
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين

 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

3

5 ������������������������� اأمر ملكي رقم )70( ل�شنة 2019 بتعيينات في هيئة الت�شريع والراأي القانوني 

 قانون رقم )24( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض اأحكام قانون العقوبات

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976����������������������������������������������������������� 7

ـَظـلُّـمات بوزارة الداخلية��������������� 9 قرار رقم )35( ل�شنة 2019 بتعيين مدير في الأمانة العامة للتَّ

10 �������������������  قرار رقم )36( ل�شنة 2019 بنْقـل وتعيين مدراء في وزارة الموا�شالت والت�شالت

قرار رقم )37( ل�شنة 2019 بتعيين مدراء في وزارة �شئون الإعالم�������������������������������������� 12

13 ������������������������������������ قرار رقم )38( ل�شنة 2019 بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء 

14 ������������������������ قرار رقم )39( ل�شنة 2019 بنْقـل وتعيين مدراء في الجهاز الوطني لالإيرادات

15 ���������� قرار رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق الخيل

قرار رقم )129( ل�شنة 2019 ب�شاأن �شْطب محامين������������������������������������������������������� 16

قرار رقم )138( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول 

التي يمكن لرعاياها الح�شول على تاأ�شيرات اإلكترونية لدخول مملكة البحرين���������������������� 19

قرار رقم )91( ل�شنة 2019 ب�شاأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت 

20 �������������������������������������������������������������������� لجمعية الدير التعاونية ال�شتهالكية

 قرار رقم )92( ل�شنة 2019 ب�شاأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت

للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شتراتيجي������������������������������������������������������������ 22

 قرار رقم )187( ل�شنة 2019 ب�شاأن ت�شجيل و قْيـد ملخ�ض النظام الأ�شا�شي 

25 ����������������������������������������������������������������������� لمركز تمكين ال�شباب جبلة ِحـْبـ�شي

29 �������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

37 �������������������������������������������������������������������� اإعالنات من مجل�ض تاأديب المحامين

38 ������������������������������������������������������������������������������ اإعالن �شطب وكالت تجارية





العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

5

 اأمر ملكي رقم )70( ل�شنة 2019

بتعيينات يف هيئة الت�شريع والراأي القانوين 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

وعالوات  ورواتب  ودرجات  ـيات  م�شمَّ بتحديد   2013 ل�شنة   )49( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

وبدلت ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2016 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

وبناًء على اقرتاح جمل�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن م�شت�شارًا اأول على الدرجة الثامنة، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- علي يو�شف علي جناحي.

2- �شامي عبداهلل يو�شف البو�شميط.

املادة الثانية

ـن اإبراهيم اأحمد ح�شن ربيع م�شت�شارًا من الفئة )اأ( على الدرجة ال�شابعة. ُيـعيَّ

املادة الثالثة

ـن م�شت�شارًا من الفئة )ب( على الدرجة الرابعة، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- اإيمان جعفر ح�شن العرادي.

2- ال�شيخة مريم عبدالوهاب �شقر اآل خليفة.

3- حمد ح�شن اأحمد البوعينين.

املادة الرابعة

ـن م�شت�شارًا من الفئة )ب( على الدرجة الثالثة، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- �شلطان نا�شر �شلطان ال�شويدي.



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

6

2- محمد عبدالرحمن خليل عبداهلل.

3- م�شعب عادل را�شد بو�شيبع.

4- محمد اأحمد ال�شيخ محمد المهزع.

5- بدر اأمير اأحمد الع�شفور.

املادة اخلام�شة

ُيـعيُّـن م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الثانية، ُكـلٌّ من:

1- يو�شف خالد يو�شف البنفالح.

2- علي غانم خليفة البنعلي.

3- اأمينة عبدالرحمن ال�شيد المعال.

املادة ال�شاد�شة

ـن اإبراهيم ح�شن جعفر العرادي م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الأوىل. ُيـعيَّ

املادة ال�شابعة

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م
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 قانون رقم )24( ل�شنة 2019  

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون العقوبات

 ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

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

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات،  قانون  من  مكررًا(   277( املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

)15( ل�شنة 1976، الن�س الآتي:

ول  دينار  تقل عن خم�شمائة  وبغرامة ل  �شنوات  تزيد على ع�شر  بال�شجن مدة ل  "يعاَقـب 
ـد ا�شتخدامها اأو توزيعها  ـع عبوات قابلة لال�شتعال اأو النفجار بق�شْ تتجاوز األف دينار كل َمـن �شنَّ

ل�شتخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة اأو اخلا�شة للخطر، اأو حاز اأو اأحرز مواد 

ع منها لذات الغر�س." ما �شنَّ

املادة الثانية

مادتان   1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  اإىل  ُتـ�شاف 

جديدتان برقمي )277 مكررًا 1( و)277 مكررًا 2(، ن�شهما الآتي:

:)1 مكرراً   277( "مادة 
يعاَقـب بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات وبغرامة ل تزيد على خم�شمائة دينار كل 

ـد ا�شتخدامها يف تعري�س حياة النا�س  َمـن حاز اأو اأحرز عبوات قابلة لال�شتعال اأو النفجار بق�شْ

اأو الأموال العامة اأو اخلا�شة للخطر.

مادة )277 مكرراً 2(:

القابلة  العبوات  ا�شتخدم  اأو  ع  وزَّ َمـن  بال�شجن مدة ل تزيد على ثماين �شنوات كل  يعاَقـب 

لال�شتعال اأو النفجار لذات الغر�س. 

وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات اإذا اأف�شى ال�شتخدام 

اأو ال�شجن املوؤبد اإذا اأف�شى ال�شتخدام اإىل موت  اإىل عاهة م�شتدمية. وتكون العقوبة الإعدام 

اإن�شان." 
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 املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 26 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 23 دي�شمـبـــــــر 2019م
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 قرار رقم )35( ل�شنة 2019

ـَظـلُّـمات بوزارة الداخلية بتعيني مدير يف الأمانة العامة للتَّ

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

بوزارة  مات  ـَظـلُـّ التَّ عام  لأمني  م�شتقل  ب�شاأن مكتب   2012 ل�شنة  رقم )27(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013، الداخلية، املعدَّ

بوزارة  مات  ـَظـلُـّ للتَّ العامة  الأمانة  يف  مدراء  بتعيني   2013 ل�شنة   )48( رقم  القرار  وعلى 

الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيخ حممد بن علي بن حممد اآل خليفة مديرًا لإدارة التعاون الدويل والتطوير يف  ُيـعيَّ

مات بوزارة الداخلية. ـَظـلُـّ الأمانة العامة للتَّ

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م
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  قرار رقم )36( ل�شنة 2019

بنْقـل وتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2015 بتعيني مديرين بوزارة املوا�شالت والت�شالت،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2016 بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

مديرًا  ليكون  الطريان  واأمن  �شالمة  اإدارة  مدير  احلمود  علي  حممد  �شالح  ال�شيد  ُيـنقل 

لإدارة الرتاخي�س اجلوية بوزارة املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية

ُتـنقل ال�شيدة �شم�س را�شد �شاهني خلفان مدير اإدارة تخطيط ودرا�شات النقل الربي لتكون 

مديرًا لإدارة رقابة وتفتي�س النقل الربي بوزارة املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثالثة

ـن يف وزارة املوا�شالت والت�شالت ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة المكاتب البريدية. 1- ال�شيدة لطيفة مطلق جمعة الذوادي 

مديرًا لإدارة تخطيط ودرا�شات النقل البري. 2- ال�شيد ح�شين علي يعقوب   

مديرًا لإدارة �شالمة واأمن الطيران. 3- ال�شيد محمد عبداهلل زينل محمد   

مديرًا لإدارة الأر�شاد الجوية. 4- ال�شيد با�شم �شلمان الع�شفور   

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المالحة الجوية 5- ال�شيد يا�شين ح�شن ال�شيد علي   
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املادة الرابعة

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

12

 قرار رقم )37( ل�شنة 2019

بتعيني مدراء يف وزارة �شئون الإعالم

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )94( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون الإعالم، 

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الإعالم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة �شئون الإعالم ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الإبداع والإعالم الإلكتروني. 1- ال�شيدة مريم عي�شى بوكمال 

مديرًا لإدارة التلفزيون. 2- ال�شيد قي�س ح�شن الدو�شري 

مديرًا لإدارة الأخبار. 3- ال�شيد عبدالرحمن خالد المدفع 

املادة الثانية

على وزير �شئون الإعالم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م
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 قرار رقم )38( ل�شنة 2019

بتعيني مدير يف هيئة الكهرباء واملاء 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء،

وزارات  يف  الإدارات  بع�س  ت�شمية  ا�شتبدال  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

الدولة واأجهزتها املختلفة،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عْر�س وزير الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الكهرباء  بهيئة  الب�شرية  املوارد  لإدارة  الرميثي مديرًا  يا�شر مبارك عبداهلل  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

واملاء.

املادة الثانية

على وزير الكهرباء واملاء تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويـُعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م
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 قرار رقم )39( ل�شنة 2019

بنْقـل وتعيني مدراء يف اجلهاز الوطني لالإيرادات

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة 2018 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات، 

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2019 باعتماد ت�شمية اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2019 بتعيني مديرين يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بوزارة  املركزية  الداخلية  الرقابة  اإدارة  مدير  حميدان  عبداهلل  ح�شن  اأحمد  ال�شيد  ُيـنقل 

املالية والقت�شاد الوطني ليكون مديرًا لإدارة حتليل املخاطر يف اجلهاز الوطني لالإيرادات.

املادة الثانية

ـن يف اجلهاز الوطني لالإيرادات ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- ال�شيد نواف ال�شيد ها�شم ال�شادة     مديرًا لإدارة العالقات ال�شريبية الخارجية.

2- ال�شيد يو�شف عادل محمد مطر    مديرًا لإدارة ال�شيا�شات ال�شريبية.

3- ال�شيد نور حافظ بوعلي    مديرًا لإدارة العمليات والتدقيق.

4- ال�شيدة ندى علوي العلوي    مديرًا لإدارة الت�شال وخدمة العمالء.

املادة الثالثة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 24 دي�شمـبــــــر 2019م
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الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل

نائب رئي�س الهيئة العليا:

للفرو�شية  را�شد  نادي  باإن�شاء   1977 ل�شنة   )1( رقم  الأمريي  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

و�شباق اخليل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق 

اخليل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يعاد ت�شكيل الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل 

بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�س 1- �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ع�شوًا 2- �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة  

ع�شوًا 3- �شمو ال�شيخ �شلطان الدين بن محمد بن �شلمان اآل خليفة  

ع�شوًا 4- الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني  

5- وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات       

ع�شوًا       والتخطيط العمراني   

ع�شوًا 6- الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال الوطني  

ع�شوًا 7- وكيل الوزارة ل�شئون المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني  

ع�شوًا 8- مدير عام نادي را�شد للفرو�شية و�شباق الخيل  

وتكون مدة ع�شويتهم يف الهيئة املذكورة ثالث �شنوات.

املادة الثانية

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

نائب رئي�ض الهيئة العليا

عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 25 دي�شمـبـــــــر 2019م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )129( ل�شنة 2019

ب�شاأن �شْطب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للمحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شَطـب املحامون واملحامون حتت التدريب الواردة اأ�شماوؤهم بالك�شف املرفق بهذا القرار 

من جدول قْيد املحامني؛ اإنفاذًا لن�س املادة )9( من قانون املحاماة.

املادة الثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 دي�شـمـبــــــر 2019م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )138( ل�شنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن

لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول 

على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

م  ـربيا اإىل قائمة الدول التي ُيـ�شمح لرعاياها بالتقدُّ ُتـ�شاف جمهورية اأوكرانيا وجمهورية �شِ

ـنة باملرفق  للح�شول على تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين وعددها )119( دولة، املبيَّ

)اأ( من القرار رقم )197( ل�شنة 2014 ب�شاأن الدول التي ميكن لرعاياها احل�شول على تاأ�شريات 

اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، لي�شبح عددها )121( دولة.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 دي�شمـبــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )91( ل�شنة 2019

ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية الدير التعاونية ال�شتهالكية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل�شنة  رقم )24(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية،  قانون اجلمعيات  على  الطالع  بعد 

2000، وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية الدير التعاونية 

ال�شتهالكية،

التعاونية  الدير  جلمعية  موؤقت  مدير  تعيني  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )43( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتهالكية،

وعلى القرار رقم )115( ل�شنة 2010 ب�شاأن جتديد مدة تعيني املدير املوؤقت جلمعية الدير 

التعاونية ال�شتهالكية،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الدير التعاونية 

ال�شتهالكية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الدير التعاونية ال�شتهالكية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/11/11 والثابتة فيها 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )21، 23، 35، 37، 39، 44( من املر�شوم بقانون رقم )24( 

ل�شنة 2000 باإ�شدار قانون اجلمعيات التعاونية، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س 

الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

برئا�شة  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  ال�شتهالكية  التعاونية  الدير  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  يـُعيَّ

ال�شيد/ اأحمد عي�شى اأحمد ح�شني، وع�شوية كل من:

1- جابر ر�شي ح�شن الع�شيري.

2- اأحمد جعفر غانم.

3- محمد اأحمد بو�شقر.

4- ال�شيد محمود يا�شين محمد.

5- ال�شيد ح�شين �شيد هادي.

6- اإبراهيم باقر الباقر.
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   مادة )2(

لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفقًا لأحكام  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ

قانون اجلمعيات التعاونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية. وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 

جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )3(

الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ ل  تقرير مف�شَّ اإعداد  املوؤقت  الإدارة  على جمل�س 

ب�شاأن حالة اجلمعية والأو�شاع القائمة بها، وت�شمل الأو�شاع املالية والأ�شباب التي اأدت اإىل عدم 

�شهر من  بها، وذلك خالل  العمل  وتنظيم  وتطوير  لإ�شالحها  فيها، ومقرتحاته  العمل  انتظام 

تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعَو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع بعد موافقة وزارة العمل 

اًل  والتنمية الجتماعية، ُيـعَقـد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  اإدارتها اجلديد يف  العمومية جمل�س  وتنتخب اجلمعية  حالة اجلمعية.  عن 

التعاونية،  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، وما قرَّ

ال�شاأن.

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 دي�شمـبــــــر 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )92( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت

للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي

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 )15( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للتخطيط 

ال�شرتاتيجي،

البحرينية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )9( رقم  القرار  وعلى 

للتخطيط ال�شرتاتيجي،

البحرينية  للجمعية  اإدارة موؤقت  ب�شاأن تعيني جمل�س   2017 ل�شنة  القرار رقم )93(  وعلى 

للتخطيط ال�شرتاتيجي،

البحرينية  للجمعية  اإدارة موؤقت  ب�شاأن تعيني جمل�س   2019 ل�شنة  القرار رقم )19(  وعلى 

للتخطيط ال�شرتاتيجي،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/11/18 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 باجلمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت للجمعية البحرينية للتخطيط ال�شرتاتيجي ملدة �شهرين، برئا�شة  ُيـعيَّ
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ال�شيد اإبراهيم خليفة �شعد الدو�شري، وع�شوية كل من:

1(    هالة بدر اأحمد عبداهلل �شليبيخ

2(    با�شم عبدالر�شا محمد مكي البحارنة

3(    نزار علي ح�شين الب�شري

4(    يو�شف اأحمد محمد د�شكوني

5(    محمد �شلمان �شالح العرادي

6(    �شوزان محمد العجاوي

7(    اأحمد محمد عبداهلل ح�شين البناء

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا 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  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �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  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
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مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 10 دي�شمـبــــــر 2019م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )187( ل�شنة 2019

 ب�شاأن ت�شجيل و قْيـد ملخ�ض النظام الأ�شا�شي 

ملركز متكني ال�شباب جبلة ِحـْبـ�شي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

دل بالقرار رقم )17( ل�شنة 2019، اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، الـُمعَّ

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني ال�شباب جبلة ِحـْبـ�شي،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل مركز متكني ال�شباب جبلة ِحـْبـ�شي يف �شجل قْيـد الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان  ي�شجَّ

قْيـد رقم  ال�شباب والريا�شة حتت  ال�شباب والريا�شة والأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

.)2019/3(

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 10 دي�شـمبــــــر 2019م
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بيان باأ�شماء الأع�شاء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني ال�شباب جبلة ِحـْبـ�شي

1-    حميد منصور عبدالله سلمان.

2-    سعيد منصور عبدالله سلمان.
3-    محمد علي منصور.

4-    محمود عبدالعزيز علي الصباغ.
5-    عبدالله علي البقالوة.

6-    نذير عبدالهادي سلمان.
7-    زهراء عبدالله علي عبدالله.

8-    عبدالهادي احمد علي عبدالرسول.
9-    سلمان عبدالنبي سلمان عبدالله.
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 ملخ�ض

النظام الأ�شا�شي

ملركز متكني ال�شباب جبلة ِحـْب�شي 

تاأ�ش�س هذا املركز يف عام 1974، ومت ت�شجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم 

قانون اجلمعيات  باإ�شدار   1989 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  لأحكام  )2019/3(، طبقًا 

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

ال�شبابية،  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى  وتعديالته،  اخلا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ويهدف مركز متكني ال�شباب يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على 

حتقيق الأهداف التالية:

1- تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّـزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2- تنميـــة مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافيـــة والفنية والتطوعية بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3- رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4- اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5- دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

والع�شوية بالمركز اأنواع هي:  

1-    عضو عامل.

2-    عضو تابع.

3-    عضو فخري

ـنها النظام الأ�شا�شي للمركز، كما اأو�شح اإجراءات ك�ْشب الع�شوية  مَّ ولكل منها �شروط ت�شَ

واإ�شقاطها وحقوق وواجبات الأع�شاء.

وقد ا�شتمل النظام الأ�شا�شي على بيان اأجهزة املركز ويف مقدمتها اجلمعية العمومية، حيث 

دين ل�شرتاكاتهم والذين م�شت  ن�س على اأن تتكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

العمومية، فيما عدا  انعقاد اجلمعية  تاريخ  الأقل حتى  اأ�شهر على  �شتة  العاملة  على ع�شويتهم 

النعقاد الأول للجمعية. 

ده جمل�س  وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

اإدارة املركز خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

ويدير �شئون املركز جمل�س اإدارة مكون من رئي�س وع�شرة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
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اأربع  اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�س الإدارة  للمركز من بني 

�شنوات من تاريخ انتخابهم. ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مددًا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانونًا ح�شب نظامه  اأموره وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه مبجرد تكوينه نائبًا 

ـن بالنظام. للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبني 

�شروط التي حتددها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات 

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب، 

وتتكون موارده من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والِهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س 

الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويوِدع املركز اأمواله النقدية 

يف اأحد امل�شارف املعتَمدة. وتتبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف قانون اجلمعيات والأندية عند 

حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

�شر  اأمني  اإىل  �شكاٍو  من  لديهم  ما  املركز  اأع�شاء  يقدم  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

ـق و�شماع اأقوال ال�شاكي اأن يحيلها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ ما  ـَحـقُّ املركز، الذي عليه بعد التَّ

ـخذه  يراه منا�شبًا ب�شاأنها، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بالقرار الذي اتَّ

جمل�س الإدارة ِوْفـقًا لالئحة الداخلية للمركز ويف حدود اأحكام النظام الأ�شا�شي للمركز.

وُيـحَظـر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيـحَظـر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناُول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ويخ�شع 

ـق من مطابقتها للقانون والنظام  ـَحـقُّ لرقابتها. وتتناول هذه الرقابة فْحـ�س اأعمال املركز والتَّ

الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية العمومية وتوجيهات الوزارة، على اأن يتوىل هذه الرقابة املوظفون 

ـنهم وزير �شئون ال�شباب والريا�شة لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اإجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفة موؤقتة، وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

ق فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س بهذه الالئحة ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي  ويطبَّ

للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )1156( ل�شنة 2019

اإعالن ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  الميامين(،  ا�شم )�شوبر ماركت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شلمان، مالكًة  رم�شان مهدي 

القيد رقم 32305-6، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

 MUHAMMAD NAJEEBURREHAMAN واإدخال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

NATOL �شريكًا 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 )1157( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

خليل جعفر حيدر رويان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيدلية الوطنية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 9904، طالبا تحويل فرعين من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها تحت م�شمى �شركة 

)مجموعة رويان التجارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 7،662،000 دينار. 

اإعالن رقم )1158( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ش�شة فردية

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الذهبية  اللم�شة  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 
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رقم 121495، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )لند اأوف للتنظيفات( الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 133986، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبا�س بن علي بن عطية العطية.

اإعالن رقم )1159( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

ح�شن �شالح ح�شن الرويعي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليالي تاور للتنظيفات(، الم�شجلة بموجب 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تحغيير  طالبة   ،113866 رقم  القيد 

اإبراهيم محمد  اأحمد خليفة  اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

الذوادي.

اإعالن رقم )1160( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

مهدي علي ح�شن معيوف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ت�شيال للطاقة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

97238، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقدره 

و�شالح  معيوف،  علي ح�شن  منم: عبدالمنعم مهدي  لك  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  5،000 )خم�شة 

من�شور ن�شر علي اآل �شهاب، ومريم محمد اأحمد محمد جناحي، وع�شام محمد اأحمد محمد جناحي.

اإعالن رقم )1161( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ال�شيد نا�شر حيدر ح�شين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات نور المحرق(، الم�شجلة بموجب 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبة   ،31237 رقم  القيد 

و نا�شر حيدر ح�شين،  ال�شيد  لكل من: خاتون  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره 

.CHUKKAN PARAMBIL ISMAIL
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اإعالن رقم )1162( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

عبداهلل بن اأحمد الغتم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )علي بن عبداهلل الغتم للمقاولت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 13639،  تحويل فروع الموؤ�ش�شة )4، 5، 6، 9، و10( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد علي بن عبداهلل بن احمد الغتم، 

مع تغيير ال�شم التجاري للفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى )مجموعة علي بن عبداهلل الغتم �س.�س.و(.

اإعالن رقم )1163( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه 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 1،594،700.000 دينار بحريني ، وت�شبح مملوكة لكل من: عبداهلل اإبراهيم محمد جم�شير، ونورالدين 

عبداهلل نورالدين نورالدين، و�شركة نون لال�شتثمار ذ.م.م، و�شركة )الدر القاب�شة �س.م.ب. مقفلة(، و �شركه 

)تالد المحدودة(، وعبدالرحمن محمد �شيف جم�شير.

اإعالن رقم )1164( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأي جي اإم اإ�س الأثير لال�شت�شارات(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،118833 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني ، وتكون مملوكة لكل من: �شركة )اأي 

جي اإم اإ�س جلوبل ذ.م.م(، وميرزا اإبراهيم �شلمان ح�شن المرزوق. 

اإعالن رقم )1165( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )قمر الكرخ للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91000، 

طالبين تحويل الفرع الثاني من  ال�شركة والم�شمى )مركز الدكتور �شياء لالأ�شنان(، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

قائمة بذاتها وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شياء دحام حنو�س حمد. 

اإعالن رقم )1166( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه اإيفلين مويهاكي 

موانجي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيفلين للت�شويق والترويج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  124824-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة ذلك بتحويلها  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جميلة �شيد علي ماجد اأحمد، واإيفلين 

مويهاكي موانجي.  

     

اإعالن رقم )1167( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )ت�شوية 

التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالك  ال�شيد/ علي ح�شن هالل  نيابة عن  المحا�شبية وال�شت�شارات(،  للخدمات 

من   12 رقم  الفرع  تحويل  طالبة   ،18413 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  )الــوادي  ا�شم  تحمل 

الموؤ�ش�شة، والم�شمى )وادي ال�شلطان للتبغ( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وباإدخال ال�شيد/ فتحي عبدال�شالم رم�شان ك�شريك 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 )1168( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �شقالة(،  )�شيدلية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ناغي،  يو�شف  يا�شر 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،94477

اإبراهيم �شعبان، ودينا  ال�شيد عبدال�شالم  1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هاني  مقداره 

يا�شر يو�شف ناغي. 
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اإعالن رقم )1169( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

والترويج  للت�شويق  العربية  )الجوري  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  �شركة ال�شخ�س  مالك  الجازولي،  اأحمد  الدين 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113899، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شام الدين 

اأحمد الجازولى، وعلى اإلهامي محمد �شالم، ومانع عبداهلل مانع الدو�شري.

اإعالن رقم )1170( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

 ،1-72329 اإ�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  الواحد التي تحمل ا�شم )يونيك بور �شويت�شجير يو بي 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

و �ــس.م.ب.م،  الكهربائية  للهند�شة  العالمية  ال�شركة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون 

.JAYASHANKAR VISWANATHAN

اإعالن رقم )1171( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ماهر طالب ال�شركاط، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الم�شير للهواتف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

81659، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 MD TANVIR 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بيداء ماهر طالب ال�شركاط، ، و

   .MD MOKLESUR RAHMAN و ، RAHMAN JONI

اإعالن رقم )1172( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة طالل 
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الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  زهير،  اأحمد  عي�شى  ال�شيد/  عن  نيابة  بحرينية،  ت�شامن  الدولية/  و�شركاه  اأبوغزاله 

التي تحمل ا�شم )مامبو لإدارة المقاهي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 38766-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، 

وتكون مملوكة لكل من: عي�شى اأحمد زهير اإبراهيم، وح�شن عبدالجليل اإبراهيم جا�شم �شهاب.      

اإعالن رقم )1173( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل فرع مبوؤ�ش�شة فردية

 

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

بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المالب�س  وغ�شيل  لكي  الأبي�س  )الكهف  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القيد رقم 77715، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )ق�شر اأمل للخدمات(، المملوكة 

لل�شيدة/ اأمل علي جمعه ح�شن الغوا�س، وومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )1174( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )مدينة ال�شالم للمقاولت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109587، طالبين 

مقداره  1،000  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 MUHAMMED )الف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: نورين اأختر عبدالمالك راجا عبدال�شادق، و 

  .BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL

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 )1175( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل فرع ب�شركة ت�شامن بحرينية

 

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

عبداهلل علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة �شماء الخليج لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 42226-10، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع ب�شركة الت�شامن البحرينية الم�شماة )�شركة ق�شر العلياء 

المحدودة للم�شاريع العالمية والدولية/ ت�شامن( بحرينية، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-104691.
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اإعالن رقم )1176( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم جا�شم مال اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيونا �شوبرماركت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76437، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شيونا �شوبرماركت( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

من: خالد  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

اإبراهيم جا�شم مال اهلل، وخليل اإبراهيم.     

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 )1177( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل فرع ب�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

  

�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 )الكوهجي لخدمة المحركات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68810، 

اإلى فرع بال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة الم�شماة )مجموعة عبدالجبار الكوهجي  طالبًا تحويل ال�شركة 

�س.م.ب مقفلة(، المملوكة لكل من:  )�شركة عبدالحميد الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، و)�شركة 

عبداهلل الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، و)�شركة عي�شى الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، 

و)�شركة جمال الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، و)�شركة محمود الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب 

مقفلة(، و)�شركة محمد الكوهجي و�شركاه القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، و)�شركة �شليم الكوهجي و�شركاه القاب�شة 

�س.م.ب مقفلة(.

اإعالن رقم )1178( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

  

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

محمد �شاهين علي �شاهين، نيابة عن ال�شيد/ محمد عبد الرحمن جعفر محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )نواة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 55384، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

المالكة نف�شها.
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اإعالن رقم )1179 ( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل من �شركه ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه مكتب )مر�شى  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الخليج لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ عبدالكريم قا�شم عثمان العليمي، مالك �شركه ال�شخ�س الواحد التي 

تحمل ا�شم )عبدالكريم العليمي �س.�س.و، الم�شجلة بموجب القيد رقم 84704-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

اإخوان  والعليمي  القا�شي  )�شركه  التجاري  ا�شمها  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

لكل من: عبدالكريم قا�شم  اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة  10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال مقداره  ذ.م.م(، 

عثمان العليمي،  وعلي قا�شم عبداهلل م�شعد القا�شي.  

اإعالن رقم )1180( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

�شعيد مهدي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شويات النعيم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

16261، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري )�شركة كازينو 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  م�شويات النعيم/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 

جا�شم �شعيد مهدي محمد، ومحمد جا�شم �شعيد مهدي محمد.      

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 )1181( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  فابريكي�شون  اأذان  )محمد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  �شركة ال�شخ�س  مالك  اأذان، 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،123792 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد اأذان، ومحمد را�شد.   

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.
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اإعالن 

رقما الدعويين التاأديبي: 26/تاأديب/2019 و27/تاأديب/2019

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: المحامية اأميرة مهدي البحراني.

الدعويني  عن  قراره   2019/7/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

املجل�س  "قرر  كالتايل:  منطوقه  وجاء  و27/تاأديب/2019(،  )26/تاأديب/2019  التاأديبيتني 

باإجماع الآراء معاقبة املحامية املدعى عليها املذكورة بعقوبة حْمو ا�شمها من جدول قيد املحامني 

نهائيا".

وقد قرر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بتاريخ 2019/12/24 "قبول ال�شتئناف �شكاًل، 

ويف املو�شوع - باإجماع الآراء - تاأييد القرار امل�شتاأَنف واإلزام امل�شتاأِنفة بامل�شاريف".

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم الدعوى التاأديبية: 13/تاأديب/2019 

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد المدعى عليه: المحامي ح�شن عبا�س جعفر محمد القالف.

الدعوى  عن  قراره   2019/5/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

التاأديبية )13/تاأديب/2019(، وجاء منطوقه كالتايل: "قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع عقوبة 

الوْقف عن مزاولة املهنة ملدة ثالثة �شهور على املحامي املدعى عليه املذكور".

على  الطعن  "قبول   2019/12/24 بتاريخ  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�س  قرر  وقد 

ه وتاأييد القرار  القرار �شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر قانونًا ويف مو�شوع القرار امل�شتاأَنف برْف�شِ

امل�شتاأَنف".

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�ض تاأديب املحامني
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اإعالن �شطب وكالت جتارية

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

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

272رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

VERNON CARUS LTD 

BRITISH

PENWORTHAM MILLS,  PRESTON PRI 9SN,  LAN-
CASHIRE  ENGLAND

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Medical Kits AND tools

Medical preparations
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

V.C

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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280رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

J.A.  PRESTON  CORPORATION 

AMERICAN

.FIFTH AVENUE, NEW YORK, NY 10003 71
�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Medical Equipment

Medical preparations

Human Medicines
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

preston

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب

686رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

AGFA GEVAERT NV 

BELGIAN

SEPTESTRAAT 27 , 2640 MORTSEL-ANTWERP, BEL-
GIUM

وائل للتجارةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Medical preparations

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DUPONT- CRONEX - STERLING

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن 
الوكالة التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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706رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

GALLENKAMP INTERNATIONAL 

BRITISH

BELTON ROAD WEST - LOUGHBOROUGH - LEICESTER-
.SHIRE LE11 OTR - U.K

وائل للتجارةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Medical Equipment

Human Medicines
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

GALLENKAMP

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب

729رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.N.V. UPJOHN S.A 

BELGIAN

B-2670 PURRS BELGIUM
�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Medical preparations
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

UPJOHN

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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5505رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 

AMERICAN

 MARKET STREET. WILMINGTON. 1007
.DELAWARE.U.S.A

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Laboratory equipment

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DU PONT /SORVALL

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب

8910رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.MUREX DIAGNOSTICS LTD 

BRITISH

 CENTRAL ROAD, TEMPLE HILL, DARTFORD, KENT,
ENGLAND DA1 5LR

�شيدليه الدانةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Laboratory equipment

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

MUREX

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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8968رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MERCK  LTD 

BRITISH

.BDH LAB SUPPLIES, POOLE DORSET  BH15 1TD,   U.K
وائل للتجارةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Chemicals

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

MERCK BDH

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب

11652رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

THERMO FINNIGAN LTD 

BRITISH

 STAFFORD HOUSE,  1 BOUNDARY PARK, BOUDARY
 WAY,  HEMEL HEMPSTEAD. HERTS. HP27GE, UNITED

KINGDOM
�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Medical Equipment

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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11668رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

STATSPIN INC 

AMERICAN

MORSE STREET,  NORWOOD MA 0262,  USA 85
شركة صيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Medical Kits AND tools

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

STATSPIN

غير محددة المدةنوع الوكالة
�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ ال�شطب

11777رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MEDTRONIC B.V 

DUTCH

 DISTRIBUTION EARL BAKKENSTRAAT 10, 6422 PJ
HEERLEN THE NETHERLANDS

صيدليه الدانها�شم الوكيل
بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Medical Equipment

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

MEDTRONIC

غير محددة المدةنوع الوكالة
�شبب ال�شطب

" ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ ال�شطب
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11790رقم قيد الوكالة

اسم الموكل 
وجنسيته وعنوانه

IMMUCOR, INC 

AMERICAN

GEORGIA CORPORATION WITH  OFFICE AT 3130 GATE-
WAY DRIVE, NORCROSS . GA 30071 U.S.A

شركة صيدلية وائل ذ.م.ماسم الوكيل
بيان البضائع 
Laboratory equipmentموضوع الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات 
التجارية 

موضوع الوكالة

IMMUCOR GAMMA

غير محددة المدةنوع الوكالة

سبب الشطب
" ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 

التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين "

2019/1/12تاريخ الشطب
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 إعالن شطب وكاالت تجارية

 يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم شطب قيد الوكاالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه: 

 12019 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZHEJIANG KANDI VEHICLES CO LTD 
CHINESE 

JINHUA RIAL ZONE, JINHUA CITY , ZHEEJIANG PROVINCE , CHINA 
 وكاالت روكرز للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Motorcycle الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KANDI 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10) ( المرسوم بقانون رقم19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 3/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12031 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UM INTERNATIONAL LLC 
CHINESE 

175 SW 7TH STREET, SUITE 1912, MIAMI FL, 33130 
 وكاالت روكرز للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UM 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 3/12/2019 تاريخ الشطب
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 12032 رقم قيد الوكالة
اسم الموكل وجنسيته 

 وعنوانه
 TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT 

CHINESE 
 وكاالت روكرز للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ZNEN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 3/12/2019 الشطبتاريخ 

 

 

 12111 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHONGGING RATO POWER MANUFACTURING CO LTD 
CHINESE 

99 JIUJIANG ROAD SHUANGFU DISTRICT CHONGGING CHINA 402247 
 وكاالت روكرز للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RATO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 3/12/2019 الشطبتاريخ 
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 2679 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PORTAKABIN LIMITED 
BRITISH 

YORK,  ENGLAND YO1 9PT, U.K. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 houses الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PORTAKABIN,  PORTALOO AND PORTASTOR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 3878 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 SCOTT MACHINE EXPORT SALES CORPORATION 
AMERICAN 

139 STOCKTON AVENUE,  WALTON. NY 13856 U.S.A. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mechinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SCOTT 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 4465 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AMANO CORPORATION 
JAPANESE 

275 MAMEDO-CHO,  KOHOKU-KU,  YOKOHAMA,  JAPAN 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electronic Devices الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AMANO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 4466 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NATIONAL  FOODS LTD 
PAKISTANI 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992لسنة ( 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 6265 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SLOVENIJALES TRGOVINA 
YUGOSLAV 

BOAL 060 TITOVA 52. LJUBLJANA. YUGOSLAVIA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
slovenijales trgovina 

 محددة المدة نوع الوكالة

 بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم 1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6394 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNITED FOODS LIMITED 
EMARATI 

p.o.box 5836, dubai, U.A.E. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
saafi ,aseel 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 6406 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NAKABAYASHI CO LTD. 
JAPANESE 

5-1 higashi - sakashita 2- chome,  itabashi ku,  tokyo 174 japan . 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electronic Devices الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ncl 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6410 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته  اسم
 وعنوانه

 GRIFFINE MARECHAL 
FRENCH 

5, Rue Francois 1er, PARIS 8, FRANCE 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Fabrics الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GRIFFINE MARECHAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطبسبب 
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 6504 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FRANCOTYP POSTALIA AG  AND  CO 
GERMAN 

SPRNDLINGER - LAND - STR 178 , 63069 OFFENBACH, GERMANY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Stationary educational الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
POSTALIA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8264 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KERN AG 
SWISS 

Hunigenstrasse 16, CH-3510 konolfingen/Bern, Switzerland. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Computers الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KERN AG 

 محددة المدة نوع الوكالة

التجارية وذلك لعدم بشأن الوكالة  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 8430 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COLD ALEX 
EGYPTIAN 

 مصر -المنطقة الحرة العامة العامرية األسكندرية 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 الشطب تاريخ

 

 

 8463 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SPERIN METAL PRODUCTS LTD. 
DUTCH 

BI 45 7 AP. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 shelf الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SPERIN METAL PRODUCTS LTD. 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 8473 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PACIFIC CHEMICAL CO. LTD.  KOREA, 
SOUTH KOREAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
LIDO, AMORE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8594 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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, 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

موضوع بيان البضائع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DESK LINK 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 الشطب تاريخ
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 8599 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GIANT FOOD INC. 
AMERICAN 

6300 SHERIFF ROAD, LANDOVER, MARYLAND 20785, U.S.A. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8600 رقم قيد الوكالة

وجنسيته اسم الموكل 
 وعنوانه

 THAI  STEEL PRODUCTS CO . LIMITED. 
THAI 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TISTEEL, UNIVERSAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 8696 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THAI UNIVERSAL OFFICE PRODUCTS CO. LTD. 
THAI 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UNIVERSAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8935 قيد الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 L  (PLUS) O FLEISCHWAREN GMBH AND CO. 
GERMAN 

TIEFKUHLPRODUKTION, RONGENSTRASSE 5   .D- 8870  GUNZBURG, GERMANY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 8936 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 GULF EGYPTIAN CENTER  SHAHIA 
EGYPTIAN 

SALAH NASSER - NASAR TOWN - CAIRO, egypt 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطبسبب 
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 9044 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SARTEUR S.R.L. 
ITALAIN 

VIA DELLA MAGLIANA 400, 00148 , ROME, ITALY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SARTEUR 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجارية وذلك لعدم بشأن  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 9204 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MODI BUSINESS  MACHINES  LTD  MBM 
INDIAN 

D-4  OKHLA  INDUSTRIAL  AREA  PHASE-1,   NEW  DELHI  110 020 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 School AND office  supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MODI 

 محددة المدة نوع الوكالة

التجارية وذلك لعدم بشأن الوكالة  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 9217 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WILLIAM  NEILSON LTD. 
CANADIAN 

277, GLADSTONE AVENUE, TORONTO,  ONTARIO M6  J3L9,  CANADA 
 انتربرايسزيونيفرسال  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي الميعاد 

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " القانون 

 4/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

58

 9604 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAUDI FACTORY FOR ALUMINUM FOIL CONTAINERS 
SAUDI 

P.O. BOX 6493, JEDDAH 21442, SAUDI ARABIA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Curtains الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SAUDI FACTORY FOR ALUMINUM FOIL CONTAINERS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي الميعاد 

ي  تجديد قيد الوكالة ف 
 " القانون 

 4/12/2019 تاريخ الشطب
 

  

 9643 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 RUGBALLE MOBELFABRIK APS 
DANE 

LANGELANDSVEJ 8.,  DK-5500 MIDDELFART, DENMARK 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RUGBALLE MOBELFABRIK APS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 9716 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GOODMAN FIELDER INTERNATIONAL LTD. 
AUSTRALIAN 

5/476 GARDENERS ROAD,  ALEXANDRIA NSW 2015 SYDNEY AUSTRALIA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10049 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FICHET BAUCHE 
FRENCH 

BP 1115, AVENUE MORANE SAULNIER, 78141 VELIZY CEDEX FRANCE 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Safety devices AND Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FICHET 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 10099 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SYSTEMFORM DATENBELEGE GMBH 
GERMAN 

GOETHESTRASSE 18 D-83209, PRIEN,  GERMANY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 School AND office  supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SYSTEMFORM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطبسبب 
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10189 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAFARI CHAIRS SYSTEM SDN BHD 
MALAYSIAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SAFARI CHAIRS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19استنادا لنص المادة )"  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

61

 10314 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE MAGIC TOUCH 
GERMAN 

ROBERT BOSCH STRASSE 8,  63477 MAINTAL, GERMANY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electronic Devices الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
the magic touch 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10رقم )( المرسوم بقانون 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11500 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PORTASILO  LTD 
BRITISH 

FULFORD MOOR HOUSE. FULFORD ROAD. YORK. YO10 4EY,  UK 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PORTASTOR 

 محددة المدة نوع الوكالة

ك لعدم بشأن الوكالة التجارية وذل 1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 4/12/2019 تاريخ الشطب
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 297 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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 الزياني للتجاره اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GODREJ 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجارية وذلك لعدم بشأن  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 2410 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FLAKT LIMITED 
BRITISH 

STAINES HOUSE. 158 HIGH ST.,  STAINES,  MIDDLESEX TW 18 4AR . ENGLAND 
 للتقنيات التجارية يونيفرسال اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Air conditioning AND refrigeration requirements الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
flakt 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجارية وذلك لعدم بشأن  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 2653 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NASHUATEC 
BRITISH 

P.O.BOX. 268. ST. PETER PORT GUERNSEY. CHANREL ISLANDS U.K. 
 كوبي سيتي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 School AND office  supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NASHUATEC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد قيد 

ي الميعاد القانون 
 " الوكالة ف 

 5/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 4837 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SICAR S.P.A. 
ITALAIN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Machinery الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SICAR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 6246 قيد الوكالة رقم

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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 الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Building materials الوكالة

التجاري  االسم
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NHN BRAND DAIHATSU - DOOR CLOSERS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6447 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 O. BEISSBARTH    ZWEIGNIEDERLASSUNG DER A ROHE  GMBH 
GERMAN 

Offenbach, HANUER STRASSE 101 , D 8000, MUNCHEN 50 - GERMANY 
 مؤسسة الجالهمة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BEISSBARTH ROMEICO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 الشطبتاريخ 
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 7033 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FIREKING INTERNATIONAL INC 
AMERICAN 

101 SECURITY PARKWAY,  NEW ALBANY, IN 47150, USA 
 محمد بن جاسم الزياني للتجاره اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
fireking, meilink 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

  

 

 7752 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LAS  MOBILI  S.R.L 
ITALAIN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LAS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 8550 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 A.O.  SMITH WATER PRODUCTS COMPANY 
DUTCH 

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

بيان البضائع موضوع 
 Heaters الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
A.O. SMITH 

 محددة المدة الوكالةنوع 

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 9229 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 
JAPANESE 

MAROUNOUCHI, 2-CHOME, CHIYODU-KU,  TOKYO ,JAPAN 
 مؤسسة عبدهللا سلمان كيكسو اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10بقانون رقم ) ( المرسوم19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10034 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LAMM  SPA 
ITALAIN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LAMM 

 محددة المدة نوع الوكالة

لعدم بشأن الوكالة التجارية وذلك  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10241 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EBM   ENGLISH BISCUIT MANUFACTURERS (PRIVATE ) LIMITED 
PAKISTANI 

PLOT 1-4, SECTOR 23 KORANGI INDUSTRIAL AREA, KARACHI, PAKISTAN 
 يونيفرسال انتربرايسز الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد قيد 

ي الميعاد القانون 
 " الوكالة ف 

 5/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

68

 10248 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DAT  SCHAUB AS 
DANE 

FLASKETORVET  41, DK-1711, COPENHAGEN V., DENMARK 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10315 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JEMARAMAS JAYA SDN BHD 
MALAYSIAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
versalink 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10407 قيد الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PERI GMBH 
GERMAN 

PO BOX 1264, D-89259 WEISSENHORN, GERMANY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Construction Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PERI 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

  

 10422 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DONGSUH FURNITURE CO. LTD 
SOUTH KOREAN 

952, DOWHA - DONG, NAM - KU,  INCHON,  KOREA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DONGSUH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10المرسوم بقانون رقم )( 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10515 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KOHAP INC 
SOUTH KOREAN 

p.o. box . 4180,  Kohap bldg, 89 - 4 kyungwoon - dong, jongaro ku, seoul, korea 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
kohap 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992لسنة ( 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10516 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BIF  KOREA .LTD 
SOUTH KOREAN 

246-1 cojan -dong, namdong gu, inchon,   korea 
 انتربرايسز يونيفرسال اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
bif  korea 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد قيد الوكالة 

ي الميعاد القانون 
 " ف 

 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10538 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PETRA TRADING  AND  MANUFACTURING FOOD STUFF 
KUWAITI 

p.o. box . 3331 - 13034 safat, kuwait 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10611 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

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

87 SAMSUNG DONG,   KANGNAM   KU,  SEOUL,  KOREA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Desalination devices الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HANJUNG 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 بتاريخ الشط



العدد: 3451 – الخميس 26 ديسمبر 2019

72

 10624 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HERMAN MILLER INC 
AMERICAN 

855 EAST MAIN AVENUE,  ZEELAND,  MICHIGAN 49464 - 0302,   U.S.A. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HERMAN MILLER INC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10658 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALFA MOBILIARIO  S.A.L 
SPANISH 

c/ maria  etxetxiki,   s/n in zarautz,  gipuzkoa,  spain 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
alfa 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10739 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AL DEWAN PLASTIC PROCESSING FACTORY 
SAUDI 

P.O.BOX 40852,  RIYADH 11511 SAUDI ARABIA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 School AND office  supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AL DEWAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10742 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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 

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
U  MINK 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطب سبب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10752 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 POH    HUAT  FURNITURE  INDUSTRIES  (M)  SDN BHD 
MALAYSIAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AT - OFFICE SYSTEM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10766 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MOEM HOLDINGS DSN BHD 
MALAYSIAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
moem 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10796 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MILLER  CASEGOODS   AND   SEATING 
AMERICAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
miller 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10869 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

 STANNAH STAIRLIFTS LIMITD 
BRITISH 

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

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطب سبب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10870 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BRITISH SCAFFOLDING (INDIA) LIMITED 
INDIAN 

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

بيان البضائع موضوع 
 flagstones الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BSL 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10939 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

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

via mons.oscar romero 7, 60027 OSIMO (ANCOA),Italy 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
upper 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10)( المرسوم بقانون رقم 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 10981 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EUROSTEEL  S.R.L 
ITALAIN 

itly 26010 izano (cremona) via cream 9 italy 
 يونيفرسال انتربرايسز الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EUROSTEEL 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم  بشأن الوكالة التجارية 1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10989 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

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

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
sgg 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد 

ي الميعاد القانون 
 " قيد الوكالة ف 

 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11228 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FREZZA S.R.L 
ITALAIN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FREZZA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11277 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CAIMI  BREVETTI  S.P.A. 
ITALAIN 

Via Brodolini, 25/27,  20054   nova  milanese  (MI )   italy . via brodini  25/27. 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
caimi 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11436 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 O E EUROPE 
BRITISH 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Electrical home appliances الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OE EUROPE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11499 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SEE  TECH  LTD 
BRITISH 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Electric tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
SEE  TECH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11527 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 HERMAN MILLER FOR HEALTHCARE  (HMHC) 
AMERICAN 

HERMAN MILLER INC 8485,  HOMESTEAD DRIVE,  ZEELAND MI 49464 ,  USA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HERMAN MILLER HEALTHCARE   (HMHC) 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11532 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAUDI  FISHERIES  COMPANY 
SAUDI 

P.O BOX 6535, . DAMMAM 31452,   SAUDI ARABIA 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11553 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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. 

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HENN  SUN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11568 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 STORAX  RACKING SYSTEM LTD 
BRITISH 

1 SHERWOOD ROAD,  BROMSGROVE B60 3DU. UNITED KINGDOM 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Construction Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
STORAX 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11682 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SIN KEAN BOON METAL INDUSTRIES SDN BHD 
MALAYSIAN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 shelf الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
METECH 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطب سبب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11800 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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 

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ZONE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11813 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ARAN WORLDS.R.L 
ITALAIN 

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

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ARAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11820 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ARIDGROW AGRI TECHNOLOGIES G.M.B.H 
AUSTRIAN 

1220 VIENNA,TOKIOSTRASSE 3/4/4 
 جاسم بوشهري الزراعية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Agricultural fertilizers الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ARIDGROW 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11842 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COTECNA INSPECTION SA 
SWISS 

P.O.BOX. 6155 ,58 RUE DE LA TERRASIERE, 1211 GENEVA 6 SWITZERLAND 
 يونيفرسال انتربرايسس لخدمات التخليص اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cargo clearance الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
COTECNA INSPECTION SA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة ) " استنادا لنص سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11852 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 M S ORA ACCIAIO 
ITALAIN 

00187 ROMA- VIA XX SETTEMBRE , 122\B 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ORA ACCIAIO 

 محددة المدة نوع الوكالة

لعدم بشأن الوكالة التجارية وذلك  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11870 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 IMAGE ADVANCED FURNITURE INDUSTRY OF JORDAN 
JORDANIAN 

P.O.BOX 142761 AMMAN 11844 JORDAN 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
IMAGE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11880 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNITED SALES PARTENRS 
EMARATI 

PO  BOX 31671  DUBAI  UAE 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MODHESH-SUPER STAR - AL QOBTAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 11903 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MS UFFIX SPA 
ITALAIN 

VIA PONTAL 13-33087 PASIANO DI PORDENE (PN) ITALY 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LUNA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12013 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EUN  GROUP 
SPANISH 

B.SALBATORE 17, APD082  20200 BEASAIN  GIPUKOA SPAIN 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EUN 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 5/12/2019 تاريخ الشطب
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 12104 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JACQUES LEMANS  GESMBH 
AUSTRIAN 

LEMANS - STRASSE 1,9300 ST. VEIT/GLAN , AUSTRIA 
 زهرة الخليج للهدايا اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JES LEMANSACQU 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد 

ي الميعاد القانون 
 " قيد الوكالة ف 

 5/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 10850 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALMUTLAQ SERVICES AND MFG .CO.LTD 
SAUDI 

P.O.BOX. 3069,  ALKHOBAR, SAUDI ARABIA 
 مؤسسة عادل مرهون التجاريه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ASMAC 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 11343 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PT, GROWTH PAMINDO. 
INDONESIAN 

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

 البحرين للمشروعات المتكاملة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11907 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 ZHEJIANG GONOW AUTOMOBILE CO. LTD 
CHINESE 

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

 البحرين للمشروعات المتكاملة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة
parts for Cars , Trucks and Buses 

Truck 
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

GONOW 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 11982 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZHEJIANG TAIZHOU WANGYE POWER CO. LYD. 
CHINESE 

XINQIAN INDUSTRIAL DISTRICT, HUANGYANM TAIZHOU CITY, ZHEJIANG 
 البحرين للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WANGYE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11996 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAINT GOBAIN PAM 
FRENCH 

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

 مشاريع سلمان التجاريه اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PAM 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12017 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 RBA FERRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 
INDIAN 

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

 العجمي للمقاوالت والتجارة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Swimming pools tools AND kits الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RBA 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12020 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PROXIMEX CORPORATION 
AMERICAN 

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

بيان البضائع موضوع 
 computer software الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
PROXIMEX SURRVEILANT 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12026 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NEXEN TIRE CORPORATION 
SOUTH KOREAN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NEXEN 

 محددة المدة الوكالةنوع 

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12052 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TAIZHOU ZHONGNENG MOTORCYCLE CO. LTD. 
CHINESE 

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

 موناكو للدراجات النارية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Bicycle 
Motorcycle 

Bicycle Parts 
Motorcycle Parts 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MONACO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12078 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 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 الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Cars الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KOREMOTO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12101 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CENTRE EZINE D, ESTHETIQUE TRADITIONNELLE 
MALAYSIAN 

PO BOX 1271 
 ال كوب اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EZINE 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) الشطب سبب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12102 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CENTRE EZINE D ESTHETIQUE TRADITIONNELLE 
MALAYSIAN 

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

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ELKHABIR 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19المادة ) " استنادا لنص سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12114 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ANNEXY INTERNATIONAL 
INDIAN 

RAVAPAR MAIN ROAD OPPOSITE A.J COMPANY 
 مبينا لمواد البناء اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Building materials الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ANNEXY INTERNATIONAL 

 محددة المدة نوع الوكالة

الوكالة التجارية وذلك لعدم بشأن  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12121 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZAGROS AIR LINES 
IRANIAN 

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

 أل يعقوب للسفر والسياحه الوكيلاسم 
بيان البضائع موضوع 

  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد قيد الوكالة 

ي الميعاد القانون 
 " ف 

 8/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 12147 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GUANGZHOU SACHS BIKES TECHNOLOGY CO. LTD. 
CHINESE 

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

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

 دراجة نارية
 لوازم دراجة نارية

 قطع غيار دراجة نارية
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

SACHSFYM 

 محددة المدة نوع الوكالة

م بشأن الوكالة التجارية وذلك لعد 1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12164 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JH GLOBAL SERVICES INC (STAR EV) 
AMERICAN 

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

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

Auto Parts 
Batteries 

Tires 
Parcel transport equipment and goods 

Machinery 
Mobile machinery Light 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
STAR EV 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10)( المرسوم بقانون رقم 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12200 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 STRITECH HOLDINGS PTY LTD 
AUSTRALIAN 

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

بيان البضائع موضوع 
 أدوية بشرية الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SKIN B5 

 محددة المدة نوع الوكالة

وذلك لعدم بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 8/12/2019 تاريخ الشطب
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 12223 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BIOPLUS LIFE SCIENCES PVT .LTD 
INDIAN 

10-1A,HOODI VILLAGE ,KRISHNARAJAPURAM ,HOBLI,BANGLORE,560048 .INDIA 
 صيدلية الرياض اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Bioplus 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد 

ي الميعاد القانون 
 " قيد الوكالة ف 

 8/12/2019 تاريخ الشطب
 

 


