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 مر�سوم رقم )6( ل�صنة 2020

بتجديد تعيني حمافظ ملحافظة العا�سمة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2016 بتجديد تعيني حمافظ ملحافظة العا�شمة،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيجدد تعيني ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظًا ملحافظة العا�شمة، وذلك ملدة 

اأربع �شنوات.

املادة الثانية

وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 رجــــــب 1441هـ

الموافق: 26 فبراير 2020م
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 مر�سوم رقم )7( ل�صنة 2020      

 بتعيني نائباً للرئي�س التنفيذي باجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

لهيئة  تنفيذي  رئي�س  ونائب  تنفيذي  رئي�س  بتعيني   2017 ل�شنة   )49( رقم  املر�شوم  وعلى 

التخطيط والتطوير العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعني ال�شيد را�شد �شالح را�شد اآل �شعد نائبًا للرئي�س التنفيذي باجلهاز التنفيذي للمجل�س 

الأعلى للبيئة يف درجة وكيل وزارة م�شاعد.

املادة الثانية

على رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 رجــــــب 1441هـ

الموافق: 26 فبراير 2020م
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 قرار رقم )3( ل�صنة 2020

بتعيني مديَرين يف جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري

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،

العقاري،  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  تنظيم  باإعادة   2007 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  وعلى 

املعدل باملر�شوم رقم )55( ل�شنة 2007،

وبناًء على عْر�س رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- ال�شيد محمد اإبراهيم اأحمد العامري           مديرًا لإدارة الت�شجيل والمتابعة 

2- ال�شيخة مرام بنت را�شد بن عبدالعزيز اآل خليفة           مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية 

املادة الثانية

على رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م
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 قرار رقم )4( ل�صنة 2020

بتعيني مدير يف موؤ�س�سة التنظيم العقاري

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،

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

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 )3( ل�شنة 2019 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

والتخطيط  ال�شيا�شات  لإدارة  مديرًا  الكوهجي  عبدالرحمن  عبداهلل  ال�شيد  ـن  ُيـعيَّ

ال�شرتاتيجي مبوؤ�ش�شة التنظيم العقاري.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )15( ل�صنة 2020 

 ب�ساأن تعديل القرار رقم )39( ل�صنة 2019 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل 

ـم امل�ستفيد من التعوي�س اأو الإعانة اجلهة الإدارية املخت�سة بالبتِّ يف تَظـلُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ـل،  ـَعـطُّ التَّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اجلهة الإدارية املخت�شة بالبتِّ يف 

م  امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، تَظـلُـّ

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بالبند )5( من املادة )1( من القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل 

م امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، البند الآتي: اجلهة الإدارية املخت�شة بالبتِّ يف تَظـلُـّ

ع�شوًا". الرويعي         �شالح  مريم   -5"

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 فـبـــــرايـــــــــــــر 2020م
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 قرار رقم )34( ل�صنة 2020

 باإلغاء الر�سوم املفرو�سة على بع�س اخِلْدمات الواردة

يف القرار رقم )22( ل�صنة 2005 يف �ساأن الر�سوم البلدية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )22( ل�شنة 2005 يف �شاأن الر�شوم البلدية، وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�س من املخلَّـفات بعد ال�شاعة الرابعة  ـَخـلُـّ ُتـلغى الر�شوم الإ�شافية املفرو�شة على خدمة )التَّ

م�شاًء( بفئاتها، الواردة يف اجلدول )15( من )ثانيًا( )ر�شوم اخِلـْدمات واخليام( من جداول 

الر�شوم البلدية الواردة يف القرار رقم )22( ل�شنة 2005 يف �شاأن الر�شوم البلدية. 

املادة الثانية

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

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الآخرة 1441هـ

الــمـــــوافــــق: 10 فـبــــــرايــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )18( ل�صنة 2020

ـامات الوجه الطبية بتحديد اأ�سعار بْيـع كمَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )15(  وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 

منه، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، ال�شادرة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

،)COVID-19( وبناًء على الظروف ال�شتثنائية احلالية املتعلقة بفريو�س الكورونا

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـامات الوجه الطبية، وذلك على النحو الآتي: د �شعر بْيـع كمَّ ُيـحدَّ

ـامـــات من نـــوع )SURGICAL FACE( بمبلغ 100/- فل�س ك�شعر بْيـــع للم�شتهلك وذلك  1- كمَّ

للقطعة الواحدة.

ـامات من نوع                                بـمبلغ 1/400 دينار ك�شعر بْيـع للم�شتهلك وذلك للقطعة    2- كمَّ

الواحدة.

تكون الت�شعريات الواردة يف الفقرة ال�شابقة ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا 

القرار.

املادة الثانية

ـامات الوجه الطبية، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل  ُيـحَظـر ت�شدير كافة اأنواع كمَّ

باأحكام هذا القرار.

)N95 FACE(  
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 املادة الثالثة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية 

امل�شتهلك.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية واملعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�ش�شـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين 

                                                 

�شدر بتاريخ: 1 رجــــــــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 25 فبراير 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

      

اإعالن رقم )216( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

قا�شم ح�شن العمري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم البيت اليمني(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )مطعم  86322-5، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة  رقم 

دانة اليمن لالأكالت اليمنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب رقم 127305، وبالتي يبغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، والمملوكة لكل من: �شركة )الآن�شي واأولده للعقارات ذ.م.م(، وزمزم محمد قا�شم �شهل. 

اإعالن رقم )217( ل�صنة  2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

 

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )العربية الآ�شيوية العالمية القاب�شة المقفلة �س.م.ب.م(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،32270 رقم  القيد  بموجب 

10،000،000 دولر امريكي، وت�شجل با�شم كل من: �شلطان بن خالد بن �شالم بن  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

محفوظ، وعبدالرحمن بن خالد بن �شالم بن محفوظ، ونائلة بنت عبدالعزيز بن محمد كعكي، واإيمان بنت خالد 

بن �شالم بن محفوظ.

اإعالن رقم )218( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بلمارك للمقاولت �س �س و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91429-1، طالبا 

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

    .SANDEEP RAJAN خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأميرة عبداهلل محمد الحربي، و(

 

اإعالن رقم )219( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل فروع موؤ�س�ستني فرديتني

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم عبداهلل محمد ال�شبع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لم�شة الريف لالإلكترونيات(، الم�شجلة 

54312-6، والموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )لم�شة الريف الجديد للتجارة(، الم�شجلة بموجب  بموجب القيد رقم 

بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  الموؤ�ش�شتين  54312-13، طالبًا تحويل فرعين من  القيد رقم 

 SHYSHANTH KARIPPAKULAM :وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني واإدخال كل من

 /RAHMATH SHAMON KARIPPAKULAM SHAMSUDHEEN و  الجن�شية،  SHAMSUDHEEN/ هندي 

هندي الجن�شية، �شريكين في ال�شركة.

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

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

اإعالن رقم )220( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شعيد لتعبئة الأغذية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 38331، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعيد حميد عبدعلي عي�شى 

اآل نوح، و)مجموعة �شعيد اآل نوح القاب�شة �س.�س.و( المملوكة ل�شعيد حميد اآل نوح.     

اإعالن رقم )221( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شفية بي بي �شير 

محمد نواب دين خير دين، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإنتلرللمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة 
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بموجب القيد رقم 98265، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

و  نواب دين خير دين،  با�شم كل من: �شفية بي بي �شير محمد  1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل  مقداره 

       .NASIR NABEEL و ،MUHAMMAD WASEEM UL SYED

اإعالن رقم )222( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

الكوهجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بي اإت�س يو جوزيل كافيه �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 125095-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم 

ال�شيد/ عبداهلل �شراج عبداهلل محمد الكوهجي.

اإعالن رقم )223( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

�شوكت جمال زين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )كي ليم للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 112756، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه، وتكليف ال�شيد/ ح�شين �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي متابعة اإجراءات التحويل.

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

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

اإعالن رقم )224( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الف�شول ال�شتة لل�شياحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 92431، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

)�شركة الف�شول ال�شتة لل�شياحة �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم ال�شيد/ محمد خليفه را�شد الذوادي.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )225( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

�شلمان �شهاب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأبجدية للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  131557، طالبًا 

 BELETU FUFAو �شهاب،  �شلمان  علي  باقر  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

  .TULU

  

اإعالن رقم )226( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

محمد اإ�شماعيل يو�شف الحداد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومطبخ رفاه(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 48362، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مطعم ومطبخ رفاه(، والفرع الثالث منها 

التجاري )�شركة مطعم ومطبخ رفاه  ا�شمها  الواحد قائمة بذاتها  ال�شخ�س  اإلى �شركة  الم�شمى )برادات رفاه( 

�س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار 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 )227( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم يو�شف �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المنطق لمقاولت اللحام والفبركة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 37009، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اأ�شواق بور�شة( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن 

اإبراهيم يو�شف �شالح، ومحمد عبدالمالك الحراكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإعالن رقم )228( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

 اىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأوبتيكال زوون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128989، طالبا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل من: خديجة اأحمد 

خلف العمري، ونا�شر م�شلم �شالم النعامي.

اإعالن رقم )229( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ابت�شام مو�شى 

 ،1-130599 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ا�شمها،  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  اليافعي،  ح�شين 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ابت�شام مو�شى ح�شين اليافعي، ونور علي محمد ال�شباحي.    

 

اإعالن رقم )230( ل�صنة2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأمبتور الدولية للمالب�س الجاهزة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال  44502-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  رقم 

المحدودة  الخا�شة  )اأمبتور  �شركة  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )�شبعمائة   750،000 مقداره 

للمالب�س(.  

اإعالن رقم )231( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مادي�شون لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-105904، 
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طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين محمد العنزي، وعلي ح�شين العنزي.   

اإعالن رقم )232( ل�صنة 2020

ب�ساأن التنازل عن موؤ�س�سة فردية

وحتويلها اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 

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

الم�شجلة  كافيه(،  بادوك  )ذي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العبا�شي،  يو�شف  عبدالرحمن  عبا�س 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  تحويلها  وطالبًاً  الموؤ�ش�شة  ملكية  تنازله عن  عن  معلنًاً   ،2-77654 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد من�شور عبا�س عبداهلل، 

ويا�شر حبيب مكي ها�شم. 

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 )233( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأمين العلوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون �شتار لفي�س(، الم�شجلة بموجب  ها�شم ال�شيد 

القيد رقم 84099، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة الم�شماة )لفي�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76821، وبراأ�شمال قدره 20،000  )ع�شرون 

ال�شيداأمين  ها�شم  و�شند�س  العلوي،  باقر  اإ�شماعيل  ال�شيد  خولة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني(،  دينار  األف( 

العلوي.

اإعالن رقم )234( ل�صنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الواحد التي تحمل ا�شم )م�شنع قولدن تي�شت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111100-1، طالبًا تغيير 

دينار   120،000 وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بروانة مختار نبي اهلل ازموده، وفوؤاد محمد عبداهلل يو�شف الري�س، جمال عبداهلل 

.ABDUL MAJEED THERUVATH محمد �شويطر،  و
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 اإعالن

من جمل�س تاأديب املحامني

رقم الدعوى التاأديبية: 25/تاأديب/2018 و8/تاأديب/2019 

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

�سد المدعى عليه: المحامي ح�شن محمد نور �شلطان.

بالدعوى  قراره   2018/11/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

املدعى  معاقبة  الآراء  باإجماع  املجل�س  “قرر  كالتايل:  منطوقه  جاء   ،2018/25 رقم  التاأديبية 

عليه بعقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة �شتة اأ�شهر”.

ال�شابق، وجاء  تاأييد القرار   2020/2/18 تاأديب املحامني ال�شتئنايف بتاريخ  وقرر جمل�س 

منطوقه كالتايل “قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل ويف املو�شوع باإجماع الآراء بتاأييد القرار 

امل�شتاأَنف واإلزام امل�شتاأِنف بامل�شاريف”.

واأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2019/4/1 قراره بالدعوى التاأديبية 

رقم 2019/8 بخ�شو�س املدعى عليه نف�شه، وجاء منطوقه كالتايل: “قرر املجل�س باإجماع الآراء 

معاقبة املدعى عليه بعقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة ثالث �شنوات”.

ال�شابق، وجاء  تاأييد القرار   2020/2/18 تاأديب املحامني ال�شتئنايف بتاريخ  وقرر جمل�س 

منطوقه كالتايل “قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل ويف املو�شوع باإجماع الآراء بتاأييد القرار 

امل�شتاأَنف واإلزام امل�شتاأِنف بامل�شاريف”.

جمل�س تاأديب املحامني
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   اإعالن �سطب وكالت جتارية

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

الوكالت التجارية املذكور تفا�شيلها اأدناه:

 إعالن شطب وكاالت تجارية

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

 

 316 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 S.G.B HOLDINGS LTD 
BRITISH 

23  Willow  Lane, Mitcham  Surrey  , United Kingdom 
 شركة جاسم عبدالرحمن الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Alsklat ferrous الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SGB 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 1869 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SIGMA PHARMACEUTICALS (AUSTRALIA) PTY LTD ABN 
AUSTRALIAN 

1408 CENTRE ROAD CLAYTON 3168 AUSTRALIA P O BOX 144 CLAYTON 3168 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
sigma 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 2370 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 YALE  MATERIALS  HANDLING  CORPORATION, SWITZERLAND 
SWISS 

c/o Yale Materials Handling Limited, St. David`s Coiurt, Union Street, 
Wolverhampton, West MIdlands, England WV1 3JE, U.K. 

 شركة جاسم عبدالرحمن الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Heavy machine الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
YALE  MATERIALS HANDLINC  CORPORATION 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 3546 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 هوعنوان

 AGILENT TECHNOLOGIES EUROPE BV 
SWISS 

AGILENT TECHNOLOGIES EUROPE BV , INTERNATIONAL SALES ,  RUE DE VEYROT 
39.CH-1217. MEYRIN 1 GENEVA SWITZERLAND 

 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Medical Kits AND tools الوكالة

االسم التجاري 
مات التجارية والعال

 موضوع الوكالة
AGILENT TECHNOLOGIES EUROPE BV 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 5444 قم قيد الوكالةر

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SACIT S.P.A. 
ITALAIN 

VIA CARLO TORRE. 23/27. 20143 MILANO ITALY 
 شركه مصنع يتيم لالكسجين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Valves الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SACIT 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 5503 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JENCONS ( SCIENTIFIC )LIMITED. 
BRITISH 

CHERRYCOURT WAY INDUSTRIAL ESTATE STANBRIDGE ROAD LEIGHTON 
BUZZARD BEDFORDSHIRE LU7 8UA ENGLAND 

 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Laboratory equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JENCONS 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 7515 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BAYER DIAGNOSTICS 
BRITISH 

emmea headquarters stoke court stoke poges slough sl2 4ly uk 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Laboratory equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
milles ames 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 8343 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HELENA FRANCE S.A. 
FRENCH 

6 rue charles cros z.a.e. 95320 SAINT LEU LA FORET CEDEX, FRANCE 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Laboratory equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
helena 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 8998 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NINGBO MEDICINES  AND  HEALTH PRODUCTS IMP  AND  EXP CORP 
CHINESE 

21 JIANG XIA ST,  11 12 HUALIAN BLDG, NING BO, ZHE JIANG PROVINCE, CHINA. 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Generators الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NINGBO 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 9562 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CEA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ANNETTONI  SPA 
ITALAIN 

CORSO  EMANUELE FILIBERTO 27.  22053 LECCO- ITALY 
 شركه مصنع يتيم لالكسجين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Valves الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CEA 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 9667 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LABORATOIRE GOLAZ S.A. 
SWISS 

CHEMIN DU DEVENT 1024 ECUBLENS 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Healthy Food AND proteins الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GOLAZ 

 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 
 13/1/2020 بتاريخ الشط

 

 

 9840 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SORIN BIOMDICAL S.P.A 
ITALAIN 

via. crescentino, 13040 saluggia (vc), Italy 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Laboratory equipment الوكالة

االسم التجاري 
ة والعالمات التجاري
 موضوع الوكالة

sorin 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 9993 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD. 
INDIAN 

A/6, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI 110 001,   INDIA 
 شركه مصنع يتيم لالكسجين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 10028 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CAFFAREL  S. P. A. 
ITALAIN 

via GIANAVELLO 41,   10062 LUSERNA S.  GIOVANNI  (TO) - ITALY 
 بون بون ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 10199 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DELTA WEST PTY LTD. 
AUSTRALIAN 

15 BRODIE HALL DRIVE, TECHNOLOGY PARK, BENTLER 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

البضائع موضوع  بيان
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DELTA 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " ن 

 13/1/2020 تاريخ الشطب
 

  

 10345 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ADVANCED TECHOLOGY LABORTORIES 
AMERICAN 

22100  bothell evereti highway,bothell,washington 98041-3003, united states of 
america 

 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل
ئع موضوع بيان البضا

 Medical Kits AND tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ATL 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

28

 10481 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES 
INDIAN 

NEELAM CENTER B WING,  4TH FLOOR,  HIND CYCLE ROAD,  WORLI, MUMBAI 
400 025 

 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Human Medicines الةالوك

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UNIQUE 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11256 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN AND MUNICH 
GERMAN 

zu s 4l wtteksbacherplatz 2 , d- 80333 munchen, Germany 
 شركه بن هندى انفور ماتكس اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
siemens 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11393 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SYNEL INDUSTRIES LTD CO 
BRITISH 

1-5 HALLMARK TRADING ESTATE,  FOURTH WAY WEMBLEY  HA90LB 
 شركه بن هندى انفورماتكس ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

االسم التجاري 
 والعالمات التجارية
 موضوع الوكالة

SYNEL INDUSTRIES LTD CO 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11634 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UCB S.A 
BELGIAN 

ALLEE DE LA RECHERCHE 60-B - 1070 BRUSSELS, 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UCB 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11667 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NOUVAG AG  SA LTD 
SWISS 

ST GALLERSTRASSE 23 CH - 9403 GOLDACH SWITZERLAND 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Kits AND tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NOUVAG 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992 ( لسنة10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11673 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DEL MAR REYNOLDS MEDICAL LTD 
BRITISH 

1 HARFORDE COURT,  JOHN TATE ROAD,  HERTFORD SG 137 NW ENGLAND, U.K. 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Kits AND tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DELMAR REYNOLDS 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11687 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THERMO  ELECTRON  CORPORATION 
GERMAN 

SEDANSTRASSE 18,  89077 ULM GERMANY 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

البضائع موضوع  بيان
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
THERMO ELECTRON CORPORATION 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " لوكالة ف 

 13/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 11690 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 REMEL EUROPE LTD 
BRITISH 

REMEL HOUSE,  CLIPPER BOULEVARD WEST, CROSSWAYS,  DARTFORD, KENT 
DA2  6PT, UK 

 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل
ع موضوع بيان البضائ

 Safety  devices AND Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
REMEL 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " انون 

 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11708 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAMCOM M.E.A DISTRIBUTION CENTRE INC 
EMARATI 

SHARJAH AIRPORT FREE ZONE AREA BUILDING P U.A.E 
 شركه بن هندى انفورماتكس ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ILKONE 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11792 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD 
CANADIAN 

151, 2340 PEGASUS WAY NE, CALGARY ALBERTA T2E 8ME 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
التجارية والعالمات 

 موضوع الوكالة
IDC 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11833 رقم قيد الوكالة

نسيته اسم الموكل وج
 وعنوانه

 MULTISELL TECHNOLOGY ME FZCO 
EMARATI 

PO BOX 54540 
 شركه بن هندى انفورماتكس ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 computer software الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MULTISELL 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 

 11866 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BARCO NV 
BELGIAN 

BARCO NV., PRESIDENT KENNEDYPARK 35, B-8500 KORTJIRK, BELGIUM 
 شركه بن هندى انفورماتكس ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 computer software الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BARCO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992 ( لسنة10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 11920 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GLOBAL NAPIPHARMACEUTICALS 
EGYPTIAN 

2 INDUSTRIAL ZONE NO 40 ST. 18.6 OF OCTOBER CITYM GIZA EGYPT 
 شركة صيدلية وائل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GLOBAL NAPI  (GNP) 

 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 
 13/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12012 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARKASH STEELAGE LTD 
INDIAN 

701 MAHALAXMI CHAMBERS  BHULABHAI DESAI ROAD MUMBAI 400 026  INDIA 
 مصنع يتيم لالكسجين ذ.م.مشركه  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " عاد القانون 

 13/1/2020 تاريخ الشطب
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 4031 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHRYSLER INTERNATIONAL 
AMERICAN 

p.o.box 1688, detroit , michigan 48288 .u.s.a. 
 شركة احمد الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

Lorries 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

Chrysler 
Plymouth 

Dodge 
Fargo 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " ف 

 15/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 5714 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 D  W   WINDSOR  LIMITED 
BRITISH 

Pendar Road , Hoddeston , Herts EN11 Oez, U.K. 
 مقاوالت الكوهجي للكهرباء واالنشاء ذ.م.م 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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 7495 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SUN  ELECTRIC  EUROPE  B.V 
DUTCH 

SPAKLERWEG  69,   1099  BB  AMSTERDAM,   THE  NETHERLANDS 
 شركة جاسم عبدالرحمن الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Computers الوكالة

االسم التجاري 
ية والعالمات التجار
 موضوع الوكالة

SUN 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 15/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 8493 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ELGI EOUIPMENTS  LTD. 
INDIAN 

INDIA HOUSE, TRICHY ROAD,  COIMBATORE 641 081, INDIA 
 شركة جاسم عبدالرحمن الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ELGI 

 محددة المدة ع الوكالةنو

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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 8853 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TURK HAVA YOLLARI  (TURKISH AIRLINES) 
TURK 

ATATURK HAVALIMANI GENEL  YONETIM BINASI VESILKOY, ISTANBUL, TURKEY 
 .شركة مركز سفريات المنامة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 15/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11366 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHEMICAL MARKETING  AND  DISTRIBUTION COMPANY LTD 
SAUDI 

Post box 1053, . dammam 31431 ,  saudi arabia 
 شركة جاسم عبدالرحمن الزياني واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
superklene 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 11617 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ORIENT EXPRESS LINES LIMITED.( INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD.) 
EMARATI 

CORPORATE OFFICE: P.O.BOX 8458,  DUBAI,  U.A.E (REGD. OFFICE:  
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD. 3RD. FLOOR. LES CASCADES. EDITH 

CAVELL STREET. PORT LOUIS, MAURITIUS. MAURITIUS) 
 الوكالة االهلية للبواخر ذ.م.م. اسم الوكيل

 بيان البضائع موضوع
 shipping Agent 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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 11946 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KARTELL S.P.A 
ITALAIN 

VIA DELLEINDUSTRIE, 1.20082 NOVIGLIO MILAN 
 شركة نيو بيري للتجارة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KARTELL 

 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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 12008 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALBABA SWEETS 
LEBANESE 

PO BOX 289  SAIDA  LEBANON 
 المؤيد العمومية ذ.م.م 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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

 12029 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHAKIAT AGENCIES PVT. LTD. 
INDIAN 

FLAT NO: 103, PAVANI PLAZA, KHAIRATABAD, HYDERABAD - 500 004, A.P. 
 وكالة حصان البحر للبواخر ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 shipping Agent الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 12030 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ALFARDAN GROUP HOLDING 
QATARI 

GRAND HAMAD AVENU ALFARDAN CENTER PO BOC 9948  QATAR 
 شركة عالم الدراجات النارية ذ.م.م اسم الوكيل

البضائع موضوع بيان 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

 
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

SUZUKI 
TVS 
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " ف 

 15/1/2020 تاريخ الشطب
 

 

 12086 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAUDI GOODY PRODUCTS MARKETING CO LTD 
SAUDI 

PO BOX 427 JEDDAH 21411 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 شركة بحرين ايلند تريدنغ ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs وكالةال

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GOODYTREVACOFIQUEVELORCMELAC 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " ون 

 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 12112 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ABDULLAH BADR AL ABDR  TRADING 
SAUDI 

RIYADH 11439 SAUDI ARABIA 
 شركة بحرين ايلند تريدنغ ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
رية والعالمات التجا

 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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب

 

 

رقم قيد  
 12129 الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KTM SPORTS MOTORCYCLES GMBH 
AUSTRIAN 

STLL HO FNER STRASSE 3 5230 MAJJIG HEAD AUSTRIA 
 شركة عالم الدراجات النارية ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Motorcycle Parts 
Motorcycle 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KTM 

 محددة المدة الةنوع الوك

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 
 15/1/2020 تاريخ الشطب
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 836 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 RECKITT   AND   COLMAN  INTERNATIONAL. 
BRITISH 

P.O BOX 133  -  HULL -   HU 8  8DJ  -  U.K. 
 صيدلية جعفر اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

  

 5115 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COSTAN REFRIGERAZIONE 
ITALAIN 

32020 LIMANA, BELLUNO, ITALY 
 خدمات رفاق ش.ش.و اسم الوكيل

بضائع موضوع بيان ال
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
COSTAN 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " اد القانون 

 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 6114 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FOSS LABORATONIES LTD 
BRITISH 

28 halkett, St. helier, jersey channel island,  u.k. 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Oils AND derivative الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
foss 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6501 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 POLISH OCEAN LINES, GDYNIA 
POLISH 

76, DLUGA STREET 80-831 GDNASK , POLAND 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 غير 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 6533 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TWIN DISC INTERNATIONAL S.A. 
BELGIAN 

chaussee de namur 54 , b 1400 nivelles , belgium 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
twin disc 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6547 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MIU   MOTOREN UND TURBINEN UNION FRIDRICHSHAFEN 
GERMAN 

7990 FRIDRICHSHAFEN, GERMANY 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Marine Engines 
Parts Marine Engines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
mtu - f 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10مرسوم بقانون رقم )( ال19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 6585 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 M A N NUTZFAHRZEUGE GMBH 
GERMAN 

werk nurnberg . frankenstrasse 150 . d- 850 nurnberg - germany 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Marine Engines 
Parts Marine Engines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
m. a. n 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10نون رقم )( المرسوم بقا19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 7303 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARKER  HANNIFIN CORPORATION AMERICAN 
AMERICAN 

MODESTO, CALIFORNIA 95353 , U.S.A 
 المركز العالمي للمعدات البحرية م الوكيلاس

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
RACOR 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 7428 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COPLAND AND CORPORATION 
AMERICAN 

BOX 0669 SIDNETY  OHIO 45365 
 خدمات رفاق ش.ش.و. و مالكها علي حسن علي اسم الوكيل

بضائع موضوع بيان ال
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
COPELAND 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " اد القانون 

 25/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 7445 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE  HEIL  CO 
AMERICAN 

P.O BOX  8676,   CHATTANOOGA ,  TN  37411 .U.S.A. 
 المؤسسة الوطنية للخدمات الصناعية والتجارية ش.ش.و اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Lorries الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HEIL 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 7717 قيد الوكالةرقم 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SUN  OIL  COMPANY  ( BELIUM) NV 
BELGIAN 

SUN  BULDING  2-3  CROENPLAATS  B-2000  ANTWERPEN 
 خدمات رفاق ش.ش.و. و مالكها علي حسن علي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Air conditioning AND refrigeration requirements الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SUNISO 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 7990 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TEKTRONIX  GES  M.B.H 
AUSTRIAN 

DOEREN KAMPGASSE 7,  ,A-1100  WIEN,   AUSTRIA 
 المركز العالمي للمعدات البحرية اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
ة والعالمات التجاري
 موضوع الوكالة

TEKTRONIX 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

48

 8215 رقم قيد الوكالة

سيته اسم الموكل وجن
 وعنوانه

 DEUTSCHE WRIGLEY GMBH 
GERMAN 

ALBERT -SCHWEITZER -STRASSE 64, 8000 MUNICH 83,   GERMANY 
 شركة العوجان للتجارة ش.ش.و. لمالكتها شركة العوجان القابضة )مساهمة مقفلة( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
ية والعالمات التجار
 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8272 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 نوانهوع

 ALLAN S.A. 
ITALAIN 

SEDAE SECONDARIA PER 1  ITALIA  DIVISION EUROCOSMESI, VIA GALLIERA 81,  
40050 FUNO DI ARGELATO (BO), ITALY. 

 معرض انتركول اا ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة
Cosmetics products 

Perfume 
االسم التجاري 

 والعالمات التجارية
 موضوع الوكالة

ICEBERG 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 8284 رقم قيد الوكالة

ته اسم الموكل وجنسي
 وعنوانه

 GUYSON INTERNATIONAL LTD 
BRITISH 

P.O. BOX 18, OTLEY, WEST YORKSHIRE, LS21 1RD ENGLAND 
 شركة الوكاالت العالمية المحدودة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GUYSON INTERNATIONAL LTD 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 8330 رقم قيد الوكالة

سيته اسم الموكل وجن
 وعنوانه

 VALFAJRE   8 SHIPPING CO. SA. 
IRANIAN 

END OF ABYAR ALLEY, CORNER SHAHID AZODI (ABAN), KARIM KHAN ZAND AVE, 
TEHRAN, IRAN 

 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Sea Freight Agent الوكالة

االسم التجاري 
ة والعالمات التجاري
 موضوع الوكالة

VALFAJRE 8 SHIPPING CO.S A. 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 10198 ةرقم قيد الوكال

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)LTD 
THAI 

888/162 - 163  MAHATUN PLAZA BLDG. PLOENCHIT ROAD, BANGKOK 10330, 
THAILAND 

 شركة التوفيق للتجارة والمقاوالت ش.ش.و اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Chemicals الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
THAI SULPHITES and CHEMICALS  CO 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10292 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 OBSERVATOR INSTRUMENTS BV 
DUTCH 

rietde pekbrstraat 6,2984 bm ridderkerk, The Netherlands 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electronic Devices الوكالة

ي االسم التجار
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
observator instruments bv 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 10375 قم قيد الوكالةر

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HYUNDAI MOTOR COMPANY 
SOUTH KOREAN 

140-2 kye- dong, Jongro-ku, seoul, korea 
 شركة الزياني للسيارات )زياني موتورز( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
galloper 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10452 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WESTERN STAR  TRUCKS INC 
CANADIAN 

2076 enterprise way .kelowna, british columbia, canada viy 6h8 
 شركة الزياني للسيارات )زياني موتورز( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 

التجاري االسم 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
western star 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 10713 الوكالةرقم قيد 

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FISHER   AND   PAYKEL HEATHCARE, FISHER  AND  PAYKEL ELECTRONICS LTD 
NEW ZELANDER 

25  CARBINE  ROAD,   PANMURE,  AUCKLAND,  NEW ZEALAND 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Kits AND tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OEMS 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10994 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SENSORMEDICS . BV. (SUBSIDIARY OF SENSORMEDICS CORP. CALIFORNIA, USA) 
DUTCH 

REMBRANOTHAN 1B, 3723 BG , BITHOVEN  (P.O. BOX 299,   3720 AG BITHOVEN) 
THE NETHERTANDS TEL : ( 030 } 2289711 

 يدكل ذ.م.مجنرال م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
sensormedics  bv 

 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 

 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11044 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 F.J.R HANDELSGES M.B.H 
GERMAN 

BAHNHOFSTR. 30/11, PO BOX 1364,  85563 GRAFING, GERMANY 
 0شركة الزياني للسيارات ) زياني موتورز( اسم الوكيل

بضائع موضوع بيان ال
 Cranes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
maha 

 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 
 25/12/2019 لشطبتاريخ ا

 

 

 11064 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GARUDA INDONESIA 
INDONESIAN 

15 jalan ir . h. juanda, jakarta, indonesia 
 سفريات الصفا اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Travel Line Agent الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 كالةموضوع الو
Garuda Indonesia 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11146 رقم قيد الوكالة

نسيته اسم الموكل وج
 وعنوانه

 DENRO INC 
EMARATI 

9318 GAITHER ROAD, GAITHERSBURG, MD 20877,  U.S.A 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DENRO 

 لمدةمحددة ا 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 11196 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EVA AIR TAIWAN     CARE OF GREEN EMIRATES SHIPPING  AND  TRAVEL 
TAIWANESE 

p.o. box: 52156, DUBAI, U.A.E. 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة 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 )19دة )" استنادا لنص الما سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11212 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HARRIS   CORPORATION, USA    RF COMMUNICATIONS 
AMERICAN 

1680 University Avenue, ROCHESTER, NEW YORK 14610 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HARRIS 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 11213 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 REDROCK LIMITED       (LICENSEE OF  DABUR INDIA LTD.) 
EMARATI 

PO BOX 16944, JEBEL ALI, DUBAI. 
 معرض انتركول اا ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
dabur 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

56

 11348 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FREIGHTLINER LLC 
AMERICAN 

4435 N, CHANNEL AVENUE, PORTLAND, OR 97217 - 7699 U.S.A. 
 للسيارات )زياني موتورز(شركة الزياني  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FREIGHTLINER 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

  

 11380 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TERBERG BENSCHOP B.V. 
DUTCH 

ORANJE  NASSAUSTRAAT 10. POSTBUS 2, 3405 ZG BENSCHOP, HOLLAND 
 ي للسيارات )زياني موتورز(شركة الزيان اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cranes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TERBERG, YARD. TERMINAL. RORO. 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11419 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KODAK ( NEAR EAST ) INC , (SUBSIDIARY OF EASTMAN KODAK CO. ROCHESTER, 
NEW YORK, U.S.A.) 

EMARATI 
P.O. BOX 11460, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI, U.A. E. 

 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Batteries الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KODAK 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 11748 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MS. MODLINE KOREA LLC 
SOUTH KOREAN 

121,MAEGOK-LI,TANGJONG - MYON,ASAN CITY,CHUNGNAM, KOREA. 
 سة الوطنية للخدمات الصناعية والتجارية ش.ش.والمؤس اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 parts for Cars , Trucks and Buses الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MODLINE 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11784 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 WAN HAI LINES LTD 
CHINESE 

10TH FLOOR , 136 SUNG CHIANG ROAD, TAIPEI, TAIWAN , REPUBLIC OF  CHINA 
 اونكس لوكالء شركات البواخر كيلاسم الو

بيان البضائع موضوع 
 cargo الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WHL 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " لوكالة ف 

 25/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 11809 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHAUVIN BAUSCH  AND  LOMB 
FRENCH 

LABORATORIE CHAUVIN S.A , 416 RUE SAMUEL MORSE CS 99535, 34961 
MONTPELLIER, CEDEX, FRANCE 

 صيدلية جعفر اسم الوكيل
يان البضائع موضوع ب

  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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11921 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LTI LIMITED 
BRITISH 

HOLY HEAD ROAD COVENTRY CV5 8 JJ 
 شركة السيارات االوربية ش ش و اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
رية والعالمات التجا

 موضوع الوكالة
LTI 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11924 رقم قيد الوكالة

ته اسم الموكل وجنسي
 وعنوانه

 YHI MANUFACTURING SINGAPORE PTE LTD 
SINGAPOREAN 

2 PANDAN ROAD SINGAPORE 609254 
 0شركة الزياني للسيارات ) زياني موتورز( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Automotive supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
YHI 

 حددة المدةم 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 11993 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LUXHEN MOTOR 
TAIWANESE 

3F NO 3 SEC 3 ZHONG XING R D XIANGDIAN CITY TAIPEI  TAIWAN 
 شركة اورينت موتورز ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LUXHEN MOTOR 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12034 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 Q GLOBAL 
AUSTRALIAN 

26 FLINDERS PARADE, NORTH LAKES QLD, 4509, AUSTRALIA 
 شركة مونتلاير للسيارات ش.ش.و لمالكها ابراهيم الشيخ صالح آل الشيخ اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ONE-TUFF 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 12047 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZHEJIANG JONWAY AUTOMOBILE CO. LTD. 
CHINESE 

DATANG VILLAGE, JIANTIO TOWN, SANMEN COUNTY, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA, P.C. 317109 

 شركة مونتلاير للسيارات ش.ش.و لمالكها ابراهيم الشيخ صالح آل الشيخ اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
لتجاري االسم ا

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

JONWAY 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12107 ةرقم قيد الوكال

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LUCIRE MAGAZINE LICENSE 
NEW ZELANDER 

13 MAMARI STREET KILBIRNIE WELLINGTON 6241 NEW ZEALAND 
 جرين الين للتسويق ش.ش.و لمالكها صالح عبدالرسول الحايكي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Publicity AND advertising الوكالة

التجاري  االسم
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LUCIRE 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 12108 لةرقم قيد الوكا

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TURNSTART LTD 
BRITISH 

SUITE 51THE BUSINESS CENTERINGATE RACE LONDON SW8 3NS UK 
 جرين الين للتسويق ش.ش.و لمالكها صالح عبدالرسول الحايكي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Publicity AND advertising الوكالة

االسم التجاري 
عالمات التجارية وال

 موضوع الوكالة
FOOD AND TRAVEL 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 12109 ةرقم قيد الوكال

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SRW MEDIA MAGAZINES LTD 
BRITISH 

FIRST FLOOR, WARWICK HOUSE 64-65 COWCROSS STREET LONDON ECIM 6EG 
UK 

 جرين الين للتسويق ش.ش.و لمالكها صالح عبدالرسول الحايكي اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Publicity AND advertising الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LUSSO 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 12110 د الوكالةرقم قي

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MOTOMAX MEDIA BV 
DUTCH 

POSTBUS 60069 1320 AB ALMERE 
 جرين الين للتسويق ش.ش.و لمالكها صالح عبدالرسول الحايكي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Publicity AND advertising الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ع الوكالةموضو
0024 WATCH WORLD 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12117 رقم قيد الوكالة

وجنسيته اسم الموكل 
 وعنوانه

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINE 
JAPANESE 

SUMITOMO - FUDOSAN NIHIGOTANDA BLDG. 3-6-21 NISHIGOTANDA 
SHINAGAWA - KV TOKYO 141-0031 JAPAN 

 شركة الزياني للسيارات )زياني موتورز( اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Generators الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MITSUBISHI 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 12126 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EASTMAN INDUSTRIES LTD 
INDIAN 

C-87,88 FOCAL POINT PHASE V, LUDHIANA 141010 INDIA 
 شركة مونتلاير للسيارات ش.ش.و لمالكها ابراهيم الشيخ صالح آل الشيخ اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Batteries 
Tires 

االسم التجاري 
مات التجارية والعال

 موضوع الوكالة
EASTMAN 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12130 رقم قيد الوكالة

م الموكل وجنسيته اس
 وعنوانه

 JIANGXI JIANGLING IMPORT  AND  EXPORT CO 
CHINESE 

6/F GLORIA PLAZA HOTEL NO 88 YANJIANG BEILU NANCHANG JIAGXI PROVIVE 
 شركة الزياني للسيارات )زياني موتورز( اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JMC 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب
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 12143 الوكالة رقم قيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 Dong Guan Lvtong Golf & Sight Seeing Car Co. Limited 
CHINESE 

Hexi Industry Park - Hongmei Town - Dongguan City - China 
 شركة مونتلاير للسيارات ش.ش.و لمالكها ابراهيم الشيخ صالح آل الشيخ اسم الوكيل
ضوع بيان البضائع مو

 Cars الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LVTONG 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12290 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BBM Akustik Technologie 
GERMAN 

GmbH Alexanderstr. 50 45472 Mulheim, Germany 
 كابيتال إمباكت ش.ش.و ) لمالكها علي العرادي) اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tools Mechanical Curiosities الوكالة

م التجاري االس
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BBM Akustik 

 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 
 25/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

66

 387 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HYSTER COMPANY INTERNATIONAL OPERATION 
AMERICAN 

PORTLAND , OREGON , UNITED STATES OF AMERICA. 
 شركة يوسف بن احمد كانو ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Parts of heavy machinery 
Computers 

تجاري االسم ال
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HYSTER 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 441 كالةرقم قيد الو

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SCAPRO 
SWEDISH 

ALUIKSUAGEN 65 , STOCKHOLM , SWEDEN 
 شركة يوسف بن احمد كانو ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HIAB, SCAPRO 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 1425 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GIBSON  INTERNATIONAL  CORPORATION. 
AMERICAN 

GREENVILLE, MICHIGAN 48838, U.S.A. 
 شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامه شركة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GIBSON 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 2299 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BAUME  AND  MERCIER  S.A. 
SWISS 

9, RUE LE ROYER, 1211  GENEVE  24, SWITZERLAND. 
 بهبهاني واخوانه المحدوده اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Jewelry 
Wristwatch 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BAUME and MERCIER 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 2303 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 VACHERON   AND   CONSTANTIN  S.A. 
SWISS 

CH - 1211 - GENEVE  11,  SWITZERLAND. 
 بهبهاني واخوانه المحدوده اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " الوكالة ف 

 26/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 8219 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ROAMER WATCH CO. S.A. 
SWISS 

4503 SOLOTHURN,   SWITZERLAND 
 بهبهاني واخوانه المحدوده اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Wristwatch الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ROAMER 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 8311 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BRUSH   ELECTRICAL  MACHINES LTD 
BRITISH 

BOX 18, FALCON WORKS,  LOUGHBOROUGH,  ENGLAND , U.K. 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 وكالةموضوع ال
BRUSH 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8447 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 انهوعنو

 GAMLEN INDUSTRIES 
FRENCH 

62-70 RUE VAN TOURGUENEFF,  78380 BOUGIVAL,  FRANCE 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GAMAJET 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 8611 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EMCO WHEATON INC 
AMERICAN 

4001 WESTON PARKWAY,  CARY,  N C 27513 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EMCO 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 8777 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NAKABAYASHI CO. LTD. 
JAPANESE 

5-1, HIGASHI - SAKASHITA, 2 CHOME, ITABASHI - K.U. TOKYO 174,  JAPAN 
 اشرف اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Photographing Equipment tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NCL 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " كالة ف 

 26/12/2019 تاريخ الشطب



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

71

 9062 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SABAR  EXPORT  CORPORATION 
INDIAN 

3704/A  GIDC  ESTATE,  PHASE IV  VATVA,   AHMEDABAD 382445,  INDIA 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل
ضوع بيان البضائع مو

 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SABAR 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 9503 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THERMADYNE  INDUSTRIES  INC 
AMERICAN 

101 SOUTH  HANLEY  ROAD . ST.  LOUIS  MISSOURI  63105,   USA 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Welding Tools الوكالة

االسم التجاري 
عالمات التجارية وال

 موضوع الوكالة

THERMADYNE - VICTOR-TWECO - ARCAIR  -THERMAL DYNAMICS  -TURBOTORCH 
AND JACKSON 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 9559 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INDIAN RAYON AND INDUSTRIES LTD 
INDIAN 

61,sakhar bhavan,  nariman point, Mumbai 400 021 
 شركة حاجي علي حاجي للتجارة العامه شركة ذ.م.م اسم الوكيل

موضوع بيان البضائع 
 Doors supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
birla white 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10165 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARKING TECHNOLOGY 
BRITISH 

BREARLY WORKS,  LUDDENDENFOOT,  HALIFAX,  WEST YORKSHIRE HX2 6JB,  
ENGLAND 

 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Electronic Devices الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
WELLMAN 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 10412 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE SAUDI SHOE CO. LTD. 
SAUDI 

P.O. BOX 460, DHAHRAN AIRPORT 31932, SAUDIA ARABIA 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Safety  devices AND Tools الوكالة

االسم التجاري 
جارية والعالمات الت

 موضوع الوكالة
SAUDI SHOE COMPANY 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 10820 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CEFAR MEDICAL AB 
SWEDISH 

scheelevagen 32, s-223 63 Land, sweden 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
cefar 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 10954 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COMEG ENDOSKOPIE GMBH 
GERMAN 

dornierstrasse 55,  d-78532 tuttlingen,  germany 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
comeg 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10959 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BIO TEK INSTRUMENTS ,INC 
AMERICAN 

higland park ,box 998 ,winooski ,vermont 05 -404 -0998 ,u.s.a 
 جنرال ميدكل ذ.م.م الوكيلاسم 

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
comeg 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " يد قيد الوكالة ف 

 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11067 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FUJINON (EUROPE) GMBH 
GERMAN 

HALKESTRASSE 4, D-47877 WILLICH, GERMANY 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
fujinon 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11147 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ADAMS HEALTHCARE 
BRITISH 

lotherton way, garforth, leeds   ls25 2jy ,england 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري 
ية والعالمات التجار
 موضوع الوكالة

Adams 
Videne 

Hydrex   
Mouthwash 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11149 لةرقم قيد الوكا

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DCT CHEMIE B.V 
DUTCH 

PO BOX 91,  4780 AB MOERDIJK  THE NETHERLANDS 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Laboratory equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DCT CHEMIE B.V 

 محددة المدة الةنوع الوك

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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11197 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 IDG ( UK ) LTD 
BRITISH 

TOPLEY HOUSE, 52 WASH LANE, BURY, LANCASHIRE BL9 6AU, U.K.. 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LAB -M 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11290 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARFUMS BLEU LTD 
AMERICAN 

11 castle hill, maidenhead, berks sl6 4aa- u.k. 
 معرض انتركول اا ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Perfume 
Cosmetics products 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

Gold 
Classic gold 

English blazer 
Blue stratos 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10وم بقانون رقم )( المرس19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11421 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PHARMADEX S.A.L. 
LEBANESE 

P.O. BOX 11-6907, 1107-2230 RIAD EL-SOLH, BEIRUT LEBANON 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة

AMOXYCILLIN- CAL VIT- CINNARIZINE-  CODOPALM- COMPLEVIT- GAMMA -
PARACETAMOL-  RANITIDINE- SULFACHLOR- ULCEDEX 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11422 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INTERVASCULAR S.A.R.L. 
FRENCH 

Z.I. ATHELIA 1, 13705 LA GIOTAT CEDEX,  FRANCE . 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
INTERGARD- HEMAPATCH 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11471 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NICOLET VASCULAR INC 
AMERICAN 

6355 JOYCE DR., GOLDEN, COLORADO, U.S.A. 80403 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NICOLET VASCULAR 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11484 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. 
ITALAIN 

PASSEGGIO  S . ANDREA NO 4,   TRIESTE,  ITALY 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة م الوكيلاس

بيان البضائع موضوع 
 Sea Freight Agent الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LLOYD  TRIESTINO 

 غير 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11525 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FINEST  HEALTH PRODUCTS. 
AMERICAN 

P.O.BOX. 146. MURRYSVILLE. PA 15668. U.S.A. 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

يان البضائع موضوع ب
 الوكالة

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PERFORM 

 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 

 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11616 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FLUKE BIOMEDICAL CORPORATION 
AMERICAN 

2000  ARROWHEAD DRIVE,  CARSON CITY, NV 89706-0403, U.S.A. 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment لوكالةا

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FLUKE 

 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 
 26/12/2019 شطبتاريخ ال

 

 

 11640 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 VYGON US LLC 
AMERICAN 

PO BOX 80390, 2495 GENERAL ARMISTEAD AVE., NORRISTOWN, PA 19403,  
U.S.A. 

 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Medical preparations الوكالة

ي االسم التجار
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
VYGON 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 11642 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PLANMECA OY 
FINNISH 

ASENTAJANKATU 6, SF-00880  HELSINKI, FINLAND 
 جنرال ميدكل ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Medical Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PLANMECA 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11845 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GE MEDICAL HOLDINGS BELGIUM BVBA SPRL GE APPLICANT EUROPE 
BELGIAN 

KOUTERVELDSTRAAT 20,P.O BOX 1 B-1831, DIEGEM , BRUSSELS BELGIUM 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GENERAL ELECTRIC-GE 

 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 
 26/12/2019 تاريخ الشطب
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 2302 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 THE SWEDISH MATCH CO 
SWEDISH 

p.o. box 608,  S-55102 JONKOPING 1, SWEDEN 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 2348 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KIMBERLY  CLARK  CORPORATION 
AMERICAN 

BOX 2001, NEENAH, WISCONSIN  54956,    U.S.A. 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KIMBERLY - CLARK -KOTEX  KLEENEX -EENEX - DELSEY - KIMWIPES -  HIORI 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 3468 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TENNANT COMPANY 
AMERICAN 

P.O.BOX.71414 .CHICAGO IL 60694-1414 U.S.A. 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TENNANT 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 5062 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 OSAE GMBH  AND  CO KG 
GERMAN 

POSTFACH 2069, 48469 HORSTOL TECKLANBURGER STR. 161, 48477 
 ..م.مبدر للصيانه واالنشاء ذ اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OASE 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " ف 

 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 7730 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ARDEX  CHEMIE  GMBH 
GERMAN 

FRIEDRICH-EBERT-STR-45,   5810 , WITTON-ANNEN, GERMANY 
 شركة بدر انتوني للتجارة العامة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Building materials الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ARDEX 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 7858 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 AMECA 
BELGIAN 

GROTE  WEG 84,   B-8530 REKKEM,   (BELGIUM) 
 حديقتي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
A.M.E.C.A 

 لمدةمحددة ا 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 8551 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LIPTON TEA COMPANY  LTD 
BRITISH 

STANBRIDEGE ROAD, LEIGHTON BUZZARD - BEDS LU7 8QQ 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10ون رقم )( المرسوم بقان19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 9162 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HARTMAN NEDERLAND B.V 
DUTCH 

Postbus 505, Goolkatenweg 55, 7500  AM  ENSCHEDE  netherlands 
 حديقتي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Furniture الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
hartman 

 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 

 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 9394 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNILEVER  GULF  FZE 
EMARATI 

PO BOX  17055 - JEBEL  ALI,  DUBAI,   U.A.E 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 9450 الوكالة رقم قيد

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SEVERN  EXPORTS   LTD 
EMARATI 

PO  BOX  17055,  JEBEL  ALI  -  DUBAI (U.E.A) 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SURF,OMO,COMFORT,LUX,SIGNAL2,MENTADENT 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 9484 رقم قيد الوكالة

ل وجنسيته اسم الموك
 وعنوانه

 UNILEVER  GULF  FZE 
EMARATI 

P.O  BOX  17055 ,  JEBEL  ALI,   DUBAI,   U.A.E 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
UNILEVER  GULF  FZE 

 دة المدةمحد 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 9636 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 OLAYAN KIMBERLY  CLERKARABIA 
SAUDI 

P. O. BOX 1520 , AL KHOBER 31952 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 cleaners الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KOTEX - KLEENEX - KLEENEX HUGGIES - HUGGIES PULL - UPS - HUGGIES 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 10009 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNILEVER GULF FZE 
EMARATI 

P.O. BOX 17055 - JEBEL ALI - DUBAI U.A.E. 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

  

 10669 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PROCTER  AND  GAMBLE 
SWISS 

1. rue du pre-de- la-bichette,  1211 geneva  2, swizerland 
 جالحوا اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cosmetics products 
Perfume 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GIORGIO BEVERLY HILLS 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " جديد قيد الوكالة ف 

 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 10950 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 3M GULF LTD 
EMARATI 

p.o.box 20191 dubai  u.a.e. 
 .أوال بالستك ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Heat-insulating material الوكالة

لتجاري االسم ا
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
3m 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11291 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ZULFI  WELDING ELECTRODES FACTORY 
SAUDI 

P.O.BOX 65 ,  AL ZULFI 11932 - SAUDI ARABIA . 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Welding Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ZULFI OERLIKON UNIQUE 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 11465 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LINCOLN   ELECTRIC  COMPANY 
AMERICAN 

22801 ST CLAIR AVE,  CLEVELAND,  OHIO,  U.S.A 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Welding Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LINCOLN ELECTRIC 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11555 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MUREX  WELDING  PRODUCTS  LTD 
BRITISH 

HERTFORD ROAD, WALTHAM CROSS. HERTFORDSHIRE. ENGLAND EN8 7RP 
 شركه ورشه البحرين ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Welding Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MUREX 

 غير 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 11574 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNILEVER GULF ZONE ESTABLISHMENT. 
EMARATI 

P O BOX 17055,  JEBEL ALI,  UNITED ARAB EMIRATES 
 شركة يونيليفر البحرين ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Foodstuffs الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11750 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FREQUENTIS GMBH 
AUSTRIAN 

SPITTELBREITENGASSE 34-1120 VIENNA AUSTRIA 
 شركه خدمات ايراديو الفنيه اسم الوكيل

موضوع  بيان البضائع
 Telecom Terminal Equipment الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
FREQUENTIS 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " د القانون 

 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 11871 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MS VAISALA OYJ 
FINNISH 

PO BOX 26, FS00421, HELSINKI, FINLAND 
 شركه خدمات ايراديو الفنيه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Radio Air Devices الوكالة

االسم التجاري 
مات التجارية والعال

 موضوع الوكالة
VAISALA 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12033 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته  اسم
 وعنوانه

 PERFUMES LOEWE 
SPANISH 

PERFUMES LOEWE, ISLA DE JAVA 33, 28034, MADRID, SPAIN 
 الحواج اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cosmetics products الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LOEWE 

 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 
 29/12/2019 تاريخ الشطب
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 12045 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INCC GROUP 
FRENCH 

85, AVENUE DE SAINT CLOUD 78000, VERSAILLES, FRANCE 
 الحواج اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 perfum الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MERCEDES BENZ 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 29/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 546 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 A. H. ROBINS INTERNATIONAL. 
AMERICAN 

1405 CUMMINGS DRIVE,  P.O BOX 26609 , RICHMOND, VIRGINIA 23220, U.S.A. 
 ليه فروغيصيد اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
A. H. ROBINS 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 3153 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 HARDALL LTD 
BRITISH 

WINGATE ROAD, LUTON, BEDS, LU4, 80A, UNITED KINGDOM 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل

وع بيان البضائع موض
 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
HARDALL 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 6427 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
BRITISH 

BROWNS LANE,  ALLESLEY,  COVENTRY CV5 9DR, ENGLAND 
 شركه محمد جالل واوالده المحدوده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  الوكالة

االسم التجاري 
رية والعالمات التجا

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 6432 رقم قيد الوكالة

ه اسم الموكل وجنسيت
 وعنوانه

 DOW CHEMICAL MIDDLE EAST 
SWAZILAND 

P.O.BOX:196,  1211 GENEVA 20 CIC,  SWITZELAND 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Chemicals الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DOW 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 6582 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 INTERSPIRO LTD 
BRITISH 

HALESFIELD 19 . TELFORD , SHROPSHIRE TF7 4QT . U.K. 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Safety  devices AND Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
INTERSPIRO 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10قانون رقم )( المرسوم ب19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 6782 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 METALL.URGICA  VIGANO  SPA 
ITALAIN 

22044 INVERIGO,  COMO,   VIA  AL GIGANTE 38,  ITALY 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
VIGANO 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 7355 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 EN  CO  SRL 
ITALAIN 

VIA MICIO 18 ,   20139 MILANO , ITALY 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pipeline لةالوكا

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EN  CO 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 7449 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 R.M PONTEROSSO  S.P.A 
ITALAIN 

VIA DELLA  PILA 12/A,  30175 VENEZIA- MARGHERA, ITALY 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pipeline الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
R.M 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 7452 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 نوانهوع

 POMPE  GABBIONETA 
ITALAIN 

VIALE  FILLI  CASIRAGHI  68 20079  SESTO S.  GIOVANNI, MILANO, ITALY 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
POMPE 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 7475 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TAYLOR  COMPANY , U.S.A. 
AMERICAN 

750  NORTH  BLACKHAWK  BOUEVARD,   ROCKTON, ILLINOIS 61072-2199, 
U.S.A.c/o. DORIAN INTERNATIONAL INC., 2 gannet drive, white plains, new york 

10604 (exporter) 
 شركه محمد جالل واوالده المحدوده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical home appliances الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TAYLOR 

 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 
 30/12/2019 لشطبتاريخ ا

 

 

  

 8275 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PARALLOY LTD,   A DIVISION OF LAKE   AND  ELLIOT 
ITALAIN 

PARALLOY HOUSE,  NUFFIELD ROAD,  BILLINGHAM TS23 4 DA,  U.K. 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Sanitaryware لةالوكا

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PARALLOY 

 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 
 30/12/2019 بتاريخ الشط



العدد: 3460 – الخميس 27 فبراير 2020

99

 9077 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PANELFOLD  INC 
AMERICAN 

10700  NORTHWEST  36TH  AVENUE  MIAMI  FLORIDA  22167  U.S.A 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Construction Equipment الوكالة

االسم التجاري 
العالمات التجارية و

 موضوع الوكالة
PANELFOLD  INC 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

  

 

 

 9134 الةرقم قيد الوك

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAMSUNG AEROSPACE 
SOUTH KOREAN 

24th f1,samung life bldg,150, 2-ka taepyung-ro,  chung-ku, seoul 100-716, 
 شركه مختبرات الخليج المحدوده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 camera AND photographing supplies الوكالة

سم التجاري اال
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
samsung 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 9605 وكالةرقم قيد ال

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 DP  PUMPS 
DUTCH 

P. O BOX 28,   2400 AA ALPHEN a/d RIJN, HOLLAND 
 شركه سيسكون للتجاره والخدمات الميكانيكيه ذ م م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Pumps الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DP PUMPS 

 محددة المدة وع الوكالةن

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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 9910 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 PAHLENS FABRIKER AB. 
SWEDISH 

P.O. BOX 728 S194  27 UPPLANDS VASBY SWEDEN 
 شركة بدر انتوني للتجارة العامة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Swimming pools tools AND kits الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
PAHLENS 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 10074 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TYLO AB. 
SWEDISH 

SVARVAREGATAN 6. S 3025 HALMSTAD . SWEDEN 
 شركة بدر انتوني للتجارة العامة ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Bath supplies الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TYLO AB. 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 10092 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ACQUA SOURCE 
GREEK 

13 . KAPADOKLAS STR. 13121 ATHENS GREECE 
 ذ.م.م شركة بدر انتوني للتجارة العامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Swimming pools tools AND kits الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ACQUA SOURCE SA 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 10587 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TRELLEBORG BEADLE 
BRITISH 

unit 30, bergen way, sutton fields industrial estate, hull hu7 oyq, u.k 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Safety  devices AND Tools الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
trelleborg 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " ة ف 

 30/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 

 11427 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 FIRST INTERNATIONAL 
AMERICAN 

101 LAEFORST BLVD, SUITE 302 GAITHERSBURG - MD 20877 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TAYLOR -DUNN 

 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 
 30/12/2019 ريخ الشطبتا
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 11621 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BAI  FU CO., LTD 
TAIWANESE 

6 TH, FL -2 APOLLO  BUILDING,   NO 11 CHING  KUO  ROAD,  TAOYUAN  CITY 330 , 
T    AIWAN 

 شركه صفا المحدوده اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 Building materials الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
ARMSTRONG 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11698 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CED ITALIA SPA 
ITALAIN 

VIA TORINO 151/ E   ITALY 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LEVEL ELEVEN 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 11731 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 NITYA  SARL 
FRENCH 

69 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS FRANCE 
 شركة مجموعة علي ال شريف ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Ready-made clothes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
NITYA 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11905 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 BENTLEY  SYSTEMS EUROPE B.V 
EMARATI 

PO BOX 28149 DUBAI  UAE 
 خدمات كاد المصغرة لاسم الوكي

بيان البضائع موضوع 
 computer software الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
BENTLEY 

 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 

 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 11970 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SOCIETE TUNISIENNE DEL AIR ( TUNIS AIR 
TUNISIAN 

BOULEVARD DV 7 NOVEMBRE 1987 2035 TUNIS CARTHGE TUNIS 
 وكالة االمل للسفريات والشحن اسم الوكيل

ان البضائع موضوع بي
  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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 11990 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 ARABIAN TRANSFORMERS CO 
SAUDI 

POBOX 7541 DAMMAM 31472 SAUDI ARABIA 
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Mobile machinery Light الوكالة

االسم التجاري 
 والعالمات التجارية
 موضوع الوكالة

ARABIAN TRANSFORMER 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 12002 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

 SWIFTPIPE  MIDDLE EAST LIMITED 
BRITISH 

1-7 PARK ROAD , CATERHAM , SURVEY, CR 3 5 TB- UK 
 ذ.م.م -شركة المقاوالت والصيانه الميكانيكيه  اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Petroleum Equipment AND devices الوكالة

االسم التجاري 
جارية والعالمات الت

 موضوع الوكالة
SWIFTPIPE 

 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 
 30/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 12010 رقم قيد الوكالة

كل وجنسيته اسم المو
 وعنوانه

 YUTUYTYUTYUTYU 
AFGHAN 
KUOJOIU 

 شركه محمد جالل واوالده المحدوده ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10ون رقم )( المرسوم بقان19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 30/12/2019 تاريخ الشطب
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 2436 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GEC  DIESELS LTD 
BRITISH 

marketing  department,   vulcan  works  newton-le-willons  mercyside, england.  
wa12 - 8ru 

 خليل ابراهيم كانو ذ م م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

 الوكالة
Parts Marine Engines 

Marine Engines 
االسم التجاري 

والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

gec  diesels 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10رسوم بقانون رقم )( الم19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 2752 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CHAMPION SPARK PLUG CO. 
AMERICAN 

TOLEDO, OHIO, 43661, U.S.A. 
 ل ابراهيم كانو ذ م مخلي اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts Marine Engines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CHAMPION 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " جديد قيد الوكالة ف 

 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 5902 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GUMMIWERKE FULDA GMBH 
GERMAN 

Kunzeller str. 59/61, postfach 4 40, 6400 fulda,  germany 
 راشد الكوهجي واوالده ذ.م.م اسم الوكيل
وضوع بيان البضائع م
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
fulda 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 

 6080 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 UNIROYAL ENGLEBERT TYRE TRADING GMBH 
GERMAN 

viktoria allee 3-5 .5100 -aachen,1 west germany P O BOX 1925 
 راشد الكوهجي واوالده ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

 االسم التجاري
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
uniroyal 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 6086 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LA PAZ SIGARENFABRIEKEN   B. V 
DUTCH 

p.o.box 19,5280aaboxtel , The netherlands 
 توباكوورد اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cigarettes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
lapaz 

 غير محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 6088 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 TERASAKI INDUSTRIES CO . LTD 
JAPANESE 

17-20 , higashi - matsumoto 2- chome , edogawa - ku,tokyo , japan 
 توباكوورد اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Cigarettes الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
friend holder 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 10332 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 SAUDI CABLE COMPANY 
SAUDI 

P.O.BOX. 9903. 21423 JEDHA SAUDI ARABIA 
 مجموعه العاصمه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Electrical cables accessories الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
sccm 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

ي الميعاد القانون 
 " جديد قيد الوكالة ف 

 31/12/2019 تاريخ الشطب
 

 

 

 11004 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MIDDLE EAST BATTERY CO. 
SAUDI 

 PO Box 360,  Dhahranالمملكة العربية السعودية  31932مطار الظهران    360ص . ب 
Airport 31932, Saudi Arabia 

 الشركه الوطنيه للسيارات ذ.م.م م الوكيلاس
بيان البضائع موضوع 

 Batteries الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AC  Delco 

 محددة المدة نوع الوكالة

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

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 11188 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 COTTET  SA 
FRENCH 

B.P.  4, Les  Buclets,   39400  Morbier,FRANCE 
 أوبتيكا ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 glasses الوكالة

م التجاري االس
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OGA   - COTTET   - REBEL 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 11415 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 KHEREIJI SHOWROOMS CO LTD 
SAUDI 

P.O.BOX. 8589 JIDDAH 21492 
 مجموعه العاصمه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
KSC 

 محددة المدة وكالةنوع ال

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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 11877 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 LIQUI MOLY GMBH 
GERMAN 

JERG- WIELAND - STR.4   D-89081  U1M-  LEHR, GERMANY 
 مؤسسة الزين لمعدات السيارات ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Oils AND derivative الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
LIQUI MOLY 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 

 

 

 12098 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 GENZYME EUROPE B.V 
DUTCH 

GOOIMEER  10  141  DD  NAARDEN  THE  NETHERLANDS 
 مؤسسه الحمر التجاريه اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
GENZYME 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب
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 12203 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 MEDPHARMA PHARMA & CHEM INDS 
EMARATI 

P.O.BOX 25235,IND AREA NO 13,STREET NO:37,SHARJAH UAE 
 مؤسسه الحمر التجاريه سم الوكيلا

بيان البضائع موضوع 
 Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
MEDPHARMA VALEANT PHARMA CEUTICAL INTL 

 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 
 31/12/2019 تاريخ الشطب

 


