنوانه

SAILUN GROUP CO. LTD

CHINESE

B NO 43 No. 43 Zhengzhou Rd، Qingdao، China
�شركة الوكالة التجارية العاملية لل�شيارات ذ.م.م. ا�شم الوكيل 

اطاراتبيان الب�شائع مو�شوع الوكالة

ال�شم التجاري والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

SAILUN

 حمددة املدةمدة الوكالة

7107 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته وعنوانه

BARILLA G E R FLLI

ITALAIN

SOCIETE PER AZIONI، VIELA BARILLA 3/A - 43100 PAR-

MA ، ITALY،

�شركه ح�شن حممد جواد واولده - م�شاهمه مقفلة  ا�شم الوكيل 

غري حمددة املدة مدة الوكالة

BARILLAالعالمة التجارية 

�شبب ال�شطب

بناءًا على قرار جلنة الوكالة التجارية وذلك اإ�شتنادًا لن�س املادة )9( من مر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 

1992 ب�شاأن الوكالة التجارية

2019/12/5تاريخ ال�شطب
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	إعالن شطب وكاالت تجاریة

	:یفید قسم الوكاالت التجاریة بوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بأنھ تم شطب قید الوكاالت التجاریة المذكور تفاصیلھا أدناه

 12019 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ZHEJIANG	KANDI	VEHICLES	CO	LTD	
CHINESE	

JINHUA	RIAL	ZONE,	JINHUA	CITY	,	ZHEEJIANG	PROVINCE	,	CHINA 
 وكاالت روكرز للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Motorcycle الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
KANDI 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(	المرسوم بقانون رقم)	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 3/12/2019	تاریخ الشطب
 

 

 12031 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	UM	INTERNATIONAL	LLC	
CHINESE	

175	SW	7TH	STREET,	SUITE	1912,	MIAMI	FL,	33130 
 وكاالت روكرز للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle	Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
UM 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم تجدید بشأن الوكالة التجاریة 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 3/12/2019	تاریخ الشطب
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 12032 رقم قید الوكالة
اسم الموكل وجنسیتھ 

 وعنوانھ
	TAIZHOU	ZHONGNENG	IMPORT	AND	EXPORT	

CHINESE 
 وكاالت روكرز للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle	Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ZNEN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 3/12/2019	الشطبتاریخ 
 

	

 12111 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	CHONGGING	RATO	POWER	MANUFACTURING	CO	LTD	
CHINESE	

99	JIUJIANG	ROAD	SHUANGFU	DISTRICT	CHONGGING	CHINA	402247 
 وكاالت روكرز للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle	Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
RATO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 3/12/2019	الشطبتاریخ 



العدد: 3450 – الخميس 19 ديسمبر 2019

48

 2679 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PORTAKABIN	LIMITED	
BRITISH	

YORK,		ENGLAND	YO1	9PT,	U.K. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 houses الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
PORTAKABIN,		PORTALOO	AND	PORTASTOR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

 

 3878 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

	SCOTT	MACHINE	EXPORT	SALES	CORPORATION	
AMERICAN	

139	STOCKTON	AVENUE,		WALTON.	NY	13856	U.S.A. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Mechinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SCOTT 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 4465 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	AMANO	CORPORATION	
JAPANESE	

275	MAMEDO-CHO,		KOHOKU-KU,		YOKOHAMA,		JAPAN 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Devices	Electronic الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
AMANO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة استنادا لنص "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 4466 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	NATIONAL		FOODS	LTD	
PAKISTANI	

12/CL-6.	CLAREMONT	ROAD.	CIVIL	LINES.	P.O.BOX.	15509.	KARACHI	75530,		
PAKISTAN 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 6265 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SLOVENIJALES	TRGOVINA	
YUGOSLAV	

BOAL	060	TITOVA	52.	LJUBLJANA.	YUGOSLAVIA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
slovenijales	trgovina 

 محددة المدة نوع الوكالة

تجدید  بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
	

	

 6394 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	UNITED	FOODS	LIMITED	
EMARATI	

p.o.box	5836,	dubai,	U.A.E. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Equipment	Medical الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
saafi	,aseel 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب



العدد: 3450 – الخميس 19 ديسمبر 2019

51

 6406 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	NAKABAYASHI	CO	LTD.	
JAPANESE	

5-1	higashi	-	sakashita	2-	chome,		itabashi	ku,		tokyo	174	japan	. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Devices	Electronic الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ncl 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 6410 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ  اسم
 وعنوانھ

	GRIFFINE	MARECHAL	
FRENCH	

5,	Rue	Francois	1er,	PARIS	8,	FRANCE 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Fabrics الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
GRIFFINE	MARECHAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطبسبب 
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 6504 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	FRANCOTYP	POSTALIA	AG		AND		CO	
GERMAN	

SPRNDLINGER	-	LAND	-	STR	178	,	63069	OFFENBACH,	GERMANY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 educational	Stationary الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
POSTALIA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة استنادا لنص "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 8264 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	KERN	AG	
SWISS	

Hunigenstrasse	16,	CH-3510	konolfingen/Bern,	Switzerland. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Computers الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
KERN	AG 

 محددة المدة نوع الوكالة

التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن الوكالة 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 8430 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	COLD	ALEX	
EGYPTIAN	

 مصر -المنطقة الحرة العامة العامریة األسكندریة 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

البضائع موضوع بیان 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	الشطب تاریخ
 

	

 8463 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SPERIN	METAL	PRODUCTS	LTD.	
DUTCH	

BI	45	7	AP. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 shelf الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SPERIN	METAL	PRODUCTS	LTD. 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 8473 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PACIFIC	CHEMICAL	CO.	LTD.		KOREA,	
SOUTH	KOREAN	

c/o.		AL	SAGRI	TRADING	AND	CONTRACTING	EST,	PO	BOX86715,	RIYADH	11632,	
SAUDI	ARABIA 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 products	Cosmetics الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 الوكالةموضوع 
LIDO,	AMORE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 8594 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	DESK	LINK	LTD.					RHYMNEY,		U.K.	
BRITISH	

CARE	OF	GRIDO	OFFICE	EQUIPMENT	LTD.,	UNITS	59-60	TAILORS	COURT,		
ROBERT	LEONARD	BUSINESS	PARK,	TEMPLE	FARM	INDUSTRIAL	ESTATE,	

SOUTHEND-ON-SEA,	ESSEX	SS2	5SY, 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

موضوع بیان البضائع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
DESK	LINK 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	الشطب تاریخ
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 8599 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	GIANT	FOOD	INC.	
AMERICAN	

6300	SHERIFF	ROAD,	LANDOVER,	MARYLAND	20785,	U.S.A. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
التجاریة والعالمات 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 8600 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
 وعنوانھ

	THAI		STEEL	PRODUCTS	CO	.	LIMITED.	
THAI	

83	MOO	20	POOCHAO	SAMINGPRAI	ROAD,	TAMBOL	SAMRONG	TAI,	AMPHUR	
PHRAPRADAENG,	SAMUTPRAKARN	10130,	THAILAND 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
TISTEEL,	UNIVERSAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 8696 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	THAI	UNIVERSAL	OFFICE	PRODUCTS	CO.	LTD.	
THAI	

469,		SOI	SANTISUK	SUKHUMVIT	,	101/1	/RD,	BANGJAK	PRAKANONG,	BANGKOK	
10260,		THAILAND 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
UNIVERSAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 8935 قید الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	L		(PLUS)	O	FLEISCHWAREN	GMBH	AND	CO.	
GERMAN	

TIEFKUHLPRODUKTION,	RONGENSTRASSE	5			.D-	8870		GUNZBURG,	GERMANY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
التجاریة والعالمات 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 8936 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

	GULF	EGYPTIAN	CENTER		SHAHIA	
EGYPTIAN	

SALAH	NASSER	-	NASAR	TOWN	-	CAIRO,	egypt 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطبسبب 
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 9044 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SARTEUR	S.R.L.	
ITALAIN	

VIA	DELLA	MAGLIANA	400,	00148	,	ROME,	ITALY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SARTEUR 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 9204 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	MODI	BUSINESS		MACHINES		LTD		MBM	
INDIAN	

D-4		OKHLA		INDUSTRIAL		AREA		PHASE-1,			NEW		DELHI		110	020 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 supplies		office	AND	School الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
MODI 

 محددة المدة نوع الوكالة

التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن الوكالة 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 9217 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	WILLIAM		NEILSON	LTD.	
CANADIAN	

277,	GLADSTONE	AVENUE,	TORONTO,		ONTARIO	M6		J3L9,		CANADA 
 انتربرایسزیونیفرسال  اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	القانونيقید الوكالة في المیعاد 

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 9604 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SAUDI	FACTORY	FOR	ALUMINUM	FOIL	CONTAINERS	
SAUDI	

P.O.	BOX	6493,	JEDDAH	21442,	SAUDI	ARABIA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Curtains الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SAUDI	FACTORY	FOR	ALUMINUM	FOIL	CONTAINERS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	القانوني قید الوكالة في المیعاد

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

 	

 9643 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	RUGBALLE	MOBELFABRIK	APS	
DANE	

LANGELANDSVEJ	8.,		DK-5500	MIDDELFART,	DENMARK 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
RUGBALLE	MOBELFABRIK	APS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 9716 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	GOODMAN	FIELDER	INTERNATIONAL	LTD.	
AUSTRALIAN	

5/476	GARDENERS	ROAD,		ALEXANDRIA	NSW	2015	SYDNEY	AUSTRALIA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10049 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	FICHET	BAUCHE	
FRENCH	

BP	1115,	AVENUE	MORANE	SAULNIER,	78141	VELIZY	CEDEX	FRANCE 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Tools	AND	devices	Safety الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
FICHET 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 10099 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SYSTEMFORM	DATENBELEGE	GMBH	
GERMAN	

GOETHESTRASSE	18	D-83209,	PRIEN,		GERMANY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 supplies		office	AND	School الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SYSTEMFORM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطبسبب 
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10189 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SAFARI	CHAIRS	SYSTEM	SDN	BHD	
MALAYSIAN	

15,	JALAN	TEMBAGA	SD	5/2E,	BANDAR	BARU	SRI	DAMANSARA,		52200	KUALA	
LUMPUR,	MALAYSIA 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SAFARI	CHAIRS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 10314 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	THE	MAGIC	TOUCH	
GERMAN	

ROBERT	BOSCH	STRASSE	8,		63477	MAINTAL,	GERMANY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Devices	Electronic الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
the	magic	touch 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(رقم المرسوم بقانون )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11500 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PORTASILO		LTD	
BRITISH	

FULFORD	MOOR	HOUSE.	FULFORD	ROAD.	YORK.	YO10	4EY,		UK 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Equipment	Terminal	Telecom الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
PORTASTOR 

 محددة المدة نوع الوكالة

ك لعدم تجدید بشأن الوكالة التجاریة وذل	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 4/12/2019	تاریخ الشطب
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 297 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	GODREJ		AND		BOYCE	MFG	CO	LTD	
INDIAN	

OFFICE	:	GODREJ	BHAVAN	,	HOME	STREET	,	GPO	BAG	NO.	10123	,	BOMBAY	-	400	
001	INDIA	.	PHONE	:	2048371 

 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
GODREJ 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

 

 2410 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	FLAKT	LIMITED	
BRITISH	

STAINES	HOUSE.	158	HIGH	ST.,		STAINES,		MIDDLESEX	TW	18	4AR	.	ENGLAND 
 للتقنیات التجاریة یونیفرسال اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 requirements	refrigeration	AND	conditioning	Air الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
flakt 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 2653 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	NASHUATEC	
BRITISH	

P.O.BOX.	268.	ST.	PETER	PORT	GUERNSEY.	CHANREL	ISLANDS	U.K. 
 كوبي سیتي اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 supplies		office	AND	School الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
NASHUATEC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	الوكالة في المیعاد القانونيقید 

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 4837 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SICAR	S.P.A.	
ITALAIN	

VIA	LAMA		N.	30	,	41012	CARPI	(MODENA)			italy 
 مؤسسة احمد علي الجالھمة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Machinery الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SICAR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 6246 قید الوكالة رقم

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	DAIHATSU	DIESEL	MFG	CO	LTD		C	ARE	OF		KENWA	CO	LTD	
JAPANESE	

1-87	-	OYODO	NAKA	1	-	CHOME	,	OYODO	-	KU	,	OSAKA	-	581	-	JAPAN 
 عبدهللا الحمد الزامل اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 materials	Building الوكالة

التجاري  االسم
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
NHN	BRAND	DAIHATSU	-	DOOR	CLOSERS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 6447 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	O.	BEISSBARTH				ZWEIGNIEDERLASSUNG	DER	A	ROHE		GMBH	
GERMAN	

Offenbach,	HANUER	STRASSE	101	,	D	8000,	MUNCHEN	50	-	GERMANY 
 مؤسسة الجالھمة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 machinery	heavy	of	Parts الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
BEISSBARTH	ROMEICO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	الشطبتاریخ 
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 7033 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	FIREKING	INTERNATIONAL	INC	
AMERICAN	

101	SECURITY	PARKWAY,		NEW	ALBANY,	IN	47150,	USA 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
fireking,	meilink 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 	

	

 7752 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	LAS		MOBILI		S.R.L	
ITALAIN	

VIA		NAZIONALE		138,			64019		TORTORETO		LIDO		(TE)			ITALY	. 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
LAS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 8550 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

	A.O.		SMITH	WATER	PRODUCTS	COMPANY	
DUTCH	

DOMMELSTRAT	NOORD	5,	P.O.	70,		NL	5500	AB	VELDHOVEN 
 عبدهللا سلمان احمد كیكسو اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Heaters الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
A.O.	SMITH 

 محددة المدة الوكالةنوع 

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 9229 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	MITSUBISHI	ELECTRIC	CORP	
JAPANESE	

MAROUNOUCHI,	2-CHOME,	CHIYODU-KU,		TOKYO	,JAPAN 
 مؤسسة عبدهللا سلمان كیكسو اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(بقانون رقم  المرسوم)	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10034 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	LAMM		SPA	
ITALAIN	

VIA	VERDI,	19/21	,	43017	S.	SECONDO,	PARMA		ITALY 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
LAMM 

 محددة المدة نوع الوكالة

لعدم تجدید بشأن الوكالة التجاریة وذلك 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10241 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	EBM			ENGLISH	BISCUIT	MANUFACTURERS	(PRIVATE	)	LIMITED	
PAKISTANI	

PLOT	1-4,	SECTOR	23	KORANGI	INDUSTRIAL	AREA,	KARACHI,	PAKISTAN 
 یونیفرسال انتربرایسز الوكیلاسم 

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	الوكالة في المیعاد القانونيقید 

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10248 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	DAT		SCHAUB	AS	
DANE	

FLASKETORVET		41,	DK-1711,	COPENHAGEN	V.,	DENMARK 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10315 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	JEMARAMAS	JAYA	SDN	BHD	
MALAYSIAN	

lot	al	12	1,13	th	mile,	jalan	subang,	47000	sungai	buloh	selangor	darul	ehsan	
malaysia 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
versalink 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10407 قید الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PERI	GMBH	
GERMAN	

PO	BOX	1264,	D-89259	WEISSENHORN,	GERMANY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Equipment	Construction الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
PERI 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

 	

 10422 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	DONGSUH	FURNITURE	CO.	LTD	
SOUTH	KOREAN	

952,	DOWHA	-	DONG,	NAM	-	KU,		INCHON,		KOREA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
DONGSUH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10515 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	KOHAP	INC	
SOUTH	KOREAN	

p.o.	box	.	4180,		Kohap	bldg,	89	-	4	kyungwoon	-	dong,	jongaro	ku,	seoul,	korea 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
kohap 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10516 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	BIF		KOREA	.LTD	
SOUTH	KOREAN	

246-1	cojan	-dong,	namdong	gu,	inchon,			korea 
 انتربرایسز یونیفرسال اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
bif		korea 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	في المیعاد القانونيقید الوكالة 

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10538 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PETRA	TRADING		AND		MANUFACTURING	FOOD	STUFF	
KUWAITI	

p.o.	box	.	3331	-	13034	safat,	kuwait 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10611 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	DOOSAN	HEAVY	INDUSTRIES		AND		CONSTRUCTION	CO	LTD,		KOREA	.	
SOUTH	KOREAN	

87	SAMSUNG	DONG,			KANGNAM			KU,		SEOUL,		KOREA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 devices	Desalination الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
HANJUNG 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	بتاریخ الشط
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 10624 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	HERMAN	MILLER	INC	
AMERICAN	

855	EAST	MAIN	AVENUE,		ZEELAND,		MICHIGAN	49464	-	0302,			U.S.A. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
HERMAN	MILLER	INC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10658 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ALFA	MOBILIARIO		S.A.L	
SPANISH	

c/	maria		etxetxiki,			s/n	in	zarautz,		gipuzkoa,		spain 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
alfa 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10739 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	AL	DEWAN	PLASTIC	PROCESSING	FACTORY	
SAUDI	

P.O.BOX	40852,		RIYADH	11511	SAUDI	ARABIA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 supplies		office	AND	School الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
AL	DEWAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
	

	

 10742 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	U		MINK	FURNITURES	ENTERPRISE	CO	LTD	
TAIWANESE	

1F,	NO	9,		ALLEY	6	,	LANE45,	PAO	HSIN	RD,		HSIN		TIEN	CITY,		TAIPEI		HSIEN,		
TAIWAN	R	O	C 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
U		MINK 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطب سبب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10752 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	POH				HUAT		FURNITURE		INDUSTRIES		(M)		SDN	BHD	
MALAYSIAN	

PLO	1.	JORAK	INDUSTRIAL	AREA	MUKIM	SG	RAYA,		84300,	BUKIT	PASIR,	MUAR,	
JOHOR,			MALAYSIA 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
AT	-	OFFICE	SYSTEM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10766 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	MOEM	HOLDINGS	DSN	BHD	
MALAYSIAN	

29	jalan	hajl	salleh	,	5	1/2	mile	jalan	meru,		41050	klang,		selangor	darul	
ehsan,malaysia 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
moem 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10796 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	MILLER		CASEGOODS			AND			SEATING	
AMERICAN	

1212		lincoln				drive,		drawer		hp-11,		hich		point,		north			carolina		27261		the		
united		state		of		america 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
miller 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
	

	

 10869 رقم قید الوكالة

 اسم الموكل وجنسیتھ
 وعنوانھ

	STANNAH	STAIRLIFTS	LIMITD	
BRITISH	

West	close,e	ast	portway,	andover,	hampshire	sp10	3SD,	England. 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطب سبب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10870 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	BRITISH	SCAFFOLDING	(INDIA)	LIMITED	
INDIAN	

4TH	FLOOR,	MANISHA,	75-76	nehru	place,		new	delhi	110019 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 flagstones الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
BSL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة استنادا لنص "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10939 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	UPPER,	A	DIVISION	OF	EUROINTERNI	S.R.L.	
ITALAIN	

via	mons.oscar	romero	7,	60027	OSIMO	(ANCOA),Italy 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
upper 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 10981 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	EUROSTEEL		S.R.L	
ITALAIN	

itly	26010	izano	(cremona)	via	cream	9	italy 
 یونیفرسال انتربرایسز الوكیلاسم 

بیان البضائع موضوع 
 machinery	heavy	of	Parts الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
EUROSTEEL 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم تجدید  بشأن الوكالة التجاریة	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10989 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	S.G.G.		FURNITURE	MARKETING	SDN	.BHD	
MALAYSIAN	

no.3	AND	5,	jalan	dedap	4,	taman	johor	jaya,	81100	johor	BAHRU	,JOHOR,	
malaysia 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
sgg 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11228 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	FREZZA	S.R.L	
ITALAIN	

Via	ferret	11/9,		31020	vidor	(tv)	ITALY 
 محمد بن جاسم الزیاني للتجاره اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
FREZZA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11277 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	CAIMI		BREVETTI		S.P.A.	
ITALAIN	

Via	Brodolini,	25/27,		20054			nova		milanese		(MI	)			italy	.	via	brodini		25/27. 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
caimi 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11436 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	O	E	EUROPE	
BRITISH	

UNITS	2-4	ENTERPRISE	PLACE,		BURMA	ROAD,		BLIDWORTH	,	
NOTTINGHAMSHIRE	NG	21	ORT,	UNITED	KINGDOM 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 appliances	home	Electrical الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
OE	EUROPE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11499 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SEE		TECH		LTD	
BRITISH	

1-D	INDUSTRIAL	ESTATE,	.	STONEBROOM.	ALFRETON.	DERBYSHIRE.	DE55	6LQ.	
UK 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 tools	Electric الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 الوكالةموضوع 
SEE		TECH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11527 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

	HERMAN	MILLER	FOR	HEALTHCARE		(HMHC)	
AMERICAN	

HERMAN	MILLER	INC	8485,		HOMESTEAD	DRIVE,		ZEELAND	MI	49464	,		USA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 preparations	Medical الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
HERMAN	MILLER	HEALTHCARE			(HMHC) 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11532 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SAUDI		FISHERIES		COMPANY	
SAUDI	

P.O	BOX	6535,	.	DAMMAM	31452,			SAUDI	ARABIA 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11553 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	HENN	SUN	CO.			LTD	
TAIWANESE	

NO.	16-33.	CHA-BOO	RD.	2	LIN.	OO	CHEN	VILLAGE.	TA	YUAN	HSIANG.	TAQ	YUAN	
HSIEN.	TAIWAN.	R.O.C. 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
HENN		SUN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11568 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	STORAX		RACKING	SYSTEM	LTD	
BRITISH	

1	SHERWOOD	ROAD,		BROMSGROVE	B60	3DU.	UNITED	KINGDOM 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Equipment	Construction الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
STORAX 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة استنادا لنص "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11682 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SIN	KEAN	BOON	METAL	INDUSTRIES	SDN	BHD	
MALAYSIAN	

LOT	466		AND		472	JALAN	PERUSAHAAN	BARU	SATU,		PRAI	INDUSTRIAL	ESTATE	3	
.	13600	PRAI,		PENANG,		MALAYSIA 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 shelf الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
METECH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطب سبب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11800 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ZONE	FURNITURE	INDUSTRIES	SDN.	BHD	
MALAYSIAN	

5	AND	7	JALAN	RAYA	7\3	,	KAWASAN	PERINDUSTRIAN	SERI	KEMBANGAN	,	4300		
SERI	KEMBAGAN		4300	SERI	KEMBANGAN	SELANGOR	MALAYSIA 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ZONE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11813 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ARAN	WORLDS.R.L	
ITALAIN	

SOCIETA	UNIPERSONALE	A	RESPONSABILITA	LIMITATA	ZONA	INDUSTRIALE	
64030	CASOLI	ATRI	(TE)	ITALY 

 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ARAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11820 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ARIDGROW	AGRI	TECHNOLOGIES	G.M.B.H	
AUSTRIAN	

1220	VIENNA,TOKIOSTRASSE	3/4/4 
 جاسم بوشھري الزراعیة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 fertilizers	Agricultural الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ARIDGROW 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة استنادا لنص "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11842 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	COTECNA	INSPECTION	SA	
SWISS	

P.O.BOX.	6155	,58	RUE	DE	LA	TERRASIERE,	1211	GENEVA	6	SWITZERLAND 
 یونیفرسال انتربرایسس لخدمات التخلیص اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 clearance	cargo الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
COTECNA	INSPECTION	SA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة  استنادا لنص"	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11852 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	M	S	ORA	ACCIAIO	
ITALAIN	

00187	ROMA-	VIA	XX	SETTEMBRE	,	122\B 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ORA	ACCIAIO 

 محددة المدة نوع الوكالة

لعدم تجدید بشأن الوكالة التجاریة وذلك 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11870 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	IMAGE	ADVANCED	FURNITURE	INDUSTRY	OF	JORDAN	
JORDANIAN	

P.O.BOX	142761	AMMAN	11844	JORDAN 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
IMAGE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11880 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	UNITED	SALES	PARTENRS	
EMARATI	

PO		BOX	31671		DUBAI		UAE 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
MODHESH-SUPER	STAR	-	AL	QOBTAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 11903 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	MS	UFFIX	SPA	
ITALAIN	

VIA	PONTAL	13-33087	PASIANO	DI	PORDENE	(PN)	ITALY 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
LUNA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12013 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	EUN		GROUP	
SPANISH	

B.SALBATORE	17,	APD082		20200	BEASAIN		GIPUKOA	SPAIN 
 یونیفرسال انتربرایسز اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
EUN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
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 12104 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	JACQUES	LEMANS		GESMBH	
AUSTRIAN	

LEMANS	-	STRASSE	1,9300	ST.	VEIT/GLAN	,	AUSTRIA 
 زھرة الخلیج للھدایا اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
JES	LEMANSACQU 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 5/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 10850 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ALMUTLAQ	SERVICES	AND	MFG	.CO.LTD	
SAUDI	

P.O.BOX.	3069,		ALKHOBAR,	SAUDI	ARABIA 
 مؤسسة عادل مرھون التجاریھ اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ASMAC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 11343 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PT,	GROWTH	PAMINDO.	
INDONESIAN	

JL	PULAU	JAWA	NO.	8,	MEDAN		INDUSTRIAL	ESTATE,		MEDAN	20242,		
INDONESIA. 

 البحرین للمشروعات المتكاملة اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11907 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

	ZHEJIANG	GONOW	AUTOMOBILE	CO.	LTD	
CHINESE	

ZHONGLIN	VILLAGE	XINQIAN	TOWN		LUQIAO	DISTRICCT	TAIZHOU	CITY	ZHEJIANG	
PROVINNCE	P	R	CHINA 

 البحرین للمشروعات المتكاملة اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 الوكالة
parts	for	Cars	,	Trucks	and	Buses 

Truck 
االسم التجاري 

والعالمات التجاریة 
 موضوع الوكالة

GONOW 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 11982 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ZHEJIANG	TAIZHOU	WANGYE	POWER	CO.	LYD.	
CHINESE	

XINQIAN	INDUSTRIAL	DISTRICT,	HUANGYANM	TAIZHOU	CITY,	ZHEJIANG 
 البحرین للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle	Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
WANGYE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 11996 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	SAINT	GOBAIN	PAM	
FRENCH	

SIREN	755802105	RCS	NANCY	REGISTERED	OFFICE	91	AVENUE	DE	LA	LIBERATION	
54076	NANCY	CEDEX	FRANCE 

 مشاریع سلمان التجاریھ اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
PAM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12017 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	RBA	FERRO	INDUSTRIES	PRIVATE	LIMITED	
INDIAN	

2/6	SARAT	BOSE	ROAD,	SUITE	808,	CENTRAL	PLAZA,	KOLKATA	-	700020,	WEST	
BENGAL	-	INDIA 

 العجمي للمقاوالت والتجارة اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 kits	AND	tools	pools	Swimming الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
RBA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12020 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	PROXIMEX	CORPORATION	
AMERICAN	

440	N.	WDFE	ROAD	SUNNYVALE,	CA	44085 
 مؤسسة اكسباند لالستشارات اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 software	computer الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 الوكالةموضوع 
PROXIMEX	SURRVEILANT 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12026 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	NEXEN	TIRE	CORPORATION	
SOUTH	KOREAN	

NEXEN	TIRE	3F	-	796	-	27BANGBAE	-	DONG	,	SEOCHO	-	KU,	SEOUL,	KOREA 
 كراج المتسابقون اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
NEXEN 

 محددة المدة الوكالةنوع 

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12052 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	TAIZHOU	ZHONGNENG	MOTORCYCLE	CO.	LTD.	
CHINESE	

NO.	389	XINWEN	ROAD,	XINQIAO	TOWN,	LUIQIAO	DISTRICT,	TAIZHOU	CITY,	
ZHEJIANG	PROVINCE 

 موناكو للدراجات الناریة اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 الوكالة

Bicycle 
Motorcycle	
Bicycle	Parts	

Motorcycle	Parts 
االسم التجاري 

والعالمات التجاریة 
 موضوع الوكالة

MONACO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12078 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	KOREMOTO	CORPORATION	(HONGKONG)	LIMITED	
HONGKONGER	

P.O.	BOX:	RM	1005,	10/F,	HO	KING	COMMERCIAL	CENTRE,	2-16,	FA	YUEN	
STREET,	MONGKOK,	KL	HONG	KONG 

 السا للتجارة اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 Cars الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
KOREMOTO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12101 الوكالةرقم قید 

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	CENTRE	EZINE	D,	ESTHETIQUE	TRADITIONNELLE	
MALAYSIAN	
PO	BOX	1271 

 ال كوب اسم الوكیل
بیان البضائع موضوع 

 products	Cosmetics الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
EZINE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 الشطب سبب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12102 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	CENTRE	EZINE	D	ESTHETIQUE	TRADITIONNELLE	
MALAYSIAN	

114	RUE	MED	SMIHA	RESIDENCE	JAWHATRATE	MED	SMIHA	6	EME	ETG 
 ال كوب اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 products	Cosmetics الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ELKHABIR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(المادة  استنادا لنص"	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

 

 12114 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ANNEXY	INTERNATIONAL	
INDIAN	

RAVAPAR	MAIN	ROAD	OPPOSITE	A.J	COMPANY 
 مبینا لمواد البناء اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 materials	Building الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
ANNEXY	INTERNATIONAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید بشأن 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12121 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	ZAGROS	AIR	LINES	
IRANIAN	

NO16	SAZEMAN	AB2	ALLAY	-	KARAJ	EBATAN	EXIT	SOUTH	MOHDALI	JENAB	
EXPWAY 

 أل یعقوب للسفر والسیاحھ الوكیلاسم 
بیان البضائع موضوع 

  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	في المیعاد القانونيقید الوكالة 

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12147 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	GUANGZHOU	SACHS	BIKES	TECHNOLOGY	CO.	LTD.	
CHINESE	

NO.351,	Caixian	Road,	Lane	Town,	Nansha	District,	Guangzhou	City,	China 
 السا للتجارة اسم الوكیل

البضائع موضوع بیان 
 الوكالة

 دراجة ناریة
	لوازم دراجة ناریة

 قطع غیار دراجة ناریة
االسم التجاري 

والعالمات التجاریة 
 موضوع الوكالة

SACHSFYM 

 محددة المدة نوع الوكالة

م تجدید بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعد	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12164 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	JH	GLOBAL	SERVICES	INC	(STAR	EV)	
AMERICAN	

378	Neely	Ferry	Rd,	Simpsonville,Sc	29680	USA 
 السا للتجارة اسم الوكیل

البضائع موضوع بیان 
 الوكالة

Auto	Parts 
Batteries	
Tires	

Parcel	transport	equipment	and	goods	
Machinery	

Mobile	machinery	Light 
االسم التجاري 

والعالمات التجاریة 
 موضوع الوكالة

STAR	EV 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	

 12200 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	STRITECH	HOLDINGS	PTY	LTD	
AUSTRALIAN	

SUITE	103,566,ST	KILDA	ROAD,	MELBOURNE	3004	VIC,	PO	BOX	7419	,	AUSRALIA 
 صیدلیة تداوي اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 أدویة بشریة الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
SKIN	B5 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم تجدید بشأن الوكالة التجاریة 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
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 12223 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	BIOPLUS	LIFE	SCIENCES	PVT	.LTD	
INDIAN	

10-1A,HOODI	VILLAGE	,KRISHNARAJAPURAM	,HOBLI,BANGLORE,560048	.INDIA 
 صیدلیة الریاض اسم الوكیل

بیان البضائع موضوع 
 preparations	Medical الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجاریة 

 موضوع الوكالة
Bioplus 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجاریة وذلك لعدم تجدید 	1992لسنة )	10(المرسوم بقانون رقم )	19(استنادا لنص المادة "	 سبب الشطب
 "	قید الوكالة في المیعاد القانوني

 8/12/2019	تاریخ الشطب
 

	
 

ق�سم �لوكاالت �لتجارية 
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�إعالن ب�ساأن قيد �سر�كة ��ستثمار حمدودة

ا�شتثمار  �شراكة  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تفيد 

حمدودة يف ال�شجل التجاري بالوزارة واملذكور تفا�شيلها اأدناه:

ا�شم ال�شراكة وعنوانها ومركزها 

الرئي�شي

�شندوق ال�شالم – اإم اإ�س اإيه البحرين           

   ) �س.ا.م(

العنوان: �شقة 507 – مبنى1411- طريق 4626 

جممع 346

املنامة – مملكة البحرين 

ن�شاط �شناديق ال�شتثمار اخلا�سالن�شاط التجاري لل�شراكة 

مقدار وطبيعة م�شاهمة كل �شريك 

وطريقة �شدادها

ال�شريـــك المت�شامـــن: �شنـــدوق ال�شـــالم اإم اإ�س   -1

اإيه البحريـــن 1 جي بيه �ـــس.م.ب مقفلة م�شاهم 

بمقدار 100 )مائة دولر اأمريكي (  

بمقـــدار  م�شاهميـــن  المو�شيـــن:  ال�شـــركاء   -2

10،000،000 )ع�شرة ماليين دولر اأمريكي ( 

مدة ال�شراكة
ع�شر �شنوات تبداأ من تاريخ الغالق النهائي     

)ح�شب اتفاقية �شراكة ال�شتثمار املحدودة( 

اأ�شماء ال�شركاء املت�شامنني عناوينهم 

وجن�شياتهم

�شندوق ال�شالم اإم اإ�س اإيه البحرين 1 جي بيه 

�س.م.ب مقفلة – 

بحرينية الجن�شية 

العنـــوان: �شقـــة 507 – مبنـــى1411- طريـــق 

4626 مجمع 346

المنامة – مملكة البحرين

 �إد�رة �لت�سجيل  


