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 اأمر ملكي رقم )11( ل�ضنة 2020

بتعيني ع�ضو يف جمل�س العائلة املالكة

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم الأمريي رقم )12( ل�شنة 1973 بنظام تواُرث الإمارة،

وعلى الأمر الأمريي رقم )4( ل�شنة 1974 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س العائلة احلاكمة، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )14( ل�شنة 2018 بتعيني نائب اأول لرئي�س جمل�س العائلة املالكة،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة ع�شوًا يف جمل�س العائلة املالكة.  يعيَّ

املادة الثانية

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 24 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 18 فــبــــرايــــــــــــــر 2020م
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 قانون رقم )2( ل�ضنة 2020

 بالت�ضديق على تعديل الفقرة الأوىل من املادة الثامنة 

من ميثاق منظمة التعاون الإ�ضالمي 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي، وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2010 بالت�شديق على امليثاق املعدَّ

وعلى القرار رقم )44/3-ات( ال�شادر يف الدورة الرابعة والأربعني ملجل�س وزراء اخلارجية 

يف منظمة التعاون الإ�شالمي، املنعقدة يف اأبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 �شوال 

1438هـ املوافق 10 و11 يوليو 2017م، والذي ين�س على تعديل الفقرة الأوىل من املادة الثامنة 

من ميثاق منظمة التعاون الإ�شالمي على النحو التايل "جتتمع القمة الإ�شالمية مرة كل �شنتني 

يف اإحدى الدول الأع�شاء"،

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

املادة الأوىل 

الإ�شالمي  التعاون  منظمة  ميثاق  من  الثامنة  املادة  من  الأوىل  الفقرة  تعديل  على  ـودق  �شُ

اخلارجية  وزراء  ملجل�س  والأربعني  الرابعة  الدورة  يف  ال�شادر  )44/3-ات(  رقم  للقرار  ِوْفـقًا 

املنعقدة يف اأبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 �شوال 1438هـ املوافق 10 و11 يوليو 

2017م، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية

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

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 16 فـبــــــرايــــــــــــــر 2020م
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 قانون رقم )3( ل�ضنة 2020

بالت�ضديق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية الربازيل الحتادية

ب�ضاأن اخِلـْدمات اجلوية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ب�شاأن  الربازيل الحتادية،  البحرين وحكومة جمهورية  التفاقية بني حكومة مملكة  وعلى 

ـعة يف مملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمرب 2018، اخِلـْدمات اجلوية، املوقَّ

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

املادة الأوىل

�شـُوِدق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الربازيل الحتادية، 

لهذا  واملرافقة   ،2018 نوفمرب   14 بتاريخ  البحرين  ـعة يف مملكة  املوقَّ اخِلـْدمات اجلوية  ب�شاأن 

القانون.

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 24 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 18 فـبــــــــرايــــــــــــر 2020م
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ROUTES SCHEDULE

Routes to be operated by the designated airline(s) of the Kingdom of Bahrain:

From To Intermediate 
Points

Points 
Beyond

Points in the 
Kingdom of 
Bahrain

Points in Brazil Any Points Any Points

Routes to be operated by the designated airline(s) of Brazil:

From To Intermediate 
Points

Points 
Beyond

Points in Brazil Points in the 
Kingdom of 
Bahrain 

Any Points Any Points

NOTES:

While operating an agreed service on a route specified above, the airline or airlines 
designated by each Party may on any or all flights and at the option of each airline:

a) operate flights in either or both directions;
b) combine different flight numbers within one aircraft operation;
c) omit stops at any point or points, provided that services begin or end at a 

point in the territory of the Party designating the airline;
d) transfer traffic from any of its aircraft to any of its other aircraft at any point 

on the routes;
e) combine two points in the territory of the other Party without traffic rights 

between these two points.
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 قرار رقم )1( ل�ضنة 2020

 بنقل وتعيني مديَرين يف هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س

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 ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2019 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شناعة  بوزارة  والتوعية  الت�شال  اإدارة  مدير  حم�شن  نا�شر  علي  �شنان  ال�شيد  ُيـنَقـل 

والتجارة وال�شياحة ليكون مديرًا لإدارة املرافق واخِلـْدمات بهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. 

املادة الثانية

ـن ال�شيد علي اأحمد عبداهلل �شيف مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية بهيئة البحرين  ُيـعيَّ

لل�شياحة واملعار�س. 

املادة الثالثة

تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م



العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020

63

 قرار رقم )2( ل�ضنة 2020

بتعيني مدير يف هيئة جودة التعليم والتدريب

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 ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2017 بتعيني مدراء يف هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الوطني بهيئة جودة  الإطار  اأكرب علي مديرًا لإدارة عمليات  ال�شيدة ع�شمت جعفر  ـن  ُتـعيَّ

التعليم والتدريب. 

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )18( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املنطقة اجلنوبية

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون النظافة العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019، 

وتعديالته،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

العامة،  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، وهم:

1- مرمي حممد ال�شديقي. 

2-  م�شاعل اإبراهيم الذوادي. 

3- عي�شى يو�شف عبداهلل حممد.  

4-  يو�شف �شهاب الدين �شالمي. 

5-  اأحمد خاجة �شيخ مريا ح�شني. 

6- ُم�شعب حممد املال. 

7- عائ�شة �شعد البوعينني. 

8- را�شد عبدالرحمن ال�شبيعي. 
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9- عبداهلل حممود جناحي.

ـار علي حبيل. 10- عمَّ

11- را�شد اأحمد املطاوعة.

12- جعفر اأحمد ع�شفور.

13- �شفيق ر�شي عبدالر�شول.

14- حممد جميل الأمري.

15- عي�شى اإبراهيم حبيب عي�شى.

16- مرمي حممد الدو�شري.

17- اأحمد يو�شف جناحي.

18- ح�شني حممد اجل�شمي.

19- علي اأحمد املحري.

20- اأحمد مرهون عبداهلل.

21- عبدالرحمن حممد �شالمي. 

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )19( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي اأمانة العا�ضمة

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون النظافة العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019، 

وتعديالته،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  العا�شمة  اأمانة  موظفو  ل  يخوَّ

ال�شادر  العامة،  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

13- يون�س حممد ال�شفاف7- ه�شام عمر اأحمد 1- اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم

14- حممد غازي احلكيم 8- جعفر �شلمان ال�شالطنة2- ال�شيد حميد عبدالنبي يو�شف

9- عمار يا�شر عبدالكرمي 3- يو�شف نوح يحيى

15- ح�شني عبدالكرمي 

الن�شيط

10- خليفة عبدالرحمن الكعبي4- �شيد �شالح حم�شن ح�شني

16- عبداهلل عبا�س 

ال�شمطوط

11- حمد �شاكر التميمي5- عبداهلل فرج الرميحي

17- حممود عبدالنبي 

عبا�س

12- يو�شف اأحمد البناء6- ميثم اأحمد ح�شن علي حرم
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املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )20( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املنطقة ال�ضمالية

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون النظافة العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019، 

وتعديالته،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شمالية  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

ال�شادر  العامة،  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- �شيد جمعه اإبراهيم ح�شين.

2- فوؤاد فردان يو�شف ح�شن.

3- ح�شن عبدالح�شن خاتم.

4- محمد علي اأحمد ثامر.

5- اإبراهيم خليل علي �شلمان.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )21( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي بلدية املحرق

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون النظافة العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019، 

وتعديالته،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي

املادة الأوىل

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  املحرق  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

ال�شادر  العامة،  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- ه�شام عبدالقادر العبا�شي. 

2- مروان عادل خريي. 

ان عبدالعزيز العبا�شي.  3- عزَّ

4- دعيج ارميِّ�س الطائي. 

5- جا�شم حممد القطان. 

6-  دعيج خليفة املقهوي. 

7- يو�شف عبداهلل ال�شائغ.

8- جا�شم عبداهلل ال�شروقي.

9- حمد خليل بوعالي. 
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10- ح�شني حاجي زاير. 

11- يعقوب يو�شف م�شائي.

12- منذر ح�شن حبيب.

13- اأمني علي خرفو�س.

14- اأ�شامة اإبراهيم بوعالي. 

15- عبداهلل جالل ال�شعد.

16- خالد را�شد البنكي. 

17- جمال مبارك ثاين.

18- اأحمد عبدالرحمن الدو�شري.

19- جابر ح�شن جابر.

20- حممد جمعة الدوي.

21- اأحمد �شالح اجلودر. 

22- حممد فا�شل عبا�س.

23- اأحمد نا�شر ال�شفار.

24- خالد مو�شى علي.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

                                                                                                                              

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )22( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة التفتي�س بوزارة التجارة وال�ضناعة وال�ضياحة

ـْبـط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

والرقابة  الأ�شعار  ب�شاأن حتديد   1975 ل�شنة  بقانون رقم )18(  املر�شوم  بعد الطالع على 

عليها، وتعديالته،

واملكاييل،  واملقايي�س  باملوازين  اخلا�س   1977 ل�شنة   )6( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

القيمة، 

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،  

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )39( منه، 

ل بالقانون  2004 ب�شاأن حماية املوؤ�شرات اجلغرافية، املعدَّ وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 

رقم )16( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )10( منه، 

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
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وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 

)33( منه،

الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

لدول  ـد  املوحَّ ال�شناعي  التنظيم  �شاأن  يف   2006 ل�شنة   )81( رقم  )نظام(  قانون  وعلى 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )5( من مواد الإ�شدار واملادة )26( 

من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه، 

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغـ�س التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)12( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، وعلى الأخ�س املادة 

)26( منه،

املادة  الأخ�س  وعلى  واملقايي�س،  املوا�شفات  ب�شاأن   ،2016 ل�شنة   )9( رقم  القانون  وعلى 

)17( منه،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون �شريبة القيمة امل�شافة،                                             

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل موظفو اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة  ُيـخوَّ

ـْبـط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة  ماأموري ال�شَّ

لأحكام القوانني الواردة بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- دانة وحيد جناحي.

2- �شيخة خالد البوعينين.

3- �شارة �شلمان بو�شقرو.
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4- نوف اأحمد الرفاعي.

5- مريم علي الحايكي.

6- محمد نبيل ع�شكر.

7- ح�شين ح�شن دروي�س.

8- عالء عبدالعزيز محمد.

9- علي وليد الجودر.

10- ه�شام عبدالواحد الزيرة.

11- ح�شين عبدالعزيز بوجيري.

12- خالد محمد محمد.

13- �شارة خليل الن�شف.

14- خليفة �شند المهندي.

15- �شارة يو�شف الهادي.

16- ر�شا اأحمد الدرازي.

17- �شالم �شيد محمد اأحمد.

18- عائ�شة عادل بو�شقر.

19- عبدالعزيز محمد الأ�شراف.

20- منى ال�شيد كاظم جعفر العلوي.

21- محمد اأحمد �شند را�شد �شالح.

22- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المال.

23- حوراء خلف اأحمد خلف .

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.  

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )23( ل�ضنة 2020

  بتعديل القرار رقم )69( ل�ضنة 2018 

ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي وزارة املالية �ضفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، 

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2018 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة املالية �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شتبَدل عبارة )موظفو اجلهاز الوطني لالإيرادات( بعبارة )موظفو وزارة املالية والقت�شاد 

الوطني( الواردة يف الفقرة الأوىل من القرار رقم )69( ل�شنة 2018.

املادة الثانية

ـْبـط الق�شائي الواردة باملادة الأوىل من القرار رقم )69(  ُيـ�شاف اإىل اأ�شماء ماأموري ال�شَّ

ل�شنة 2018 موظفو اجلهاز الوطني لالإيرادات، التالية اأ�شماوؤهم:

1- نور حافظ بوعلي.

2- اأحمد عي�شى الذوادي.

3- محمود فوؤاد خليفة.

4- خالد عبدالرحمن ال�شعد.

5- را�شد اإبراهيم اآل خليفة.

6- حنان خليفة بديوي.

7- اأحمد اإ�شماعيل جمعة.

8- اإبراهيم عبدالحميد محمد.

9- ُلـوؤَي علي مبارك.
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10- هند خالد بوكمال.

11- عبداهلل نورالدين الخطيب.

12- اأحمد عبدالمنعم اآل محمود.

13- عبدالوهاب محمد العو�شي.

14- م�شعل جا�شم غيث.

15- عبداهلل عبدالحميد الكوهجي.

16- عائ�شة عادل اليحيى.

17- �شارة فوؤاد اأ�شيري.

18- نورة عبدالرحمن كلداري.

19- عبداهلل اإبراهيم الجودر.

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.  

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )24( ل�ضنة 2020

 بتعديل القرار رقم )14( ل�ضنة 2019 ب�ضاأن تعيني ماأموري �ضْبـط ق�ضائي 

 بوزارتي املالية والقت�ضاد الوطني وال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

لأغرا�س قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى قانون �شريبة القيمة امل�شافة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018،

املالية  بوزارتي  ق�شائي  �شْبـط  ماأموري  تعيني  ب�شاأن   2019 ل�شنة  رقم )14(  القرار  وعلى 

والقت�شاد الوطني وال�شناعة والتجارة وال�شياحة، لأغرا�س قانون �شريبة القيمة امل�شافة،

وبناًء على التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شتبَدل عبارة )موظفو اجلهاز الوطني لالإيرادات( بعبارة )موظفو  وزارة املالية والقت�شاد 

الوطني( الواردة يف الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القرار رقم )14( ل�شنة 2019.

املادة الثانية

ـْبـط الق�شائي الواردة بالبند )اأوًل( من املادة الأوىل من  ُيـ�شاف اإىل اأ�شماء ماأموري ال�شَّ

القرار رقم )14( ل�شنة 2019 موظفو اجلهاز الوطني لالإيرادات، التالية اأ�شماوؤهم:

1- اأحمد عي�شى الذوادي.

2- محمود فوؤاد خليفة.

3- خالد عبدالرحمن ال�شعد.

4- را�شد اإبراهيم اآل خليفة. 

7- خالد نا�شر اأمين. 

8- اإبراهيم عبدالحميد محمد.

9- ُلـوؤَي علي مبارك.
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10- هند خالد بوكمال.

11- عبداهلل نورالدين الخطيب.

12- اأحمد عبدالمنعم اآل محمود.

13- عبدالوهاب محمد العو�شي.

14- م�شعل جا�شم غيث.

15- عبداهلل عبدالحميد الكوهجي.

16- عائ�شة عادل اليحيى.

17- �شارة فوؤاد اأ�شيري.

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.  

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )25( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن تخويل بع�س موظفي هيئة تنظيم �ضوق العمل

ـْبـط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية،  بعد الطالع على قانون 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وبناًء على التفاق مع وزير العمل، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـْبـط الق�شائي  ل موظفو هيئة تنظيم �شوق العمل التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيـخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القانون رقم )19( ل�شنة 

2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- اأحمد اإبراهيم محمد الجنيد.

2- محمد عبدالوهاب محمد نا�شر.

3- رنا �شالح جا�شم الأحمد.

4- دينا عبدالجبار جعفر الطويل.

5- هدى كاظم اأحمد كاظم.

6- مروة يو�شف اأحمد المحمود.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )13( ل�ضنة 2020

 ب�ضاأن الرتخي�س باإن�ضاء يورو للتدريب والتطوير �س.�س.و

  ملالكها عبداهلل اأحمد عقيل حممد اجلناحي 

)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )172( املنعقدة بتاريخ 2020/2/9،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

�س لل�شادة/ �شركة يورو للتدريب والتطوير �س.�س.و ملالكها عبداهلل اأحمد عقيل حممد  يرخَّ

اإن�شاء يورو للتدريب والتطوير �س.�سِ.و، حتت �شجل جتاري رقم )134348-1(،  اجلناحي يف 

ويقيَّد حتت قْيد رقم )7/م.ت.خ/2020(.

مادة - 2 -

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: 17 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 فـبـــــــــرايــــــــــر 2020م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 قرار رقم )17( ل�ضنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�ضوم بقانون رقم )28( ل�ضنة 1999

 ب�ضاأن اإن�ضاء وتنظيم املناطق ال�ضناعية

ال�ضادرة بالقرار رقم )1( ل�ضنة 2000

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ال�شناعية، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، وتعديالتها،

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

م�شتاأجري  مع  ـبعة  املتَّ التنظيمية  الإجراءات  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )45( رقم  القرار  وعلى 

الق�شائم ال�شناعية يف اإدارة املناطق ال�شناعية، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف اإىل الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم 

املناطق ال�شناعية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، مواد جديدة باأرقام )35( مكررًا 

و)35( مكررًا )1( و)35( مكررًا )2(، ن�شو�شها الآتية:

"المادة )35( مكرراً:
الأر�س  يف  من�شاأته  عمال  لإ�شكان  �شكني  مبنى  اإقامة  ال�شناعي  امل�شروع  ملالك  يجوز   

ـ�شة للم�شروع، على اأْن يلتزم بال�شرتاطات واملعايري الآتية: املخ�شَّ

ـلة فـــي ال�شجل التجاري  ـ�شًا لعمـــال من�شاأته الم�شجَّ ًا ومخ�شَّ 1( اأن يكـــون المبنـــى ال�شكني ُمعـــدَّ

الوارد في عقد اإيجار الق�شيمة ال�شناعية.

2( األ تقل م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية الم�شتاأَجرة عن 5000 متر مربع.

�شـــة لبنـــاء �شكـــن العمـــال على الق�شيمـــة ال�شناعيـــة، �شاملة  3( األ تتعـــدى الم�شاحـــة المخ�شَّ

الرتدادات الجانبية بن�شبة 15% من الم�شاحة الكلية للق�شيمة ال�شناعية.
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4( اأْن يكون لموقع البناء مدخل ومخرج م�شتقل.

5( اأْن يح�شـــل علـــى كافة الموافقات والتراخي�ـــس الالزمة من الجهات المعنيـــة بتنظيم �شكن 

العمال.

6( اأن يتعهـــد بكامـــل م�شئوليته في اإدارة و�شيانـــة المبنى ال�شكني ِوْفــــق ال�شتراطات والمعايير 

المعتَمـدة لدى الجهات المعنية والتاأمين عليه.

المادة )35( مكرراً )1(:

اأ( يتقـــدم مالك الم�شـــروع ال�شناعي بطلب اإلى لجنة �شئون المناطـــق ال�شناعية للح�شول على 

ترخي�ـــس باإقامـــة المبنى ال�شكني للعمال، علـــى اأْن تُبـتَّ اللجنة فـــي الطلب خالل �شهر من 

تاريخ تقديمه م�شفوعًا بكافة الم�شتندات وم�شتوفيًا لال�شتراطات والمعايير الالزمة. 

ب( يتم اإبرام عقد اإيجار الق�شيمة ال�شناعية �شاماًل الن�شاط ال�شناعي وترخي�س اإقامة المبنى 

ال�شكنـــي لعمال المن�شـــاأة ِوْفـقًا لعقد الإيجار المبـــرم مع الوزارة، على اأْن يتـــم ت�شمين اآلية 

ـ�شة للن�شـــاط ال�شناعي والفئـــة اللوج�شتية  احت�شـــاب الفئة ال�شناعيـــة للم�شاحـــة المخ�شَّ

ـ�شة لبناء �شكن العمال في العقد. للم�شاحة المخ�شَّ

المادة )35( مكرراً )2(:

اأ( يجـــوز لم�شتاأجـــر الق�شيمـــة ال�شناعية ال�شماح لبع�ـــس العمال بالإقامة الدائمـــة في الق�شيمة 

ال�شناعيـــة للقيام باأعمال الحرا�شـــة اأو لإدارة وت�شغيل الم�شروع تحـــت اإ�شراف الم�شتاأجر، 

ويتم تحديد عـــدد العمال الم�شموح لهم بالإقامة ِوْفـقًا لم�شاحـــة الق�شيمة ال�شناعية ح�شب 

الجدول الوارد اأدناه:

 العدد امل�شموح به

للعمال

م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية باملرت املربع

2 اإىل حد 4000 مرت مربع

4 من 4001 اإىل 8000 مرت مربع

5 اأكرب من 8001 مرت مربع

ـ�س جزءًا من م�شاحـــة الق�شيمة كموقع  ب( يجـــب على م�شتاأجـــر الق�شيمة ال�شناعيـــة اأن يخ�شِّ

لإقامـــة العمـــال المذكورين في الفقرة )اأ( من هذه المادة عنـــد مدخل الق�شيمة ال�شناعية 

وفي مكان منف�شل عن المباني ال�شكنية القائمة على الق�شيمة ال�شناعية. 

ج( يلتـــزم الم�شتاأجـــر باإدارة وت�شغيل الم�شروع على اأكمل وجـــه، واأْن يحافظ على �شالمة و�شحة 

العاملين لديه.

د( ل تنطبق اأحكام هذه المادة على المناطق ال�شناعية التي تتوافر بها خدمة الحرا�شة الدائمة 

ـرها الوزارة بالتعاقد مع �شركات الحرا�شة." التي توفِّ
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املادة الثانية

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  ال�شناعة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

زايد بن را�ضد الزياين

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 16 فـبـــــــرايــــــــــــر 2020م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )15( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن تعيني مدير ملركز �ضباب مدينة حمد النموذجي 

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 املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

)18( ل�شنة 2019، وعلى الأخ�س املادة )10( منها،

ى مركز مدينة حمد ال�شبابي، وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل ُمـ�شمَّ

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني مدير ملركز �شباب مدينة حمد النموذجي،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 2018- 2019،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد/ حممد اأحمد جناحي مديرًا ملركز �شباب مدينة حمد النموذجي ملدة عام. ُيـعيَّ

املادة الثانية

ـن اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون  يتوىل املدير املعيَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة،  والريا�شة  ال�شباب  العاملة يف ميدان  اخلا�شة 

والأندية  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 

عليها يف  املن�شو�س  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ وامل�شئوليات  الخت�شا�شات  كافة  له  وتكون   ،2018

الالئحة النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفقًا للخطط والربامج والأن�شطة 

بالن�شبة  والتوجيه  واملتابعة  الإ�شراف  يتوىل م�شئولية  الوزارة، كما  توافق عليها  اأو  ت�شعها  التي 

ملوظفي وعمال املركز.
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املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  ُيـِعـّد مدير 

ـنًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                   

                                                                                

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبـــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )16( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن تعيني مدير ملركز املحرق ال�ضبابي النموذجي 

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 املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

)18( ل�شنة 2019، وعلى الأخ�س املادة )10( منها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني مدير ملركز املحرق ال�شبابي النموذجي،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 2018- 2019،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن الآن�شة/ �شيخة بطي مديرًا ملركز املحرق ال�شبابي النموذجي ملدة عام. ُتـعيَّ

املادة الثانية

ـن اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون  يتوىل املدير املعيَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والأندية ال�شبابية 

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

رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الالئحة  وتكون له كافة الخت�شا�شات وامل�شئوليات املقرَّ

النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفـقًا للخطط والربامج والأن�شطة التي 

ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتوىل م�شئولية الإ�شراف واملتابعة والتوجيه بالن�شبة ملوظفي 

وعمال املركز.
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املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  ُيـِعـدُّ مدير 

ـنًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                  

 وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 فـبـــــــــرايـــــــــــر 2020م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )17( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن تعيني مدير للمركز العلمي البحريني 

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 املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

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

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

)18( ل�شنة 2019، وعلى الأخ�س املادة )10( منها،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني مدير للمركز العلمي البحريني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن الآن�شة/ نهلة خالد اأيوب، مديرًا للمركز العلمي البحريني ملدة عام. ُتـعيَّ

املادة الثانية

ـن اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون  يتوىل املدير املعيَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والأندية ال�شبابية 

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

رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الالئحة  وتكون له كافة الخت�شا�شات وامل�شئوليات املقرَّ

النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفـقًا للخطط والربامج والأن�شطة التي 

ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتوىل م�شئولية الإ�شراف واملتابعة والتوجيه بالن�شبة ملوظفي 

وعمال املركز.
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املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  ُيـِعـدُّ مدير 

نًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                  

 وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 12 فـبـــــــرايــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ضتثمرين

      

اإعالن رقم )188( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

محمد لطف محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شياء المنامة للدعايه والإعالن �س.�س.و(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،115840 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عيد �شعيد عيد 

�شعد الأحمري، واأنور محمد لطف محمد. 

اإعالن رقم )189( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

الم�شجلة  الطبية(،  لالأجهزة  )الربيع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ر�شي،  عبدالوهاب  عبدالنبي 

بموجب القيد رقم 72055-2، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

الم�شماة )�شركة هناء لإدارة الوحدات الطبية ذ.م.م(، الم�شجلة برقم القيد 91169، وبراأ�شمال مقداره 20،000 

)ع�شرون األف( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )190( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

اإليه ورثة المرحوم  باأنه قد تقدم    يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ال�شيد/ عبداهلل عبدالكريم يعقوب المير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز يا�شمين التجاري(، 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 15329، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازلهم للوريث ال�شيد/ عادل عبداهلل 

عبدالكريم يعقوب المير.

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 )191( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه جوي فيليبال، مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ثري دي اإند�شتورال �شيرف�شزز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

122362-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد ر�شوان محمد يون�س معراج الدين، و 

 .JOY PHILIP NIRAVATHANIYIL

 

اإعالن رقم )192( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  ا�شم )البع�شي �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  البع�شي، مالك �شركة  عبداهلل محمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  98960-1، طالبًا  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين عبداهلل محمد البع�شي 

اليافعي، واأحالم ح�شين عبداهلل البع�شي، ودنيا ح�شين عبداهلل البع�شي، وفاطمة ح�شين عبداهلل البع�شي.        

اإعالن رقم )193( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل موؤ�ض�ضة فردية

 

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

علوي الوداعي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ها�شم الوداعي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93777، طالبًا تحويل الفرع الأول من ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 94872.
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اإعالن رقم )194( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

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

باقر حبيب الإ�شكافي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شترونج ميديا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

87444-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

.SATHIYAN MOOLAYI DERMAL /500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد

اإعالن رقم )195( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

يو�شف اأحمد الدم�شتاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجمة يونايتد ل�شحب ال�شيارات(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،77622 رقم  القيد  بموجب 

يو�شف  اأحمد  يو�شف  فا�شل  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  محدودة، 

الدم�شتاني، وانت�شار ح�شن اإبراهيم يو�شف �شالح.

اإعالن رقم )196( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زيا للتجارة العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 134821-1، طالبًة 

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

 MOHDASEEM AKHTARHUSAINو اأيوب،  اأ�شغر علي محمد  �شازية  با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني، 

       .MIYAWALA

اإعالن رقم )197( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شعيدة 
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عبدالغفور نور الدين بت، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شعيدة التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 61398-7، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة 

بالل البديع للتجارة �شركة/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. وت�شجل با�شم كل من: 

�شرغام علي محمد اأر�شد مبارك علي، و�شعيدة عبدالغفور نور الدين بت. 

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 )198( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

اأحمد حاجي يعقوب �شالح عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الغمو�س للت�شميم(، الم�شجلة 

ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-133638 رقم  القيد  بموجب 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم ال�شيدا رائد اأكرم ح�شن عي�شى.

اإعالن رقم )199( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ت�ضامن

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  ليمتد �س.�س.و(،  اإنترنا�شيونال  �شي  اإ�س  اإن  ا�شم )العزب  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س 

رقم 107287، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: العزب اأن اإ�س �شي اإنترنا�شيونال ليمتد،  وب�شمة على اأحمد 

محمود �شالمة من�شور.

اإعالن رقم )200( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

تكنولوجي�س  كيوب  �شتون  )بــالك  ا�شم  تحمل  التي  الــواحــد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  كونامل،  كوليكاتي  ب�شير 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 104941، طالبًا تحويل الفرع الثالث من ال�شركة الم�شمى )بالك �شتون 

دينار  )الف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  تكنولوجي�س(  كيوب 
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 MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: مجيب الرحمن بويل ثودكايل، و 

.KUNNUMMEL

          

اإعالن رقم )201( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ت�ضامن

 

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

�شمير اأحمد يو�شف �شلطان مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زيون للتنظيفات �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 99995، تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقدره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد مهدي خليل اإبراهيم اإ�شماعيل، البحريني الجن�شية، 

وفخرية عي�شى من�شور عبدالح�شن، البحرينية الجن�شية �شريكين معه في ال�شركة، وبن�شبة 40% لكل واحد منهما 

فيها.

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 )202( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية 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 )هاليا تجارة عامة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130535، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون 

 HASHIM KATTISSERI األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جهمان محمد ح�شين محمد اإبراهيم، و

       .ABDULSUBHAN

         

اإعالن رقم )203( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نيني �شاينيز ري�شتورانت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،121864 رقم 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ليفانق تيان.     
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اإعالن رقم )204( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

علي �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت جرادة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40824، 

 20،000 طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

)ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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 )205( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عبدالر�شيد حجي عبدالر�شيد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دايموند لوجي�شتيك�س �س.�س.و(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،130243 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عمران عبدالر�شيد 

      .SURESHKUMAR KANNACHAZHATH SUKUMARANحجي عبدالر�شيد، و

 

اإعالن رقم )206( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  والفواكه(،  للخ�شروات  المدينة  )نور  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبا�س،  علي  عبا�س 

بموجب القيد رقم 62711-8 ورقم 62711-17، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم  5،000 )خم�شة  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

و   ،ABDUL RASHEEDTHANKACHALIL و   ،NAJEEB THARAMAL MEETHALو عبا�س،  علي  عبا�س 

                     .MUHAMMED MEETHALE VEETTIL
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اإعالن رقم )207( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

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

رقم 47995، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 MOHAMMED مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم محمد �شعد عيد، و

    .JAMEEL JUGAL KHAN

اإعالن رقم )208( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية عامة

اإىل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة قاب�ضة 

 

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

الم�شاهمة البحرينية العامة التي تحمل ا�شم )المجموعة الخليجية للمال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 9720، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة قاب�شة ا�شمها التجاري 

)�شركة المجموعة الخليجية للمال القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره 160،000،000  دينار بحريني. 

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

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

اإعالن رقم )209( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عقلة حمدان الحراح�شه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات القبة الدم�شقية(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة  130567-1، معلنة تنازلها عن ملكية الموؤ�ش�شة، وطالبة تغيير �شكلها القانوني وبتحويلها  القيد رقم 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد محمد عبدالكريم 

خندقجي، ومحمد �شعيد حمود قا�شم.      



العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020

96

اإعالن رقم )210( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )باناتكنك�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106335-

مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1

   .JOHN TOUYAS WAHBA :3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

اإعالن رقم )211( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم اإف زد للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128081، طالبًا 

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

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ماأمون فار�س خلف الزيود، واآمال حمدون. 

اإعالن رقم )212( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ت�ضامن 

 

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

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

بموجب القيد رقم 77715، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )بوراكاى للت�شويق 

�س.�س.و( المملوكة لأمل علي جمعة ح�شن الغوا�س، واأمل علي جمعه ح�شن الغوا�س.       

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 )213( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ت�ضامن 

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

 1،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  105624، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 MD KAMAL HOSSAIN MD و  اأورولدو،  با�شم كل من: مريان جي�ش�س تمبل  )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.ABDUL HAQUE

     

اإعالن رقم )214( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

الم�شجلة  درون(،  بحرين  )�شتوديوهات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجودر،  اأحمد  قا�شم  عي�شى 

ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-108589 رقم  القيد  بموجب 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )215( ل�ضنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

لال�شت�شارات، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )راحة ل�شناعة المن�شوجات(، الم�شجلة بموجب 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،12-44493 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ خالد اأمين عبدالكريم باقر.
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رقم الدعوى: 2019/29/غرفة

اإعالن بقرار ت�ضكيل هيئة ت�ضوية النزاع رقم )39 /ل/40( ل�ضنة 2019

 وموعد ح�ضور جل�ضة اأمام الهيئة

المدعي: بنك الخير )بنك يونيكورن �شابًقا(.

وكيله: المحامي عبدالرحمن محمد غنيم. 

موطـــن وكيله: المنامة، �شاحية ال�شيف، �شـــارع 3082، مجمع 428، بناية بالتينيوم، مبنى 91، 

الطابق 7، مكتب 123.

المدعى عليه الأول: ماجد بدر ها�شم الرفاعي. 

المدعى عليه الثاني: روبرت جون ليتل.

وكيله: المحامي ح�شن علي ر�شي.

موطـــن وكيلـــه: المنامة، المنطقـــة الدبلوما�شية، طريق 1705، مجمـــع 317، اإيرا بزن�س �شنتر، 

بناية 361، الطابق 18.

قرار ت�ضكيل هيئة ت�ضوية النزاع رقم )39/ل/40( ل�ضنة 2019

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/29/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُت�شكَّ

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي قيدوم )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله، بقرار ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع وموعد ح�شو اأول جل�شة لنظر الدعوى اأمامها واملقرر عقدها بتاريخ 3 مار�س 2020 

مبقر الغرفة عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، وعنوانها: املنامة، املنطقة الدبلوما�شية، �شارع 1704، 

بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247.

وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي 

تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات، مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

  مدير الدعوى   

   لدى غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات

اإعالن من غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات
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اإعالن بتجديد وكالت جتارية

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

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

 تجارية وكاالت  تجديد إعالن 

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

  

 11004 رقم قيد الوكالة
 17/05/1999 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MIDDLE EAST BATTERY CO. 
SAUDI 

المملكة العربية السعودية 31932مطار الظهران  360ص . ب   
كه الوطنيه للسيارات ذ.م.م اسم الوكيل  الشر

بيان البضائع موضوع 
 Batteries الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 AC Delco التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
  

 2220 رقم قيد الوكالة
 20/10/1977 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MAZDA MOTOR CORPORATION 
JAPANESE 

3-1 shinchi, fuchu- cho, aki gun, hiroshima, japan 
كة الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cars,Buses,Lorries, 
parts for Cars , Trucks and Buses  

االسم التجاري والعالمات 
 Mazda التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 11460 رقم قيد الوكالة

 12260  رقم قيد الوكالة
 08/02/2018 تاري    خ القيد

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

كة القبعة الحمراء للتجارة  فرع شر
SAUDI 

يدي  230ص.ب  -المملكة العربية السعودية  -الخبر  31952الرمز البر  
 اليش للدراجات النارية اسم الوكيل 

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

ناريةلوازم دراجة   
 دراجة نارية

 قطع غيار دراجة نارية
االسم التجاري والعالمات 

 Bajaj التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدةغبر  الوكالة نوع
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 19/05/2002 القيدتاري    خ 
اسم الموكل وجنسيته 

 وعنوانه
JAMJOOM PHARMACEUTICALS. 

SAUDI 
P.O.X 6267, JEDDAH 21442, SAUDI ARABIA 

 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 JAMJOOM التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 12217 رقم قيد الوكالة
 14/05/2017 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Guangzhou Sun Holy wind Air Cleaning Products Co.Ltd 
CHINESE 

1138 JI CHANG Guangzhou - CHINA 
 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

 قطع غيار اآلليات الثقيلة
  ادوات ميكانيكية خفيفه

 لوازم اآلليات الخفيفة
االسم التجاري والعالمات 

 Guangzhou التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 

 4308 رقم قيد الوكالة
 22/04/1982 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LOREAL CO SCODIA 
FRENCH 

11- rue clock 92110 clichy, france 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 LOREAL التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 4498 رقم قيد الوكالة
 10/10/1982 القيدتاري    خ 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MCCAIN FOODS LIMITED 
CANADIAN 

FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, CANADA EOJ 1KO 
برايش   اسم الوكيل  يونيفرسال انبر

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
  التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 315 رقم قيد الوكالة
 30/09/1976 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

PFIZER CORPORATION 
EMARATI 

P.O. BOX 502749, Dubai UAE 
كه يوسف محمود حسير  ذ.م.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 PFIZER موضوع الوكالة التجارية

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 11812 رقم قيد الوكالة
 03/07/2006 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LIPTIS PHARMACEUTIALS 
AMERICAN 

8941 ALLANTA AVENUE HUNTINGTONBEACH 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري والعالمات 
 GENTAPLEX التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 11482 رقم قيد الوكالة
 24/07/2002 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

JORDAN RIVER PHARMACEUTICAL INDUSTRIES L.L.C. 
JORDANIAN 

P O BOX 1601 AMMAN JORDAN 
كة صيدلية المسقطي ذ.م.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products, Medical preparations, Human Medicines الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 JORIVER التجارية موضوع الوكالة

 المدةمحددة  الوكالة نوع
 

 452 رقم قيد الوكالة
 21/09/1976 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

TOYOTA MOTOR CORP. 
JAPANESE 

4 - 18 KORAKU 1 - CHOME BUNKYO KU, TOKYO 112 JAPAN 
كه ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 Buses, parts for Cars , Trucks and Buses, Cars, Lorries الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 TOYOTA MOTOR التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 

 8827 رقم قيد الوكالة
 30/05/1992 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
JAPANESE 

4-18, KORAKU 1-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO, JAPAN 
كه ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري والعالمات 
 LEXUS التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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 8680 رقم قيد الوكالة
 24/02/1992 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

AL IMAN FACTORIES ESTABLISHMENT FOR CONTRACTING 
SAUDI 

PO BOX 805, DAMMAM 31421, SAUDI ARABIA. 
كه سيسكون للتجاره والخدمات الميكانيكيه ذ م م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

التجاري والعالمات االسم 
 AL-IMAN التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 11502 رقم قيد الوكالة
 29/09/2002 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. 
SAUDI 

P.O.X 2817O RIYADH SAUDI ARABIA 
 صيدليه مدينه حمد اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cosmetics products 
Human Medicines 

االسم التجاري والعالمات 
 TABUK التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 

 12237 رقم قيد الوكالة
 17/09/2017 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CARLSBERG BREWERIES A/S 
DANE 

100 NY CARLSBERG VEJ DK-1760 COPENHAGEN V DENMARK 
قيه البحرين المحدوده اسم الوكيل كه االفريقيه و الشر  الشر

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 التجارية موضوع الوكالة

CARLSBERG  
OKOCIM  

SOMERSBY  
HOLSTEN 

 محددة المدة الوكالة نوع
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 10642 رقم قيد الوكالة
 26/04/1997 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

KING LEE TECHNOLOGIES 
AMERICAN 

8949, kenamar drive , bldg - 107, sandiego, california 
كة كمكو تكنولوجبر  ذ.م.م اسم الوكيل  شر

بيان البضائع موضوع 
 Chemicals الوكالة

والعالمات االسم التجاري 
 KL (KING LEE TECHNOLOGIES) التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
 

 4513 رقم قيد الوكالة
 01/11/1982 تاري    خ القيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

LEUNG KAI FOOK MEDICAL CO. PTE. LTD. 
SINGAPOREAN 

2nd floor , eung kai fook bldg , 84 south bridg road, singapore, 0105 
ي  اسم الوكيل ي فرع لمؤسسة الجشر  صيدلية الجشر

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري والعالمات 
 axe, gold medal التجارية موضوع الوكالة

 محددة المدة الوكالة نوع
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اإعالن �ضطب وكالت جتارية

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

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

 إعالن شطب وكاالت تجارية

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

 

 148 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD. 
JAPANESE 

2-27. 3-CHOME OTEDORI. CHUO-KU. OSAKA. JAPAN 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Healthy Food AND proteins الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OTSUKA 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 157 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DUNLOP LTD     OIL AND MARINE DIVISION. 
BRITISH 

MOODY LANE,  PYEWIPE , GRIMSBY. N.E. LINCOLNSHIRE. DN31 2SP. ENGLAND 
 شركة عبدهللا يوسف فخرو واوالده ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DUNLOP 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 19/1/2020 تاريخ الشطب



العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020

106

 608 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WYETH - AYREST CANADA INC. - INTERNATIONAL DIVISION 
CANADIAN 

1025 MARCEL-LAURIN BLVD. ST-LAURENT MONTREAL , H4R 1J6 , CANADA. 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AYERST 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 633 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WARD LABORATORIES PTY LTD 
AUSTRALIAN 

49 EXIBITION STREET,  MELBOURNE 3000,  AUSTRALIA 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RESTORIA 

غير 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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 634 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PLOUGH , INC.   (ALSO SWITZERLAND) 
AMERICAN 

P.O BOX 377, MEMPHIS, TENNESSEE 38151,  USA 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PLOUGH 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 687 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HEPWORTH CLAY PRODUCTS ( OVERSEAS ) LTD. 
BRITISH 

HAZLEHEAD , STOCKSBRIDGE , SHEFFIELD S30 5HG , UNITED KINGDOM. 
 يوسف خليل المؤيد واوالده اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HEPWORTH 

غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 19/1/2020 تاريخ الشطب



العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020

108

 798 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LISTER PETTER LIMITED. 
BRITISH 

DURSLEY,  GLOUSCHSTERSHIRE GL11 4HS, , ENGLAND. 
 يوسف خليل الموءيد واوالده اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LISTER 

غير 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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 842 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 R. T. FRENCH COMPANY. 
AMERICAN 

ONE MUSTARD STREET ROCHESTERNEW YORK 14609  U.S.A. 
 سوبرماركت ش.م.بالجزيرة  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 تجديد قيد الوكالة ف 

 " الميعاد القانون 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 909 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CEREBOX  (AUSTRALIA ) LTD. 
AUSTRALIAN 

STATION ROAD , SEVEN HILLS NSW 2147, P.O. BOX  255,  AUSTRALIA. 
 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة 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 
 19/1/2020 الشطب تاريخ

 

 

 1083 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NEW  ZEALAND  DAIRY  BOARD. 
NEW ZELANDER 

P.O.BOX  417 , WELLINGTON NEW ZEALAND. 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
fernlfatchesdaleanchor 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 1125 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JAPAN AIRLINES CO. LTD. 
JAPANESE 

TOKYO  BUILDING, 7 -3  MARUNOCHI, 2-CHOME - CHIYODA KU, TOKYO 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

غير 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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 1141 قيد الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PHARMACIA   AND  UPJOHN S.P.A. 
ITALAIN 

VIA ROBERT KOCH 1.2- 20152 .MILAN . ITALY 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PHARMACIA and UPJOHN  S.P.A. 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 1250 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INERNATIONAL SMOKELESS TOBACCO COMPANY INC 
AMERICAN 

100  WEST  PUTNAM  AVENUE , GREENWICH , CONNECTICUT  O6830 , U.S.A. 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

Cigarettes 
Tobacco 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CLASSIC 

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 

 19/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 1674 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 VOLVIC  ( SOCIETE  DES  EAUX  DE  VOLVIC ) . 
FRENCH 

B.P. 41, 92340  BOURG - LA - REINE , FRANCE . 
 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
VOLVIC 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 1680 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WYETH  AYERST  INTERNATIONAL INC. 
AMERICAN 

PO BOX 8616, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA,  . U.S.A. 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WYETH, SMA , S 26 

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 
 19/1/2020 الشطبتاريخ 

 

 

 1765 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AMERICAN  LIFF  INSURANCE  COMPANY. 
AMERICAN 

P.O. BOX  2226  WILMINGTO, N DELAWARE  19899 USA 
 شركة عبدهللا يوسف فخرو واوالده ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cargo clearance الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ALICO 

غير 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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 2335 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MINERVA OIL SPA 
ITALAIN 

VIA AMENDOLA . 56 - VOGHERA (PAVIA) , 27058 ITALY 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SASSO 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 2460 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SUMITOMO  RUBBER INDUSTRIES LTD. 
JAPANESE 

c/o SUMITOMO SHOJI KAISHA LTD.  PO BOX 1524, TOKYO 100-91-JAPAN 
 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SUMITOMO 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 2480 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SUMITOMO SHOGI KAISHA LTD 
JAPANESE 

C.P.O BOX 1524, 22  HITOTSUBASHI 1 CHOME, CHIYODA KU, TOKYO 100-91 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Valves الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DENYO 

المدةمحددة  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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 2924 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BF TRAPPEYS SONS INC 
AMERICAN 

p.o.box.13610   new iberia, louisiana 70560,  usa 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Trappey. red devil 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 3037 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 
FRENCH 

35, RUE JOSEPH MONIER _ 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE 
 العالمية للهندسة الكهربائية ش.م.ب.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MERLIN GERIN 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 3039 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PAUWELS INTERNATIONAL 
BELGIAN 

ANTWERPSESTEENWEG, 167, MECHELEN, BELGIUM 
 العالمية للهندسة الكهربائية ش.م.ب.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electric tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PAUWELS TRAFO 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 3218 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HORMEL WORLD TRADE INC 
AMERICAN 

104, EAST 40TH STREET. NEW YORK. N.Y. 1OO16 . U.S.A. 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HORMEL DINTY MOORE 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 3568 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE FURUKAWA BATTERY CO. LTD 
JAPANESE 

2-4-1 hoshikawa,hodogaya-ku,  yokohamo   240,   japan 
 عبداللة احمد بن هندي الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Batteries الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FURUKAWA AND FB BATTERIES 

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 
 19/1/2020 تاريخ الشطب
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 3573 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KENYA AIRWAYS 
KENYAN 

NAIROBI - KENYA 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

غير 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 
 19/1/2020 الشطبتاريخ 

 

 

 3875 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARFUMS ROCHAS 
FRENCH 

33, RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS, FRANCE 
 شركه جاشنمال واوالده ش.م.ب )مقفلة( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Perfume 
Cosmetics products 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ROCHAS 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 3917 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PRESTO PRODUCTS INC. 
AMERICAN 

c/o Gibbons International, p.o.box 50579, NEW ORLEANS , LA  70150, U.S.A. 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 bigs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
presto 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 3981 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CENTRALE LAITIERE DE HAUTE NORMANDIE 
FRENCH 

RUE BERRUBE 51,   76150 MAROMME,  FRANCE 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب 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 )19استنادا لنص المادة )"  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 3984 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JOHN F RENSHAW AND CO LTD 
BRITISH 

LOCKS LANE,  MITCHAM,  SURREY CR4 2XE, england 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب 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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 4756 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALCON CUSI 
SPANISH 

P.O.BOX. 2. 08320 EL MASNOU BARCELONA SPAIN 
 ش.م.ب مقفلةشركة صيدلية المسقطي  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LABORATORIOS CUSI 

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 
 23/1/2020 تاريخ الشطب
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 4763 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 RAYCHEM CORPORATION 
AMERICAN 

300, Constitution Drive, Menlo Park, CALIFORNIA 94025. USA 
 للهندسة الكهربائية ش.م.ب.مالعالمية  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical cables AND SUPPLIES الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RAYCHEM 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 5183 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WAKITA AND CO. LTD. 
JAPANESE 

wakita co. ltd, senei bldg, 13 f, 6-unagidani nichino-cho. minama-ku,osaka,japan-
542 

 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MEIHO -  WAKITA AND CO. LTD. 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 5788 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THOMAS EQUIPMENT LTD 
CANADIAN 

P . O . BOX 130,  HAWKINS ROAD,  CENTREVILLE, NEW BRUNSWICK, CANADA EOJ 
1HO 

 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
THOMAS 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 6140 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 K,KACHI  AND  CO LTD 
JAPANESE 

RYODO  BLDG SHIN IWAMOTO CHO 3 2 1 IWAMOTO CHO  CHIYODA KU TOKYO 
JAPAN .. 

 صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلةشركة  اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SORCIERE 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 6887 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CONSERVES MODERNES CHTAURA S.A.L. 
LEBANESE 

P.O. BOX. 68 . CHTAURA. LEBANON 
 محالت المعرض اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CHTAURA 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 7302 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PIP FUJMOTO COMPANY LTD 
JAPANESE 

DEVELOPMENT CENTRE  182, MINAMI ROKUJO - CHO, TENRI , NARA 632, JAPAN 
TEL ( 07436 0 4 - 1717 . 

 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ELEKIBAN 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 7472 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KUWAIT  DANISH  DAIRY  COMPANY 
KUWAITI 

P.O BOX  835, SAFAT  13009,   KUWAIT . 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
K.D.D 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

  

 7532 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ISUZU  MOTORS  LTD 
JAPANESE 

26-5  MINAMI-01, 6-CHOME  SHINGAWA-KU TOKYO  JAPAN . 
 حدائق األمين اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 

Cars 
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

ISUZU 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 8036 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AGROPHARM LIMITED 
BRITISH 

BUCKINGHAM HOUSE,  CHURCH ROAD,  PENN, HIGH WYCOMBE, BUCKS. HP 10 
8LN ENGLAND 

 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
FLIT 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 8060 رقم قيد الوكالة

وجنسيته اسم الموكل 
 وعنوانه

 FINO FOODS (MARIOS CHRISTODOULOU) 
CYPRIAN 

P.O. BOX 8, NICOSIA, CYPRUS 
 محالت المعرض اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FINO 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 8415 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GOODMAN FIELDER INTERNATIONAL 
AUSTRALIAN 

GOODMAN FIELDER INTL - A.C.N. 000 095 - 5/476 GARDENERS ROAD,  
ALEXANDRIA - SYDENY NEW 2015 AUSTRALIA 

 مؤسسة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 8436 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FARM FRITES 
DUTCH 

108 molendijk, 3227 cd oudenhoorn, Holland 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب 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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 8535 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JEYES OVERSFAS LIMITED 
BRITISH 

BRUNEL WAY, THETFORD, NORFOLK, ENGLAND IP2 1HA 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JEYES 

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 

 20/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 8891 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 P.T. MUSIM MAS 
INDONESIAN 

PO BOX 1549, JLN. KL YOS SUDARSO KM7, 8,   TG MULIA,   MEDAN 20001, 
INDONESIA 

 محالت المعرض اسم الوكيل
موضوع بيان البضائع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LARK 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 8897 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 J.K. INDUSTRIES LTD. 
INDIAN 

3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW  DELHI 110002,   INDIA 
 عبداللة احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
J.K. INDUSTRIES 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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 8900 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 VARISCO POMPE S.P.A 
ITALAIN 

ZONA INDUSTRIALE NORD, TERZA STRADA 9,  35129 PADOVA,  ITALY 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
VARISCO 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 9000 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ONE DROP ONLY GMBH 
GERMAN 

postfach 130129, 13601 Berlin, germany 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ONE DROP ONLY 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 9040 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TOYO  UMPANKI  CO  LTD  (TCM) 
JAPANESE 

15-5-, - CHOME. NISHI-  SHIMBASHI . MINATO-KU, TOKYO,  JAPANN 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cranes 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TCM 

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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب
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 9232 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PRICE,S  PATENT  CANDLE  CO  LTD 
BRITISH 

1258  LONDON  ROAD NORBURY  LONDON  SW 16 4 EE ENGLAND 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Candles الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PRICES  CANDLES 

غير 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 
 20/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 9269 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THORNTON  AND   ROSS LTD 
BRITISH 

LINTHWAITE  LABORATORIES  HUDDERSFIELD  HD7  5QH,   U.K 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
THORNTON and ROSS 

المدةغير محددة  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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 9305 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 C  AND  M ANTONIOU  PTY  LTD 
AUSTRALIAN 

81-83  CROWN  STREET, ST.   PETERS  NSW  2044, AUSTRALIA 
 بردات الجزيرة ش.م.ب 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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 9306 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SA  ROZENBLIT 
FRENCH 

ZI  COURTINE,   BP  1010,   84096  AVIGNON  CEDEX  09,   FRANCE 
 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Household الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ROZENBAL 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 9443 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 RUFINA  PATIS  FACTORY 
PHILIPPINES 

290 C, ARELLANO ST., MALABON,   METRO  MANILA,   PHILIPPINES 
 محالت المعرض الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RUFINA  PATIS 

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 

 21/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 9502 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BENSONS  CRISPS  (UK) LTD 
BRITISH 

freckleton  road ,  kirkham,  preston,   lancashire  pr4  3rb 
 بردات الجزيرة ش.م.ب اسم الوكيل

موضوع بيان البضائع 
 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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 9509 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 M.Y.SAN  BISCUITS  INC 
PHILIPPINES 

2ND  FLOOR  132F  BLUMENTRITT ST.  SAN  JUAN,   METRO  MANILA 
 محالت المعرض 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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 9645 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 TECHNOGYM S.R.L. 
ITALAIN 

VIA GIORGIA PERTICARI - 20,   47035  GAMBETTOLA (FORLI) 
 شركة أحمد منصور العالي ش م ب )م( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 sport goods and equpment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TECHNOGYM 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 9664 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TESCO STORES LIMITED 
BRITISH 

TESCO HOUSE DELAMARE ROAD, CHESHUNT,  HERTS EN8 9SL 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

المدةغير محددة  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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10023 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CENTURY TIME GEMS 
SWISS 

VIA DUKTSTRASSE 30,  CH-2501  BIENNE, SWITZERLAND 
 مجوهرات اسيا ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CENTURY TIME GEMS 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10024 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WOOLWORTHS INTERNATIONAL SA ( PTY )  LTD. 
SOUTH AFRICA 

P.O. BOX 680, CAPE TOWN 8000, SOUTH AFRICA 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Footwear 
Furniture 

Cosmetics products 
Foodstuffs 

Ready-made clothes 
Kids Games 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WOOLWORTH 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10152 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 VAN DIJK FOOD PRODUCTS B. V. 
DUTCH 

P.O. BOX 42,  3400 BA  LOPIK, THE NETHRLANDS. 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10176 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DIAMANT BOART S.A 
BELGIAN 

AVENUE DU PONT DE LUTTRE 74, 1190 BRUXELLES, BELGIUM 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DIAMANT BOART S.A 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10182 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MAGIC WOK 
AMERICAN 

2060 WEST LASKEY ROAD,  TOLEDO,  OHIO 43613,  U.S.A. 
 مساهمه مقفلة -جواد واوالده  شركه حسن محمد اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MAGIC WOK 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10212 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHINA NORTH INDUSTRIES CORP. 
CHINESE 

74, YUE NAN TAN JIE, P.O. BOX 2137, BEIJING, CHINA 
 ش.م.ب.م -واوالده شركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Heavy machine الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NORINCO 

محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " وكالة ف 

 21/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 10397 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NABISCO   IBERIA,  S.L. 
SPANISH 

conde    de penalver. 38- 28006 madrid 
 مؤسسة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية ش.م.ب مقفلة 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 
 21/1/2020 الشطب تاريخ
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 10411 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 M.S  GOLDEN  WONDER 
BRITISH 

EDINBURGH  HOUSE ,  ABBEY  STREET, MARKET  HARBOROU  
GH,LEICESTERSHIRE  LE16  9AA,  U.K. 

 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
موضوع بيان البضائع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

غير 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 
 21/1/2020 الشطبتاريخ 

 

 

 10623 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AS.SONDER OMME MASKINFABRIK 
DANE 

laegardsvej 4,  DK - 7260 Sdr omme, Denmark 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
omme 

غير 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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10652 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TAISHO PHARMACEUTICALS CO 
JAPANESE 

24-1 takata .3 chome, toshimaku,tokyo 171,japan 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
lipovitan 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10716 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PUNTO   FA, S.L   COMPANY 
SPANISH 

c/  mercaders  9-11,  poligono  ind  riera  de  caldes,  palau  de  plegamans  
(spain) 

 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
mango-mng- 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10786 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MONSOON    LIMITED 
BRITISH 

87  lancaster  road,  london  w 11   1QQ 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
monsoon 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10802 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EXXONMOBIL MIDDLE EAST MARKETING CORPORATION 
AMERICAN 

Middle East Office:  p.o.box 22316,  sharjah, U.A.E. 
 شركة عبدهللا يوسف فخرو واوالده ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Oils AND derivative الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
mobil 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 10824 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE INDUSTRUAL ENGINEERING AND METAL STRUCTUERS CO 
EMARATI 

PO BOX 1509, AL-AIN, U.A.E. 
 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cars الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
timco 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10930 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MJF GROUP 
SRI LANKAN 

111, negombo road, Peliyagoda, sri lanka 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11007 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DELTA THREE INC 
AMERICAN 

430 PARK AVENUE. NEW YORK . U.S.A. 
 شركة استثمارات الزياني ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Computers الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DELTA THREE 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11075 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SOCIETE DE SPECIALITES SURGELEES 
FRENCH 

Zone Industrie  11, LANDEVANT 56690, France 
 مساهمه مقفلة -واوالده شركه حسن محمد جواد  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DELIFRANCE STORES 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب



العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020

142

 11127 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KOBELCO CONSTRUCTUON MACHINERY CO. LTD   JAPAN, C.O. KCME MIDDLE 
EAST 

JAPANESE 
PO BOX 17442, JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E. 

 شركة احمد منصور العالى للمقاوالت والتجاره ش م ب مقفله الوكيلاسم 
بيان البضائع موضوع 

 Construction Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KOBELCO 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 11175 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAIPA  CORPORATION 
IRANIAN 

KM  13  Karadj  special  road ,  P.O. Box  13445/554 ,  Tehran 14584,  IRAN 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SAIPA,  SABA,   NASIM 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11179 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAN  REMO  MACARONI  CO. PTY  LTD. 
AUSTRALIAN 

4 boden  court , windsor gardens  south  australia  -  5087  -  australia 
 مؤسسة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية ش.م.ب مقفلة 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 )19المادة )" استنادا لنص  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11205 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DUNLOP ENERKA B.V. 
DUTCH 

p.o.box 14,  9200 aa drachten 
 شركة عبدهللا يوسف فخرو واوالده ش.م.ب مقفلة 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 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 11255 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNITED STATES PIPE AND FOUNDRY COMPANY INC 
AMERICAN 

3300, FIRST AVENUE NORTH, BIRMINGHAM  , JEFFERSON COUNTY, AL ABAMA  
35222, U.S.A 

 شركة عبداللة بن احمد بن هندي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
united states pipe and foundry companay 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11264 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PURITY LABORATORIES 
BRITISH 

1 ST FLOOR,  BROADWAY CHAMBERS, HAMMERSMITH, `BROADWAY, LONDON 
W6 7AF, UK 

 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BEVERLY HILLS, NATURAL WHITE 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11316 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAIPA YADAK TRADING COMPANY 
IRANIAN 

NO: 40, SHAHLD HAGHANI AVE, VANAK  SQ,  TEHRAN 19699,  IRAN 
 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Auto Parts الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SAIPA 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11503 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ORIGEM  TEXTIL. LDA. 
PROTUGUESE 

RUA DO EMISSOR, 172, - CANIDELO - 4400- 436 VILA NOVA DE GAIA,  PORTUGAL 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Footwear 
Ready-made clothes 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ORIGEM 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11530 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INDUYCO  INDUSTRIAS Y  CONFECCIONES, S.A (INDUYCO). 
SPANISH 

TOMAS  BRETON. 60-62. MADRID, SPAIN 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CEDOSCE . TINTORETTO 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11545 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SERGENT MAJOR 
FRENCH 

49 - 51 RUE EMILE ZOLA,  93189 MONTREUIL CEDEX - FRANCE 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SERGENT MAJOR 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11571 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COUNTRY ROAD CLOTHING PTY LTD 
AUSTRALIAN 

658 CHURCH STREET,  RICHMOND,  VICTORIA 3121,  AUSTRALIA 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
COUNTRY ROAD 

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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11588 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNIVERSAL FOOTWEAR ( PTY ) LTD . 
SOUTH AFRICA 

18, ISLAND PARK AUCKLAND ST, PAARDEN EILAND 7405,  P.0.BOX. 264,   
PAARDEN EILAND 7420,  CAPE TOWN,  SOUTH AFRICA 

 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة
Handbags 
Footwear 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ZOOM UTH AND DANIELLA MICHELLE 

ةمحددة المد 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 
 21/1/2020 تاريخ الشطب
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 11590 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WHITEHALL INTERNATIONAL INC. 
AMERICAN 

150 RADNOR-CHESTER ROAD. ST. DAVIDS. PENNSYLVANIA. U.S.A. 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WHITEHALL 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11651 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ELNASR CASTINGS CO 
EGYPTIAN 

 بلدة طناش /امبابة/ الجيزة/ جمهوري مصر
 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EL NASR CASTINGS CO. 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 11661 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CAMAIEU INTERNATIONAL 
FRENCH 

211 AVENUE BRAME, BP 229, 59054 ROUBAIX CEDEX 1, FRANCE 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CAMAIEU 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11720 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TAPE ALOEIL 
FRENCH 

2 RUE DE LA CENSE 59650 VILLENEUVE DASCO 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TAPE ALOEIL 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 11760 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MANX HEALTHCARE LIMITED 
BRITISH 

ENGLANG 
 ش.م.ب مقفلةمؤسسة عبداللطيف خالد العوجان للمواد الغذائية  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 

 22/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 11763 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HOBBS HEADCO LTD 
BRITISH 

150 ALDERSGATE STREET LONDON EC1A 4EJ RIYADH 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HOBBS 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 11765 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SIA SA A LIMITED LIABILITY COMPANY 
FRENCH 

38 RUE LA VIERGE  78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SIA 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11811 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SEDICO PHARMACEUTICAL 
EGYPTIAN 

BOX ; 43  POSTAL COOE NO ; 12566  EOTYPT 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
REJEN THE AHACLED 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 11890 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO LTD 
CHINESE 

NO . 192 S BEIHAI ROAD , WEFANG SHADONG PR CHINA 26120 
 ش.م.ب.م -شركه يوسف خليل المؤيد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Truck 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FOTON 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

  

 11987 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PLAYSFE LLC VALLEY CITY UTAH 84128 USA 
AMERICAN 

4125 SOUTH 6000 WEST  WEST WEST VALLEY CITY UTAH 84128 USA 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

موضوع بيان البضائع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PALYBOY 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12009 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LAUFEN AUSTRIA AG 
AUSTRIAN 

MARIAZELLER STRASSE 100, A - 3150 WOLHELMSBURG AUSTRIA 
 مجموعة عبدالجبار الكوهجي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Sanitaryware الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LAUFEN 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 12027 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AL YAS GATE GENERAL TRADING LLC 
EMARATI 

PO BOX 73339 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
DUNAR 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12050 رقم قيد الوكالة

وجنسيته اسم الموكل 
 وعنوانه

 LABORATORIES FOURNIER  S.A 
FRENCH 

28 BOULEVARD CLEMENCEAU, 21000 DIJON, FRANCE 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LABORATORIES FOURNIER 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12053 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HIGER BUS COMPANY LIMITED 
CHINESE 

NO. 288 SU`HONG ROAD. SU`ZHOU INDUSTRIAL PARK, JIANG`SU, CHINA 215026 
 عبدهللا احمد بن هندى اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 parts for Cars , Trucks and Buses الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HIGER 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12054 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HIGER BUS COMPANY LIMITED 
CHINESE 

NO. 288 SUHONG ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, CHINA 215026 
 شركة عبدهللا بن أحمد بن هندي ش.م.ب )مقفلة( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Buses 

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
HIGER 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12106 رقم قيد الوكالة

وجنسيته  اسم الموكل
 وعنوانه

 MIHIN LANKA PVT LTD 
SRI LANKAN 

E M L BUILDING NO 61W A D RAMANYAKE MAWATHA COLOMBO 02 SRI LANKA 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 الوكالةموضوع 
 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12133 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

 PRAMAC MIDDLE EAST FZE 
EMARATI 

JAFZA VIEW LOB 18-1206 JABAL ALI FREE ZONE PO BOX 262478DUBAI UAE 
 عبدهللا احمد بن هندي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Generators الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PRAMAC 

المدةمحددة  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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12138 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS MIDDLE EAST FZE 
EMARATI 

P.O.BOX 261369, OFFICE NO. B34BS330303, JEBEL ALI 
 خدمات الموءيد التجاريه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Printing machines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KONICA MINOLTA 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12140 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CELIOINTERNATIONALS.A 
BELGIAN 

SOUTH CENTER TITANIUM PLACE BROODTHAERS PLEIN 8/2 - 1060 BRUSSELS 
BELGIUM 

 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CELIO 

المدةمحددة  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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12167 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AGEPHA PHARMA S.R.O. 
SLOVAK 

DIALNICNA CESTA 5, 90301 SENEX, SLOVAKIA 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AGEPHA 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12168 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 POUND INTERNATIONAL LTD 
AMERICAN 

109, BAKER STREET, LONDON W1U 6RP, ENGLAND, U.K. 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
STUD 100 DENSENSITIZING SPRAYSTUD 100 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 12169 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ISTITUTO GANASSINI S.P.A. 
ITALAIN 

DI RICERCHE BIOCHEMICHE, VIA P.GAGGIA 16, 20139 MILANO, ITALY 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
Tonimer 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12178 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PASANTE HEALTHCARE LTD 
BRITISH 

73, CHURCH ROAD, HOVE, EAST SUSSEX BN3 2BB, U.K. 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PASANTE 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12179 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALKAPHARM 
GERMAN 

P O BOX 1233, D-21452, REINBEK, GERMANY 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 مستحضرات تجميل الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ISODERM 

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 

 22/1/2020 تاريخ الشطب
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 12181 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SOFTSCIENCE B.V. 
DUTCH 

KRANENBURGWEG180, 2583 ER, THE HAGUE, THE NETHERLANDS 
 مساهمه مقفلة -شركه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Footwear الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SOFTSCIENCE / SOFT'S 

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 
 22/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 12186 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 YOTA DEVICES LTD 
CYPRIAN 

Arch. Makariou & Kalogration, 4, Nicolaides Sea View City, 9th Floor, Office 903 
& 904, Block A-B, 6 

 شركة عبداللة بن احمد بن هندي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 أجهزة االتصاالت الطرفية الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
YOTA 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " الميعاد القانون 
 23/1/2020 تاريخ الشطب
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 12195 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SHIN NIPPON MACHINERY CO. LTD. 
JAPANESE 

1-1, OSAKI 2-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141-6025, JAPAN 
 ترك الصناعية للمنتجات و الخدمات اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

Mechinery 
Pumps 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SHIN NIPPON MACHINERY SNM TURBINE 

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 

 23/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 12249 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WALTER RITTER GMBH + CO. KG 
GERMAN 

D-20037 HAMBURG 
 شركة صيدلية المسقطي ش.م.ب مقفلة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

التجاري  االسم
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

DICLOWAL 50MGDOCLOWAL RETRAD 100MGDICLOWAL 75/25 MGWARIMAZIL 
VAGCEBROTONIN TABLRTSETHYCHLORIDESPARACETAWAL 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 23/1/2020 تاريخ الشطب
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 1013 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNDERBERG  .  G.M.B.H. 
GERMAN 

POST FACH 1420,   4134  RHEINBERG RHLD, GERMANY 
 جلف براندز إنترناشونال-فنادق الخليج مجموعة  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UNDERBERG 

غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 1144 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HERMANN  KENDERMANN. 
GERMAN 

MAINZER  STRASSE  576530,BEN, RHEIN  -  GERMANY. 
 إنترناشونالجلف براندز -مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KENDERMANN 

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 

 26/1/2020 تاريخ الشطب
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 1891 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ABS  PUMPEN  GMBH 
GERMAN 

SCHEIDERHOHE ,  D-5204 LOHMAR -1.  GERMANY 
 الخدمات الهندسيه الفنيه والتسويق )تيمز( اسم الوكيل

موضوع بيان البضائع 
 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ABS 

غير 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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 2908 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COGNAC OTARD 
FRENCH 

boite postale 3, 16101 cognac,  france 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
otard 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب
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 4519 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 MENNEKES ALEKTROTECHNIK   GMBH 
GERMAN 

postfach 1324, 5940 lennestadt 1,  germany 
 الخدمات الهندسيه الفنيه والتسويق )تيمز( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electric tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
mennekes 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 6364 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SUPREX 
FRENCH 

34  A 60 . rue edouard vaillant . 91200 ATHIS-MONS, france 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
suprex (whisky and vodka ) 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب
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 6927 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CAVES DE KSARA 
LEBANESE 

KSARA BOITE.POSTALE 16-6184,    BEIRUT, LEBANON 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KSARA 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 7098 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 POL ROGER  AND  CIE SA 
FRENCH 

1. RUE HENRI LELARGE,  B.P. 199,  51206  EPERNAY.  FRANCE 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
POL ROGER 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب
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 9523 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JEAN  BEAUQUIN,   FRANCE 
FRENCH 

LA CHAPELLE  HEULIN,   44330 FRANCE 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SANCERRE AC LES CHAMPTINS AND  VOUVRAY A.C. 

محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

  

 

 12090 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZHEJIANG HANGCHA IMP AND EXP CO LTD 
CHINESE 

398 SHI QIAO ROAD. HANGZHOU 310022 P R CHINA 
 ناس التجاري اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HC 

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 
 26/1/2020 تاريخ الشطب

 

 


