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 قانون رقم )30( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 

 والهيئات اخلا�ضة العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة

ال�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم )2( ل�شنة 

1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

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

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

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

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

املادة الأوىل 

ي�شتبدل بتعريف )الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة( الوارد يف املادة 

الثانية من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، التعريف 

الآتي:

)الهيئات الخا�ضة العاملة في ميدان ال�ضباب والريا�ضة(:

الغر�س  اعتباريني  اأو  طبيعيني  اأ�شخا�س  عدة  من  تتاألف  م�شتمر  تنظيم  ذات  جماعة  كل 

اخلدمات  توفري  اأو  والبدنية  والجتماعية  الثقافية  النواحي  من  ال�شباب  رعاية  حتقيق  منها 

الوطنية وكل ما يت�شل بها من خدمات اجتماعية وروحية و�شحية وترويحية وذلك  الريا�شية 

دون احل�شول على ربح مادي لالأع�شاء، ويدخل يف هذه الهيئات الأندية واملُجمعات والهيئات 

متكني  ومراكز  الباراملبية  واللجنة  الأوملبية  واللجنة  الريا�شية  اللعبات  واحتادات  الريا�شية 

ال�شباب والهيئات ال�شبابية.
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املادة الثانية

ُت�شتبدل عبارة )الأندية واملُجمعات الريا�شية( بكلمة )الأندية( يف عنوان الف�شل الثاين من 

الباب الثالث من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف 

ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

كما ي�شتبدل بن�شو�س املواد )59( الفقرة الأوىل و)60( الفقرة الثانية و)61( و)62( و)63( 

من ذات القانون، الن�شو�س الآتية:

مادة )59( الفقرة الأولى:

والأندية  ال�شبابية  والهيئات  ال�شباب  متكني  مراكز  اململكة  يف  الريا�شي  الن�شاط  يتوىل 

واملجمعات الريا�شية واحتادات اللعبات الريا�شية والهيئات الريا�شية الأع�شاء يف الحتادات 

واللجنة الأوملبية واللجنة الباراملبية وذلـك طبقًا للقانون.

مادة )60( الفقرة الثانية:

اأو  الريا�شية  الهيئة  اأو  املُجمع  اأو  النادي  اإدارة  لع�شوية جمل�س  املر�شح  يكون  اأن  يجوز  ول 

مركز متكني ال�شباب اأو الهيئة ال�شبابية منتميًا لأي جمعية �شيا�شية، اأو ممار�شًا للعمل ال�شيا�شي 

اإدارة  اأو النواب، كما ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س  اأو ع�شوًا يف اأي من جمل�شي ال�شورى 

اأكرث من ناٍد اأو اأكرث من احتاد لعبة ريا�شية اأو اجلمع بني ع�شوية جمل�س اإدارة ناٍد واحتاد لعبة 

ريا�شية.

مادة )61(:

يجوز ملن بلغ الثامنة ع�شر �شنة ميالدية، ومل يقم به مانع قانوين، اأن يكون من بني موؤ�ش�شي 

واأن  ال�شبابية،  الهيئات  اأو  ال�شباب  اأو مراكز متكني  الريا�شية  الهيئات  اأو  املُجمعات  اأو  الأندية 

يتوىل رئا�شة اأو ع�شوية جمال�س اإدارتها.

وفقًا  حُتدد  مكافاأة  مقابل  اأعمالهم  الهيئات  تلك  اإدارات  جمال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  ويتوىل 

لل�شوابط التي ت�شعها الهيئة الإدارية املخت�شة.

مادة )62(:

النادي هو هيئة تدير فريقًا ريا�شيًا اأو اأكرث بهدف خو�س املناف�شات والعرو�س اجلماهريية 

وحتقيق الإجنازات، ويتخذ مقرًا له اإحدى املُجمعات الريا�شية، وي�شرتط األ يقل عدد الأع�شاء 

املوؤ�ش�شني للنادي عن ع�شرين �شخ�شًا اإذا كان املوؤ�ش�شون اأ�شخا�شًا طبيعيني.

والرتابط  الجتماعية  والرتبية  الريا�شة  ن�شر  اإىل  تهدف  هيئة  هو  الريا�شي  واملُجمع 

يعود  مما  فراغهم  اأوقات  ل�شتثمار  ال�شبل  وتي�شري  الو�شائل  وتهيئة  اأع�شائها،  بني  الجتماعي 

عليهم بالفوائد ال�شحية اأو الجتماعية اأو الروحية اأو البدنية، وي�شرتط األ يقل عدد الأع�شاء 

املوؤ�ش�شني للُمجمع الريا�شي عن ع�شرين �شخ�شًا اإذا كان املوؤ�ش�شون اأ�شخا�شًا طبيعيني، وُيدير 
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املُجمع الريا�شي جمل�س اإدارة منتخب وفقًا لأحكام هذا القانون تكون مدته اأربع �شنوات.

ويجوز لالأندية اأن ُتن�شئ اأو تتملك جممعًا ريا�شيًا اأو اأن يعهد لها باإدارته.

مادة )63(:

يحظر على الأندية واملُجمعات الريا�شية ممار�شة الآتي:

ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدين. اأ - 

الأعمال التجارية اأو الدخول في م�شاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المخت�شة. ب - 

املادة الثالثة

العاملة يف  والهيئات اخلا�شة  والثقافية  والأندية الجتماعية  اإىل قانون اجلمعيات  ُي�شاف 

ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

مواد جديدة باأرقام )60 مكررًا( و)61 مكررًا( و )61 مكررًا 1( و )61 مكررًا 2( و)61 مكررًا 

3( و)61 مكررًا 4(، ن�شو�شها كالآتي:

مادة )60 مكرراً(:

تتكون اجلمعيات العمومية لالأندية واملُجمعات والهيئات الريا�شية ومراكز متكني ال�شباب 

والهيئات ال�شبابية من جميع الأع�شاء العاملني الذين اأوفوا باللتزامات املفرو�شة عليهم، دون 

ا�شرتاط م�شي مدة معينة على ع�شويتهم.

مادة )61 مكرراً(:

ُيعد يف الهيئة الإدارية املخت�شة �شجل اإلكرتوين ُتقيد فيه كافة العقود التي تربمها الأندية 

واملُجمعات والهيئات الريا�شية ومراكز متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية.

وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبرامه.

مادة )61 مكرراً 1(:

ي�شدر بتحديد فئات الر�شوم عن اخلدمات التي تقدمها الهيئة الإدارية املخت�شة، وقواعد 

الوزير املخت�س بعد موافقة جمل�س  الإعفاء منها قرار من  ون�شب زيادتها وتخفي�شها وحالت 

الوزراء.

مادة )61 مكرراً 2(:

فيما عدا اللجنة الأوملبية واللجنة الباراملبية واحتادات اللعبات الريا�شية، للهيئة الإدارية 

املخت�شة عند ثبوت ارتكاب اأية خمالفة لأحكام هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأن 

ُتنذر املخالف بالتوقف عن املخالفة واإزالة اأ�شبابها واآثارها فورًا اأو خالل الفرتة الزمنية التي 

حتددها، ويف حال عدم امتثاله يكون لها اأن ُت�شدر قرارًا م�شببًا باأحد اجلزاءات الآتية:

توقيــع غرامة اإدارية تحت�شــب على اأ�شا�ــس يومي لحمل المخالف علــى التوقف عن المخالفة  اأ - 
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واإزالة اأ�شبابها، وذلك بما ل يجاوز مائة دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي 

دينــار يوميــًا فــي حال تكــرار ذات المخالفة خالل ثالث �شــنوات من تاريــخ اإ�شدار قرار في 

حقه عن المخالفة ال�شابقة، وفي جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 

ع�شرين األف دينار.

ب- توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاوز خم�شين األف دينار.

الغلق لحين زوال اأ�شباب المخالفة. ج - 

الذي بدا من  ويتعني عند توقيع اجلزاء مراعاة طبيعة املخالفة ومدى ج�شامتها، والعنت 

املخالف، واملنافع التي جناها، وال�شرر الذي ترتب على ذلك، ويكون حت�شيل الغرامات بالطرق 

املقررة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة للدولة.

املحكمة  اأمام  عليه  الطعن  الإدارية  اجلزاءات  هذه  باإحدى  قرار  �شده  �شدر  ملن  ويجوز 

املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار.

ويحوز القرار ال�شادر بالغرامة قوة ال�شند التنفيذي بانق�شاء املدة امل�شار اإليها يف الفقرة 

ال�شابقة ما مل تاأمر املحكمة بوقف تنفيذه.

مادة )61 مكرراً 3(:

للهيئة الإدارية املخت�شة عند ثبوت ارتكاب رئي�س اأو اأي من اأع�شاء جمال�س اإدارات الأندية 

خمالفة  اأية  ال�شبابية  الهيئات  اأو  ال�شباب  متكني  مراكز  اأو  الريا�شية  الهيئات  اأو  املُجمعات  اأو 

لأحكام هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأن ُت�شدر قرارًا م�شببًا باإحدى اجلزاءات 

الآتية:

الإنذار الكتابي.  -1

الإيقاف لمدة اأق�شاها 6 اأ�شهر.  -2

توقيع غرامة اإدارية ل تزيد على األف دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.  -3

العزل من رئا�شة اأو ع�شوية مجل�س الإدارة.  -4

الذي بدا من  ويتعني عند توقيع اجلزاء مراعاة طبيعة املخالفة ومدى ج�شامتها، والعنت 

املخالف، واملنافع التي جناها، وال�شرر الذي ترتب على ذلك.

ويكون حت�شيل الغرامات بالطرق املقررة لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة للدولة.

خالل  الإدارية  الهيئة  لدى  يتظلم  اأن  اجلزاءات  هذه  باإحدى  قرار  �شده  �شدر  ملن  ويجوز 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. وُيبت يف التظلم خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

تقدميه، ويعترب عدم البت يف التَّظلُّم خالل الأجل امل�شار اإليه مبثابة رْف�ٍس �شمني له، ول�شاحب 

اأمام املحكمة املخت�شة  ْمنًا  اأو �شِ ال�شاأن اأن يطعن على القرار ال�شادر برْف�س التَّظلُّم �شراحًة 

ْمنيًا اأيهما اأقل.  خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره برْف�س التََّظلُّم اأو اعتباره مرفو�شًا �شِ
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مادة )61 مكرراً 4(:

مع مراعاة اأحكام القوانني الأخرى ذات ال�شلة، يجوز لالأندية واملُجمعات والهيئات الريا�شية 

ومراكز متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية واحتادات اللعبات الريا�شية تاأ�شي�س �شركات جتارية 

خلدمة ن�شاط اأو اأكرث من الأن�شطة التي تقوم عليها وذلك بعد موافقة الوزير املخت�س.

 

املادة الرابعة

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من  الثالث  الباب  اإىل  ُي�شاف 

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

1989، ف�شالن جديدان هما الف�شل الثالث بعنوان )مراكز متكني ال�شباب  رقم )21( ل�شنة 

والهيئات ال�شبابية والريا�شية( وي�شمل املادتني )65مكررًا( و)65 مكررًا 1(، والف�شل ال�شاد�س 

بعنوان )اللجنة الباراملبية( وي�شمل املادتني )73 مكررًا 1( و )73 مكررًا 2(، ويعاد ترتيب باقي 

الف�شول تبعًا لذلك:

الف�ضل الثالث

مراكز تمكين ال�ضباب والهيئات ال�ضبابية والريا�ضية

مادة )65 مكرراً(:

مركز تمكين ال�شــباب هو هيئة اأهلية �شــبابية تربوية ذات نفع عام، يتاألف وفقًا لأحكام هذا  اأ - 

القانون من عدة اأ�شخا�س طبيعيين اأو اعتباريين اأو كليهما معًا، وُي�شهم في التنمية ال�شاملة 

للن�ــسء وال�شــباب، وتاأهيلهــم روحيــًا اأو خلقيــًا اأو ثقافيًا اأو بدنيــًا اأو اجتماعيــًا اأو اقت�شاديًا، 

با�شــتثمار وقــت فراغهــم في ممار�شــة مختلف الأن�شــطة الثقافيــة والجتماعيــة والريا�شية 

وال�شــبابية الوطنيــة، وا�شتك�شــاف المواهــب و�شقلهــا ورعايتها، وغر�ــس التكاتــف والترابط 

ل الم�شئولية  الجتماعي في نفو�س ال�شباب، وي�شعى لكت�شابهم المهارات التي تكفل لهم تحمُّ

في اإطار القانون وال�شيا�شة العامة للمملكة.

ب- الهيئــة ال�شــبابية هــي هيئــة تربوية ذات نفع عــام، تتاألف وفقًا لأحكام هــذا القانون من عدة 

اأ�شخا�س طبيعيين اأو اعتباريين اأو منهما معًا، تهدف اإلى رعاية الن�سء وال�شباب، وت�شهم في 

التنمية ال�شاملة لهم، وتاأهيلهم روحيًا اأو خلقيًا اأو ثقافيًا اأو بدنيًا اأو اجتماعيًا اأو اقت�شاديًا، 

وتمكينهــم مــن الم�شــاركة الفاعلــة با�شــتثمار وقــت فراغهم في ممار�شــة مختلف الأن�شــطة 

الثقافية والجتماعية والريا�شية وال�شــبابية الوطنية، وغر�س التكاتف والترابط الجتماعي 

في نفو�س ال�شباب، وت�شعى لإك�شابهم المهارات التي تكفل تحمل الم�شئولية في اإطار القانون 

وال�شيا�شة العامة للمملكة.

الهيئة الريا�شية مجموعة تتاألف من عدة اأ�شخا�س طبيعيين اأو اعتباريين اأو من كليهما معًا،  ج - 

ُت�شكل بغر�س توفير خدمات ريا�شية اأو ترفيهية ريا�شية اأو تنظيم فعاليات اأو درو�س ريا�شية 

وما يت�شل بها من خدمات.
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مادة )65 مكررًا 1(:

تكون مدة جمال�س اإدارة مراكز متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية والهيئات الريا�شية اأربع 

�شنوات، كما ت�شري على هذه املراكز والهيئات اأحكام املواد من )63( اإىل )65( من هذا القانون.

الف�ضل ال�ضاد�ض

اللجنة الباراملبية

مادة )73 مكرراً 1(:

مايل  وا�شتقالل  اعتبارية  �شخ�شية  ذات  م�شتقلة  هيئة  هي  البحرينية  الباراملبية  اللجنة 

امليثاق  يف  عليها  املن�شو�س  اللتزامات  بجميع  وتتحمل  احلقوق  بكافة  تتمتع  وفني،  واإداري 

الباراملبي، ويكون مقرها مدينة املنامة، اأو اأي مكان اآخر حتدده اللجنة. 

مادة )73 مكرراً 2(:

ت�شري على اللجنة الباراملبية اأحكام املواد من )72( اإىل )73 مكررًا( من هذا القانون مبا 

ل يتعار�س مع طبيعتها.

 

املادة اخلام�ضة

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة ال�ضاد�ضة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 16 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 15 يــونـيــــــــــــو 2022م



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

10

 قرار رقم )30( ل�سنة 2022

باإ�ضدار دليل تنظيم ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

ـة، وعلى  ـخ�شَ وعلى املر�شوم بقانون رقم )41( ل�شنة 2002 ب�شاأن �شيا�شات و�شوابط اخل�شْ

الأخ�س املادة )2( منه،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات 

لة  واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم رقم )84( ل�شنة 2021،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2014 باعتماد �شيا�شات و�شوابط التخ�شي�س،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعمل باأحكام دليل تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س املرافق لهذا القرار. 

املادة الثانية

1- ُيـــ�شِدر وزيــر المالية والقت�شاد الوطنــي القرارات والتعليمات والإر�شــادات الالزمة لتنفيذ 

اأحكام هذا القرار، بما في ذلك الأحكام والإجراءات الفنية والمالية الواجب مراعاتها من 

ِقـَبـل الجهات الإدارية عند ت�شميم م�شروعات ال�شراكة اأو تنفيذها عن طريق ال�شراكة.

ـــق مــن اللتزام بتنفيــذ اأحكام  ـَحـقُّ 2- تكــون وزارة الماليــة والقت�شــاد الوطنــي م�شــئولة عن التَّ

الدليل المرافق لهذا القرار والقرارات والتعليمات والإر�شادات ال�شادرة طبقًا لأحكامه.

املادة الثالثة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ذي القعدة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قرار رقم )33( ل�سنة 2022

بتعيني مدراء يف وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

رئي�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،

ل  وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، املعدَّ

باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الدعم والِخـْدمات. 1- ال�شيد محمود عبدال�شمد اإليا�س عبدالعزيز  

مديرًا لإدارة الم�شاريع. 2- ال�شيد عبداهلل محمد عبداهلل ال�شهلي   

مديرًا لإدارة الت�شال والت�شويق. 3- ال�شيد ح�شين علي عبدالر�شول محمد   

املادة الثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

     رئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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 قرار رقم )34( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف جهاز اخلدمة املدنية

رئي�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،

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، املعدَّ

رقم )55( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جهاز اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـادي مديرًا لإدارة التوظيف يف جهاز اخلدمة املدنية. ـن ال�شيد علي يو�شف علي احلمَّ ُيـعيَّ

املادة الثانية

تاريخ �شدوره،  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  املدنية  رئي�س جهاز اخلدمة  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 

   رئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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وزارة �ضئون البلديات والزراعة

 قرار رقم )112( ل�سنة 2022

 ب�ضاأن حْظـر قْطـع اأو اقتالع اأو اإتالف الأ�ضجار املزروعة 

هات والأماكن والطرق العامة يف امليادين واملَتـَنـزَّ

وزير �شئون البلديات والزراعة:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 

ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

هات  ل يجوز قْطـع اأو اقتالع اأو اإتالف اأية �شجرة اأو �ُشـجرية تكون مزروعة يف امليادين واملَتـَنـزَّ

والأماكن والطرق العامة اأو القيام باأيِّ عمل يوؤدي اإىل الإ�شرار بها. 

اأو  العا�شمة  اأمانة  يجوز برتخي�س من  املادة  الأوىل من هذه  الفقرة  اأحكام  وا�شتثناًء من 

البلدية املخت�شة - بح�شب الأحوال - قْطـع �شجرة اأو �ُشـجرية اأو اقتالعها اأو اإتالف اأية م�شاحة 

ـ�س له باإعادة زراعتها اأو غْر�ِشـها اأو غْر�س بديل عنها يف املكان  مزروعة، على اأن يلتزم املرخَّ

دة يف الرتخي�س. ذاته اأو اأيِّ مكان اآخر ِوْفـقًا للموا�شفات وال�شوابط املحدَّ

املادة الثانية

املادة )41( من  املن�شو�س عليها يف  بالعقوبة  القرار  اأحكام هذا  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير �ضئون البلديات والزراعة

وائل بن نا�ضر املبارك             

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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املجل�ض الأعلى لل�ضحة

 قرار رقم )38( ل�سنة 2022 

 بتعديل املادة )3( من القرار رقم )29( ل�سنة 2020 

 ب�ضاأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�ضحية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�ضحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )29( ل�شنة 2020 ب�شاأن لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن 

ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ ال�شحية،  واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ال�شحية 

،2021

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ب�شاأن لئحة   2020 ل�شنة  القرار رقم )29(  املادة )3( من  )اأ( من  البند  ُيـ�شتبَدل بن�س 

ال�شحية،  واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ال�شحية  املهن  مزاولة  امتحانات  نظام 

الن�س الآتي:

 اأ- يكون لطالب الترخي�س البحريني فقط الذي لم يْجـَتـز امتحان التقييم ِطـْبـقًا للبند ال�شابق، 

دًا مرتين اإ�شافيتين �شريطة ح�شوره دورة تدريبية ل تقل مدتها عن  اأن يحاول اجتيازه مجدَّ

�شتة اأ�شهر في اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية المعتَمـــدة لدى الهيئة، وتقديمه ما يثبت اجتيازه 

لهــذه الــدورة التدريبية، وعلى اأن تكون محاولة اجتيازه لمتحان التقييم في هاتين المرتين 

خالل �شنتين من اجتيازه تلك الدورة التدريبية.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�ضحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 20 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 19 يــونـيــــــــــــو 2022م
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املجل�ض الأعلى لل�ضحة

 قرار رقم )39( ل�سنة 2022

بتنظيم مزاولة الطب اخلا�ض يف امل�ضت�ضفيات احلكومية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاِونة، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،  ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

ـل ِخـْدمات الطب العام عن ِخـْدمات الطب  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2011 ب�شاأن ف�شْ

اخلا�س،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج باخلارج،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2019 بتحديد امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

التي ي�شري عليها قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى لئحة ا�شرتاطات الرتخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية والرقابة عليها ال�شادرة 

بالقرار رقم )23( ل�شنة 2021،

ل�شنة   )51( رقم  بالقرار  ال�شادرة  احلكومية  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  املالية  الالئحة  وعلى 

 ،2021

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـنة قريَن ُكـلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
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المملكة: مملكة البحرين.

مجل�ض الأمناء: مجل�س اأمناء الم�شت�شفيات الحكومية.

الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية.

الطــب الخا�ــض: الطــب الــذي يــزاَول فــي العيــادات الخارجيــة بالم�شت�شــفيات الحكوميــة اأو 

الإجــراءات الطبيــة اأو العمليــات الجراحية التي يتم اإجراوؤها داخل الم�شت�شــفيات الحكومية من 

ِقـَبـــل الأطباء ال�شت�شاريين في غير اأوقات الدوام الر�شمي، وذلك تحت اإ�شراف الفريق، وي�شمل 

َزم ال�شحية الختيارية مــن المواطنين  م اإلــى حاملي الــرُّ كذلــك الِخـــْدمات الإ�شافيــة التــي تقدَّ

والمقيمين في الم�شت�شفيات الحكومية. 

الفريق: فريق الطب الخا�س الُمـن�شاأ بموجب المادة )3( من هذا القرار.

مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على كافة امل�شت�شفيات احلكومية اخلا�شعة لقانون ال�شمان ال�شحي، 

ا�شت�شاريني  اأطباء  من  اخلا�س  بالطب  املتعاقدين  احلكومية  بامل�شت�شفيات  العاملني  واملوظفني 

وطواقم طبية من املهن الطبية املعاِونة واملوظفني الإداريني، وكذلك الأطباء ال�شت�شاريني من 

غري العاملني بامل�شت�شفيات احلكومية واملتعاقدين بالطب اخلا�س.

مادة )3(

ُيـن�شاأ فريق ُيـ�شمى )فريق الطب اخلا�س( برئا�شة الرئي�س التنفيذي. 

مادة )4(

بعد  الأمناء  لعمله قرار من جمل�س  ـمة  املنظِّ والقواعد والإجراءات  الفريق  بت�شكيل  ي�شُدر 

موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة.

وتكون مدة الع�شوية يف الفريق اأربع �شنوات. 

مادة )5(

يخت�س الفريق بكل ما يتعلق بالطب اخلا�س، وله على الأخ�س القيام بالآتي:

ها على مجل�س الأمناء لعتمادها. ـع خطة عامة لإدارة وتنظيم �شئون الطب الخا�س، وعْر�شِ اأ- و�شْ

قات التي تواجهه ومقترحات حلولها،  ب- اإعداد تقارير دورية ب�شــاأن عمل الطب الخا�س والمعوِّ

ها على مجل�س الأمناء لتخاذ ما يراه ب�شاأنها. وعْر�شِ

ج- اإعــداد واعتمــاد العقــود المزمع توقيعهــا مع الأطباء ال�شت�شــاريين والطواقــم الطبية للمهن 
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المعاِونــة والموظفيــن الإداريين الراغبين في اللتحاق بالطب الخا�س، �شــواًء من العاملين 

وغير العاملين بالم�شت�شفيات الحكومية. 

دي التغطية التاأمينية لتقديم الِخـــْدمات  د- اإعــداد العقــود والتفاقيات المزمــع اإبرامها مع مزوِّ

الطبية تحت منظومة ال�شمان ال�شحي، ورْفـُعـها لمجل�س الأمناء لالعتماد.

د التغطية التاأمينية،  هـ- اقتراح تحديد ن�شبة الطب الخا�س من عقود الِخـْدمات الطبية مع مزوِّ

ورْفـِعـها لمجل�س الأمناء لعتمادها.

مة في الطب الخا�ــس، وتجديدها كلما  و- مراجعــة قائمة اأ�شــعار كافة الِخـــْدمات الطبيــة المقدَّ

ا�شتلزم الأمر ذلك.

مة بالطب الخا�س كالعيادات  ز- مراجعة �شيا�شــة فْتـــح وت�شــغيل كافة الِخـــْدمات ال�شحية المقدَّ

وغرف العمليات.

ح- درا�شة �ُشـُبـل تح�شين م�شتوى ِخـْدمات الطب الخا�س من خالل م�شاركة اآراء العاملين به. 

ـــع اآليــة للحالت الطارئة بالطب الخا�س، وتقييمها �شــنويًا، واإعــداد التو�شيات الخا�شة  ط- و�شْ

بها ورْفـِعـها لمجل�س الأمناء لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

ي- التن�شيق مع كافة اأق�شام الم�شت�شفيات الحكومية والجهات ذات ال�شلة بالطب الخا�س. 

ك- التحقيــق فــي اأي مخالفــة لأحــكام هــذا القــرار، ويرفــع الفريــق نتيجــة التحقيق مرِفـــقًا به 

مقترحاته اإلى مجل�س الأمناء لتخاذ ما يلزم في هذا ال�شاأن.

مادة )6(

د العقد الأجر  يكون التحاق الأطباء ال�شت�شاريني بالطب اخلا�س عن طريق التعاقد، وُيـحدِّ

الإ�شافية  الطبية  اخِلـْدمات  نظري  ـلة  املتح�شَّ املبالغ  من  املئوية  الن�شبة  اأو  العمولة  اأ�شا�س  على 

د حقوقهم والتزاماتهم على األ ي�شتحقوا اأي مزايا  مة للمري�س بالطب اخلا�س، كما ُيـحدِّ املقدَّ

دة بالعقد. مالية اأخرى بخالف العمولة اأو الن�شبة املئوية املحدَّ

كما يجوز التعاقد مع اأطباء ا�شت�شاريني من خارج مملكة البحرين من ذوي الكفاءة واخلربة 

ـل الطب اخلا�س باأجورهم، وذلك ِوْفـقًا  ـ�شات الطبية، على اأن يتكفَّ العاملية يف خمتلف التخ�شُّ

لربنامج الطبيب ال�شت�شاري الزائر بعد ا�شتيفاء اإجراءات الرتاخي�س اخلا�شة مبزاولة املهنة 

باململكة. 

بالطب اخلا�س عن  الإداريني  واملوظفني  املعاِونة  الطبية  املهن  اأ�شحاب  التحاق  يكون  كما 

طريق التعاقد. 
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مادة )7(

يجب على الأطباء ال�شت�شاريني بالطب اخلا�س اللتزام بالآتي:

ـــبع بالم�شت�شفى الحكومي، ب�شــرط األ يقل وقت  د مواعيد ال�شت�شــارة ِوْفـــقًا للنظام المتَّ اأ- ُتـــحدَّ

ال�شت�شارة لكل مري�س عن ع�شر دقائق.

ب- ل يجــوز لالأطبــاء ال�شت�شــاريين اأن يتقا�شــوا اأي مبالغ مالية تحت اأيِّ م�شــمى من المر�شى، 

نظير ما يقدمونها من ِخـْدمات طبية.

ج- ل يجــوز تحويــل المر�شــى مــن العيــادات العامة اإلــى العيــادات الخا�شة، ويجــوز اإجراء هذا 

التحويــل اإذا كان مــن العيــادات الخا�شــة اإلــى العيادات العامــة، مع مراعاة نظــام التحويل 

ـــبع في الم�شت�شــفى الحكومي، كما يجوز اإجراء التحويل اإلى ق�شــم الحوادث والطوارىء  المتَّ

ـــعة من  اإذا تَطـلَّـــبت حالــة المري�ــس ذلــك، علــى اأن يكون هــذا التحويل بموجب ر�شــالة موقَّ

الطبيب المخت�س، وطبقًا لقواعد ال�شمان ال�شحي.

د- ل يجوز للطبيب ال�شت�شاري العامل باأحد الم�شت�شفيات الحكومية اأن يجري عمليات جراحية 

تابعة للطب الخا�س في اأوقات دوامه الر�شمي.

هـ- ل يجوز للطبيب ال�شت�شاري العامل باأحد الم�شت�شفيات الحكومية عالج المر�شى في اأيٍّ من 

الم�شت�شــفيات اأو العيــادات الأخرى �شــواًء كانت عامــة اأو خا�شة، وذلك خــارج اأوقات دوامه 

الر�شمي.

و- يجب األ يزيد عمل الأطباء ال�شت�شــاريين العاملين بالم�شت�شــفيات الحكومية على �شت نوبات 

عمل في الأ�شبوع، مع مراعاة اأيام الُجـَمـع والعطالت الر�شمية.

مادة )8(

يجب على الأطباء املناوبني يف امل�شت�شفيات احلكومية متابعة عالج املر�شى التابعني لأطباء 

ِمـني يف امل�شت�شفيات احلكومية حتت اإ�شراف ومتابعة طبيب الطب اخلا�س،  الطب اخلا�س واملنوَّ

ح�شب نظام ال�شت�شارة املعمول به بامل�شت�شفى احلكومي، وذلك كله طبقًا لنظام ال�شمان ال�شحي 

ـع بها املري�س. ْزمة ال�شحية املتمتِّ والرُّ

مادة )9(

ـل فيه الطبيب  يجب اأن يكون لكل مري�س بالطب اخلا�س �شجل طبي ورقي واإلكرتوين، ي�شجِّ

بيانات املري�س ال�شخ�شية والـَمـَر�شية.

الطبي  ال�شجل  ن�شخة من  اإرفاق  اأو جراحي يجب  املري�س لإجراء طبي   ويف حالة خ�شوع 

نتائج الفحو�س والتحاليل الالزمة لإرفاقها ب�شجل املري�س يف  ـنًا  اخلا�س به عن حالته مت�شمِّ

امل�شت�شفى احلكومي.
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مادة )10(

يجب على الطبيب ال�شت�شاري بالطب اخلا�س، يف حال قيامه باإجازة اأن ُيـِنـيب عنه طبيبًا 

اأول، للعمل يف عيادته خالل فرتة الإجازة،  ـ�س وبدرجة ل تقل عن نائب  اآخر يف ذات التخ�شُّ

وذلك بعد احل�شول على موافقة رئي�س الأطباء املخت�س، ول يجوز للطبيب النائب اإدخال مر�شى 

حتت ا�شمه اأو اإجراء عمليات جراحية لهم يف امل�شت�شفى احلكومي.

مادة )11(

ُيـن�شاأ ح�شاب توَدع فيه اإيرادات الطب اخلا�س يف اأحد البنوك الوطنية العاملة يف اململكة، 

الرئي�س  به  يتقدم  طلب  على  بناًء  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزارة  موافقة  بعد  فْتـُحـه  ويتم 

ـنًا الغر�س من فْتـح احل�شاب، وال�شم املقرَتح له. التنفيذي مت�شمِّ

ويجب اإخطار اإدارة املدفوعات والتح�شيل بوزارة املالية والقت�شاد الوطني ب�شاأن ا�شتثمار 

الفائ�س من ر�شيد ح�شاب الطب اخلا�س لدى البنك املعِنـي، بعد موافقة جمل�س الأمناء، وذلك 

كله مبراعاة احلكم الوارد يف الفقرة )د( من املادة )69( من قانون ال�شمان ال�شحي.

مادة )12(

وامل�شت�شفى  اخلا�س  بالطب  اخلا�شة  احل�شابات  بني  فيما  حما�َشـبية  ت�شوية  عمل  يتم 

ـي اخِلـْدمات ال�شحية داخل امل�شت�شفى احلكومي، وذلك  احلكومي يف حال حتويل املر�شى لتلقِّ

طبقًا لل�شوابط املحا�َشـبية التي ي�شعها الرئي�س التنفيذي لإجراءات ال�شمان ال�شحي والقواعد 

َزم ال�شحية. املحا�َشـبية بني الرُّ

مادة )13(

املالية  الرقابة  ديوان  ِقـَبـل  من  والإداري  املايل  للتدقيق  اخلا�س  الطب  ح�شابات  تخ�شع 

والإدارية، ويرفع الديوان تقريرًا �شنويًا بنتائج التدقيق اإىل املجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة )14(

ل ُتـِخـلُّ اأحكام هذا القرار باخت�شا�شات الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية.

مادة )15(

ـل ِخـْدمات الطب العام عن ِخـْدمات الطب  ُيـلغى القرار رقم )18( ل�شنة 2011 ب�شاأن ف�شْ

اخلا�س.
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مادة )16(

على الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات احلكومية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�ضحة

الفريق طبيب حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

�شـدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 20 يــونــيــــــــــــو 2022م       
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )21( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نْقـل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- الَمـراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�ضناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1819 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  20/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160153 :بلطلا مقر ]21[
 15/11/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/031166  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   61/994,709[31] 
[32] 16/05/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ركواھ -2 ،يد ،كیرا ،يلسرب -1 :نوعرتخملا ]72[
 ھیج ،غیرك
 كنإ ،سكیلبالوأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،تیرتس نوتسلیوب 800 روات لشنیدورب -1  :كلاملا ناونع
 02199 ھیا ما ،نوتسوب
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: A61K 8/362, A61Q 5/12 

 
 :عجارملا ]56[

D1: GB 773559 A 
D2: WO 2012/080321 A2 
D3: US 4532950 A 
D4: US 2008/141468 A1 
D5: WO 2015/017768 A1 
D6: EP 2295029 A1 
D7: US 2008/187506 A1 
D8: US 4425132 A 

 
 

 
 نیتاریكلا جالع قرطو تارضحتسم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 رعشلا .رفاظالا وأ ،دلجلاو ،رعشلا يف دوجوملا نیتاریكلا يف لابحلا ءانب ةداعإل قرط ،تامزلتسمو تارضحتسم 
 تابیكرتب  ھجالع نكمی يذلاو،مئادلا جومتلا لثم ،ھجلاعملا بورض نم هریغ وأ / و رعشلا نیولت جالع ببسب فلت يذلا
 عم دحاو تقو يف وأ رعشلا نیولت جالع دعب اقحال تارضحتسملا عضو متی دق .رثكأ وأ دحاو طشن لماع ىلع يوتحت
 عوبسأ ةدمل ،ةقباسلا ھتلاح ىلإ رعشلا عوجر عنمی مئادلا جومتلا جالع لالخ طشنلا لماعلا مادختسا .رعشلا نیولت جالع
 نوكت نأ رثكأ لضفیو ،لقألا ىلع ةنس ةدم نوكت نا رثكأ لضفیو ،رھشأ ةثالث نع لقی ال نأ لضفیو ،لقألا ىلع دحاو
 دعاسی نأ نكمی رفاظألا وأ دلجلا ىلع طشنلا لماعلا مادختسا.هرم نم رثكال رضحتسملا عضو دعب ،ھنس نم رثكا هدملا
 .ةیعیبطلا ةخوخیشلا وأ عومدلا و يعیبطلا ءادترالا لالخ نم لابحلا رارضأ حالصإ يف
 
 
 
 17 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1820 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  19/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160141 :بلطلا مقر ]21[
 19/10/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/058446  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   10 2014 005 807.7[31] 
[32] 19/04/2014 

 ایناملأ ]33[
 لودیو تربریھ -1 :نوعرتخملا ]72[
 رنتیلغاھ جروج زناھ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،يس مآ لز 5700-ھیأ ،11 يللاندنیل -1  :كلاملا ناونع
 اسمنلا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  A01N 33/12, A01N 31/14, 
A01N 31/02, A01N 25/02 

 :عجارملا ]56[
D1: TONGFAN SUN ET AL: "Density, Viscosity 
and Thermal Conductivity of Aqueous Solutions 
of Propylene 
Glycol, Dipropylene Glycol, and Tripropylene 
Glycol between 290 K and 460 K", Journal of 
Chemical & 
Engineering Data, vol. 49, no. 5, 1 September 
2004, pages 1311-1317 
D2: DOW: "A GUIDE TO GLYCOLS", 
INTERNET CITATION, 31 December 2003, 
pages 1-58 
D3: WO 2006/099359 A2 
D4: WO 2013/067150 A2 
D5: US 2005/113276 A1 
D6: US 3160555 A 
D7: WO 2010/127227 A1 
D8: WO 2012/034032 A2 
 

 
 دیلا تارھطم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،بیوذتلا ریثأ نم لقألا ىلع دحاوو ءاملا نم نزولا نم %40 ىلع لقألا ىلع يوتحت ،دیلا تارھطمب عارتخالا قلعتی 
 ةطقنو ،ك303 نم لقأ راھصنإلا ةطقن ،نوتلاد 107 نم ربكأ يئیزج نزو ھیدل لقألا ىلع دحاولا تیوذتلا ریثأ ثیح
 مویسلاكلا نابوذ نم للقی ریثألا ثیح ،نھارلا ریثألا نم %50 نع لثی ال ءاملا يف نابوذلا ،ك373 نم ربكأ نایلغلا
 ،ثلثلا ىلإ لیضفتب ،فصنلا ىلإ لقألا ىلع ءاملا يف ةینیمألا تایركسلاو تانیتوربلا نم برقملا مویسینغملاو برقملا
 مدختست نأ نكمی ةروكذملا دیلا تارھطم .سمخلا ىلإ صوصخلا ھجو ىلع ،عبرلا ىلإ يئانثتسا وحن ىلع لیضفتب
 .ةیداحألا لوحكلا نم ةیلاخ دی تارھطمك
 
 2 :ةیامحلا رصانع ددع
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )16( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نْقـل ملكيتها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها. ـف الأداة التي ُقـدِّ 4- و�شْ

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب.

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�ضناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1905

ا�ضم الطالب :  �شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي

عنوانه : ت�شانغت�شون رود، ايكونمي و تيكنولوجي ديفلوبمنت زون ووهو، انهوي 241006 )ال�شين(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/03/27

و�ضف طلب الت�ضميم: �شيارة

 الت�ضنيف: 12.08

ا�ضم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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رقم الطلب:  ب ت /  1920

ا�ضم الطالب:  تورلن هولدينغ اأ�س اأيه

عنوانه: رو دو جورا 11، 2345 لي�س بريوليوك�س، �شوي�شرا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/15

و�ضف طلب الت�ضميم: �شاعة يد

 الت�ضنيف: 10.02

ا�ضم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�ضبب انق�ضاء احلقوقتاريخ انق�ضاء احلقوقرقم الر�ضم اأو النموذج ال�ضناعيرقم الت�ضل�ضل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية110802021/8/3

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية210812021/8/3

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية311002021/11/14

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية411012021/11/14

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية513732019/2/18
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 12205 رقم قيد الوكالة 
 01/11/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BP MIDDLE EAST LLC 
EMARATI 

P.O.BOX.1699,DUBAI,U.A.E. 
 حمد الكويتيأعلي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Oils AND derivative موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CASTROL 

 Limited نوع الوكالة
 

 2163 رقم قيد الوكالة 
 01/11/1967 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CARRIER  INTERNATIONAL  CRPORATION 
AMERICAN 

CARRIER  WORLD  HEADQUARTERS 1 CARRIER  PLACE , FARMINGTON 
, CONNECTICUT 06034 - 4015 , U.S.A. 

 شركه يتيم لتكيف الهواء ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12061 رقم قيد الوكالة 
 03/12/2012 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

BATEEL INTERNATIONAL LLC. 
EMARATI 

P.O. BOX 7634, DUBAI, UAE 
 المؤيد للتوزيع ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JOMARA 

 Limited نوع الوكالة
 

 

 

 

تجارية الوكاالت تجديد لبعض الإعالن   

 اإعالن 

جتديد لبع�ض الوكالت التجارية
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 12311 رقم قيد الوكالة 
 01/09/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Atnahs Pharma Ltd 
BRITISH 

SUITE 1,2RD FLOOR ,11-12 ST JAMES, 
SQUARE,LONDON,UNITEDKINGDOM,SW1Y  4LB(ATNAHS) 

 صيدلية الجشي فرع لمؤسسة الجشي  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

FAMVIR 125MG TABFAMVIR 250MG TABFAMVIR 500MG 
TABROCALTROL 0.25MCG CAPSULEROCALTROL 0.5MCG CAPSULE 

 Limited نوع الوكالة
 

 10993 رقم قيد الوكالة 
 01/11/1998 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CP PHARMACEUTICALS LTD 
BRITISH 

ash road north,  wrexham industrial estate,  WREXHAM  LL13 9UF, U.K.k 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
cp pharmaceuticals 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 553 رقم قيد الوكالة 
 09/10/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SOCIETE DES MONTRES WEST END SA 
SWISS 

ROUATOPE 24,   CP 109,  CH-1912 LEYTRON,  SWITZERLAND 
 .الزيرة و أوالده ذ.م.م شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Wristwatch موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
West End 

 Limited نوع الوكالة
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3 
 

 11985 رقم قيد الوكالة 
 01/02/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HUPER OPTIK 
SINGAPOREAN 

12 JALAN KILANG BARAT,  NO 04-03 , GLOBANITRIX BUKLDING 
SINGAPORE 159354 

 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Automotive supplies & Accessories موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HUPER OPTIK 

 Limited نوع الوكالة
 

 11830 رقم قيد الوكالة 
 15/10/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GLOBAL PHARMA COMPANY LLC 
EMARATI 

PO BOX 72168 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

GLOCLAV- GLOMOX-EMILOK-GLOTAC-EMIDOL-GLORMINEMIFENAC -
GLOPRIL - LORIT-GLOVIT-EMIFEN 

 Limited نوع الوكالة
 

 12194 رقم قيد الوكالة 
 05/11/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MECAPHARMA S.A.L (offshore) 
LEBANESE 

Plot 19 No. 58/Jdeideh, Lebanon. 
الوكيل اسم   صيدلية جعفر  

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
INTRAFEN NITYRORPHACOL 

 Limited نوع الوكالة
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4 
 

 9168 رقم قيد الوكالة 
 14/11/1992 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PHARCO  PHARMACEUTICALS 
EGYPTIAN 

p.o.  box  12,   sidi  gaber,  alexandria,   egypt 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
pharco 

 Limited نوع الوكالة
 

 11829 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   15/11/2006 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO 
OMANI 

P.O BOX 120,RUSAYL,POSTAL CODE 124 OMAN 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
OMOL,ORS,OMATAN,OMAFEN,OMADINE 

 Limited نوع الوكالة
 

 10605 رقم قيد الوكالة 
 01/11/1996 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

WESTFEILD MEDICAL LTD, U.K 
BRITISH 

2 nd ave. westfeild trading estate,  medsomer norton,  bath, ba3 4dp, u.k 
 جعفر حيدر رويان المحدودة ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
westfild medical limited 

 Limited نوع الوكالة
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 9368 رقم قيد الوكالة 
 26/11/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AMOUN  PHARMACEUTICAL  INDUSTRIES  CO 
EGYPTIAN 

EL OBOUR CITY,  CAIRO, EGYPT 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
APIC 

 Limited نوع الوكالة
 

 4297 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/10/1981 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JOTUN LTD 
EMARATI 

p.o.box : 3671 , dubai u.a.e 
 مجموعة عبدالرحمن خليل المؤيد ذ.م .م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Paints موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
jotun ltd 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12166 رقم قيد الوكالة 
 11/11/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHERWIN WILLIAMS PAINT 
SAUDI 

JADDAH , KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 اندكو ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Decoration Materials موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
sherwin williams paints 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

65

6 
 

 12320 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

IRISH BREEZE LIMITED 
IRISH 

South Bank, Dublin, Ireland 
 المؤيد للتوزيع ذ.م.م اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

waterwipes 60plwaterwipes 4x60pk(240wipes)waterwipes 9x60pk (540 
wipes)waterwipes 12x60pk (720 wipes)waterwipes 28pk 

 Limited نوع الوكالة
 

 8680 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/11/1991 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AL IMAN FACTORIES ESTABLISHMENT FOR CONTRACTING 
SAUDI 

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

بيان البضائع  
 Parts of heavy machinery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AL-IMAN 

 Limited نوع الوكالة
 

 11655 رقم قيد الوكالة 
 25/03/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RADEBERGER GRUPPE AG 
GERMAN 

DARMSTADTER LANDSTRASSE 185, 60598 FREANKFURT AM MAIN, 
GERMANY 

 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
RADEBERGER GRUPPE 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11646 رقم قيد الوكالة 
 02/04/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MAISON ALBERT BICHOT 
FRENCH 

6 BIS, BD  ACQUES COPEAU, BP 47, 21200  BEAUNE , FRANCE 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ALBERT BICHOT 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11648 رقم قيد الوكالة 
 10/04/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CANTINE VOLPI SRL 
ITALAIN 

STRADA STATALE 10. NO.72, 15057 TORRONA (AL), ITALY 
 إنترناشونالجلف براندز -مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VOLPI 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11647 رقم قيد الوكالة 
 11/04/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CASA VINICOLA BOTTER CARLO  AND  C.S.P.A 
ITALAIN 

VIA . CADORNA , 17 - 30020 FOSSALTA DI PIAVE,  ITALY 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BOTTER WINS 

 Unlimited نوع الوكالة
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قيد الوكالة رقم   2870 
 21/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TUBORG BREWERIES LTD 
DANE 

DK-2900 HELLERUP, COPENHAGEN, DENMARK 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TUBORG 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 2915 رقم قيد الوكالة 
 21/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JEAN PIERRE BROTE 
FRENCH 

negociants eleveur, chateauneuf du pape 84230, FRANCE 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
brottem-  rhone valley 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 10986 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TADANO ,LTD 
JAPANESE 

koh 34, shindencho , takamatsu city , Kagawa Prefecture, Japan 
 ش.م.ب.م   - والده  أ شركه يوسف خليل المؤيد و اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Heavy machine موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
tadano  ltd 

 Limited نوع الوكالة
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 765 رقم قيد الوكالة 
 26/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

I.R.E. IGNIS  S.P.A 
ITALAIN 

21025 - COMERIO - (VARESE)  -ITALY 
 ش.م.ب.م   - والده  أ يوسف خليل المؤيد و ةشرك اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
IGNIS 

 Limited نوع الوكالة
 

 6686 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1986 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PHILCO INTERNATIONAL CORPORATION 
AMERICAN 

1720 WALTON ROAD , BLUE BELL,  PENNSYLVANYA 19422,  U.S.A 
الوكيل اسم   ش.م.ب.م   -   والدهأ ويوسف خليل المؤيد  ةشرك 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PHILCO 

 Limited نوع الوكالة
 

 8336 رقم قيد الوكالة 
 01/08/1990 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DRAGERWERK AKIENGELLSCHAFT 
GERMAN 

MOISLINGER ALLEE 53-55, 2400 LUBECK,  GERMANY 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ ويوسف خليل المؤيد  ةشرك اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DRAGER 

 Limited نوع الوكالة
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 710 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1974 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GLEM GAS  S.P.A 
ITALAIN 

VIA O. RESPIGHI 91, 41100 MODENA, ITALY 
 ش.م.ب.م   - شركه يوسف خليل المؤيد واوالده   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electronic Devices موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
GLEM GAS 

 Limited نوع الوكالة
 

 2879 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1978 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TOYO TIRE  AND  RUBBER CO. LIMITED 
JAPANESE 

4-24-15, SENDAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN 
 ش.م.ب.م   - شركه يوسف خليل المؤيد واوالده   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TOYO,   KANEMATSU GOSHO LTD 

 Limited نوع الوكالة
 

 4473 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1982 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KSB  INTERNATIONAL. 
GERMAN 

POSTFACH 225, JOHANN-KIEIN-STRASSE 6 . D-6710  FRANKENTHAL  
PFAIZ, GERMANY 

 والده أويوسف خليل الموءيد   اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Mobile machinery Light موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KSB 

 Limited نوع الوكالة
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 12242 رقم قيد الوكالة 
 30/10/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A and New Country Healthcare LLC 
EMARATI 

P.O.Box:23412, Dubai, UAE 
 البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة صيدليه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FOSTERFOSTER NEXTHALERBRAMITOBPEYONA 

 Limited نوع الوكالة
 

 12097 رقم قيد الوكالة 
 31/12/2018 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

SAFILENS 
ITALAIN 

[IAZZA RISIERA SAN SABBA  7 34079  STARANZANO GO ITALY 
 أوبتيكا ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Lenses  and  solution موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FUSION ,OPEN ,SPAEYES,SAFE-GELI,SAFELINE 

 Limited نوع الوكالة
 

 12156 رقم قيد الوكالة 
 31/10/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Trend Farma for Pharmaceutical Food Industries ,   EGYPT 
EGYPTIAN 

 هليوبلس - روكسي   - شارع شفيق جالل  6
 ايلند تريدنغ ذ.م.م بحرين  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 مواد غذائية موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ROOTS 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12082 رقم قيد الوكالة 
 01/02/2013 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ARBA KIMYASAL TEMIZLIK VE KOZMETIK URUNLERI SAN 
TURK 

ADNAN KAHVECI MAHALLESI , GOLBOYU SOKAK NO 7  BEYLIKDUZU, 
ISTANBUL, TURKEY 

 بحرين ايلند تريدنغ ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

JOYCE-JOYCE PLUS-EURO TOX -TAG-APHRODITE-JOLINE-EAGINA-
AIRTIME 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12094 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2011 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BAYT AL SHAMAGH LLCEH  OTHMAN BIN AFFAN 
QATARI 

AL- AZIZIYAH OTMAN BINA AFFAN STREET  PO BO6920 
 المرزام لاللبسة الشعبية الرجالية محالت  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Ready-made clothes موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AL RUWAIS 

 Limited نوع الوكالة
 

 653 رقم قيد الوكالة 
 27/10/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TERUMO CORPORATION 
JAPANESE 

44 -1, 2 - CHOME, HATAGAYA,  SHIBUYA - KU,  TOKYO,  JAPAN. 
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TERUMO 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11090 رقم قيد الوكالة 
 11/10/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NOVARTIS  PHARMA  SERVICES INC. 
SWISS 

Lichtstrass  35,4056  Basel,  Switzerland. 
 .يوسف محمود حسين و صيدلية البحرين ذ.م.م شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NOVARTIS AG 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12398 رقم قيد الوكالة 
 18/09/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Hookah Design LLC 
AMERICAN 

75 NW 7th Street, Boca Raton, Florida 33432 United States of America 
 أوالد الخير ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Shisha موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Fumo 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 9573 رقم قيد الوكالة 
 21/10/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

FANTINO  LEATHER INDUSTRIES W.L.L 
QATARI 

PO Box 40182, DOHA,  Qatar 
 فانتينو  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Shoehorn موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

SAXONE / DOLCIS / CHILDRENS BIRTHDAY / SAXONE LILLY & 
SKINNER 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1148 رقم قيد الوكالة 
 07/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TENUTA  VILLA  GIRARDI. 
ITALAIN 

37029 A, PIOTRO IN CARIANO -  VERONA, ITALY 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TENUTA  VILLA  GIRARDI 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12496 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

P&G HEALTH GERMANY GMBH (AND ITS AFFILIATES) 
GERMAN 

SULZBACHER STR. 40, 65824, SCHWALBACH AM TAUNUS, HESSEN 
GERMANY 

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

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
P&G 

 Limited نوع الوكالة
 

 141 رقم قيد الوكالة 
 02/02/1968 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

D.D.D. LIMITED 
BRITISH 

94 RICKMANSWORTH ROAD , WATFORD, HERTFORDSHIRE WD1 7JJ,  - 
ENGLAND 

 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
D.D.D WATE ON -  2ND DEBUT 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

74

15 
 

 983 رقم قيد الوكالة 
 23/04/1959 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SMITH AND NEPHEW LTD. 
BRITISH 

BESSEMERROAD , WETWYN GARDEN CITY,HERTS , ENGLAND. 
الوكيل اسم   صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  

بيان البضائع  
 Generators موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
S and N 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1981 رقم قيد الوكالة 
 18/05/1977 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HALEWOOD  CHEMICALS  LTD. 
BRITISH 

HORTON  ROAD , STANWELL  MOOR  ,  STAINES ,MIDDLESEX , TW19 
6BJ ENGLAND 

 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
HALEWOOD  CHEMICALS  LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 2233 رقم قيد الوكالة 
 05/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HAYMAN  LIMITED 
BRITISH 

EASTWAYS PARK. WITHAM. ESSEX. CM8 3YE. ENGLAND 
 مقفلة صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HAYMAN  LIMITED 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11988 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HEMO CUE AB 
SWEDISH 

PO BOX 1204  262  23 ANGELHOLM , SWEDEN 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HEMO CUE 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 6348 رقم قيد الوكالة 
 12/05/2011 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COGNAC BRUGEROLLE 
FRENCH 

17160 matha pres cognac , france 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
brugerolle - brunel 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1146 رقم قيد الوكالة 
 13/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BOUCHARD  AINE   AND   FILS 
FRENCH 

36  RUE  SAINTE  MARGUERITE, B.P. 87,   21202  BEAUNE, FRANCE 
 براندز إنترناشونالجلف -مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
B.A.F. 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11752 رقم قيد الوكالة 
 18/05/2011 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ANADOLU EFES BIARACILIK 
TURK 

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD N0:1 KARTAL 34870 ISTANBUL 
TURKEY 

 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EFES 

 Unlimited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   4307 
 01/03/1980 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GARNIER  AND  CIE C  O , SCODIA . 
FRENCH 

LABORATOIRE HARNIER ET CIE AU CAPITAL DE 3.812.500  F- SIEGE  
SOCIAL 281 , RUE  SAINT- HONORE, 75008 PARISE 

 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LABORATOIRE GARNIER and CIE. 

 Limited نوع الوكالة
 

 808 رقم قيد الوكالة 
 01/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CO-RO  FOODS  A.S. 
DANE 

P.O.BOX 31, 1-ELLEKAER ,  DK-3600  FREDERIKSSUND,  DENMARK. 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

SUNQUICK - SUNTOP - SUNCOLA - SUNSPOT -  SUN-C  - SUNJUICE -  
SUNWATER - GREATSENG 

 Limited نوع الوكالة
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 1727 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1974 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

H , J , HEINZ COMPANY LIMITED 
BRITISH 

hayes park, hayes, middlesex ub4 8al, england 
 بردات الجزيرة ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Alcohol Drinks 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
heinz 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 2462 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNITED BISCUITS LIMITED 
BRITISH 

SYON LANE, ISLEWORTH, MIDDLESEX TW7 5NN, UNITED KINGDOM 
 بردات الجزيرة ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MCVITIE 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12219 رقم قيد الوكالة 
 28/10/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

INTRACIN PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED 
INDIAN 

NADIAD-387001,C-1,B-53,G.I.D.C. GUJARAT, INDIA 
 جاسم التجارية ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 ادوية بيطرية  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
IPPLIntracin pharmaceutical pvt ltd 

 Limited نوع الوكالة
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 11328 رقم قيد الوكالة 
 05/05/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AVENTIS PHARMA 
FRENCH 

20 Ave Raymond Aron, 92160 Antony, France 
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AVENTIS PHARMA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11485 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DE RIGO S P A . 
ITALAIN 

LONGARONE Z. I. VILLANOVA .BELLUNO,   ITALY 
 أوبتيكا ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 glasses موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LOEWE 

 Limited نوع الوكالة
 

 12409 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o 
CZECH 

Sokolovska 106, 57021 Litomysl, Czech Republic 
 .النسر لمعالجة الخرسانة والتجاره ذ.م.م شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Building materials موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PALADIN 

 Unlimited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   274 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MAST LABORTATORIES LTD 
BRITISH 

38 QUEENSLAND STREET, LIVERPOOL  L7  3 JG, U.K. 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MAST 

 Limited نوع الوكالة
 

 1890 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BRISTOL MYERS INTERNATIONAL SPA 
AMERICAN 

345, AVENUE NEW YORK  N. Y. 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

BRISTOL MYERS / BRISTOL LABORATORIES / BRISTOL ITALIANA S.P.A. 
/ MEAD JOHNSON / ESTWOOD PHARMACEUTICALS 

 Limited نوع الوكالة
 

 7834 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1990 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BELMONT CORPORATION 
JAPANESE 

p.o box 27 minami osaka 452 - 91  japan 
 صيدليه الدانه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BELMONT 

 Limited نوع الوكالة
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 9655 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1994 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PIERRE FABER MEDICAMENT 
FRENCH 

45 PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE 92645 - FRANCE 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PIERRE 

 Limited نوع الوكالة
 

 10303 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ARABIAN MEDICAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. 
SAUDI 

P.O. BOX 41671,  RIYADH 11511, SAUDI ARABIA 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
A. M. P. MFG. CO. 

 Limited نوع الوكالة
 

 11088 رقم قيد الوكالة 
 12/05/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MTP SMBH 
GERMAN 

DR. KARL - STORZ - STR. 13  78532  TUTTLINGEN, GERMANY 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
mtp medical technical 

 Limited نوع الوكالة
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 11670 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ST . JUDE MEDICAL EXPORT GMBH 
AUSTRIAN 

WIENERBERGSTRASSE 7 / 3 OG ` A - 1100 VIENNA, AUSTRIA 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ST- JUDE MEDICAL 

 Limited نوع الوكالة
 

 11671 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S . A 
SWISS 

6915 PAMBIO - NORANCO,  VIA DEL PIANO, SWITZERLAND 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
IBSA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11678 رقم قيد الوكالة 
 01/03/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LUMENIS HOLLAND B V 
DUTCH 

GONDEL , 1186 MJ , AMSTELVEEN , THE NETHERLANDS 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LUMENIS HOLLAND 

 Limited نوع الوكالة
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 11738 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KIMAL PLC 
BRITISH 

ARUNDEL ROAD, UXBIRDGE, MIDDLESEX UB8 2SA, ENGLAND 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KIMAL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11739 رقم قيد الوكالة 
 04/01/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

OMAN PHARMACEUTICAL PRODUCTS CO 
OMANI 

PO BOX 1885 POSTAL CODE 111 SEEB SULTANATE OMAN 
 ذ.م.م صيدلية وائل   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ZYNOVA 

 Limited نوع الوكالة
 

 12301 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KYOWA KIRIN LIMITED (and its affiliates) 
BRITISH 

GALABANK BUSINESS PARK, GALASHIELS, TD1 1HQ, UNITED 
KINGDOM 

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

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KYOWA KIRIN 

 Unlimited نوع الوكالة
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قيد  رقم 
 12411 الوكالة 

تاريخ  
 01/01/2022 القيد 

اسم 
الموكل  
وجنسي 

ته 
وعنوان 

 ه 

GSK (Glaxo Smith Kline Group) 
BRITISH 

GlaxoSmithKline, Consumer Healthcare (UK)  Trading Limited, 980 Great West Road 
Brentford Middlesex 

اسم 
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م  الوكيل 

بيان  
البضائع  
موضو 

ع 
 الوكالة 

Human Medicines 

االسم  
التجار 
ي 

والعالما 
ت  

التجار 
ية 

موضو 
ع 

 الوكالة 

CalciumEuraxFenistilLamisilNicotinellorofarOtribabyOtrisalinOtrivinProctoResylRhinomerSi
necodVoltarenFlixonase Aqueous Nasal Spray 

نوع  
 Limited الوكالة 

 

الوكالة رقم قيد   1527 
 21/03/1977 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BRITISH  AIRWAYS 
BRITISH 

SPEEDBIRD HOUSE , HEATHROW AIRPORT, LONDON, ENGLAND. 
 كانو ذ.م.م  أحمدشركه يوسف بن  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BOAC/ BRITISH AIRWAYS 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12444 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD 
TAIWANESE 

NO. 5, DAPUMEIYUANQU 20TH RD., DALIN TOWNSHIP,CHIAYI COUNTY 
62248, TAIWAN (R.O.C) 

 مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 hospital Furniture موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SIGMA 

 Limited نوع الوكالة
 

 360 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

CHIANTI RUFFINO S.P.A. 
ITALAIN 

P.O. BOX 407 - 25100  BRESCIA, ITALY. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHIANTI  AND  RUFFINO 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 86 رقم قيد الوكالة 
 24/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

C.D.C. DIVISION INTERNATIONALE 
FRENCH 

30, AV. KLEBER 75784 PARIS CEDEX 16, FRANCE. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DUBONNET 

 Unlimited نوع الوكالة
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 87 رقم قيد الوكالة 
 10/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GEO. G. SANDEMAN SONS AND CO., LTD. 
BRITISH 

37 ALBERT EMBANKMENT, LONDON SE1 7 UA, ENGLAND 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SANDEMAN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 114 رقم قيد الوكالة 
 23/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MARTELL AND COMPANY 
FRENCH 

BP 21,  16101 COGNAC CEDEX, FRANCE 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MARTELL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 159 رقم قيد الوكالة 
 23/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

WILH WASUM 
GERMAN 

POST FACH 9,  D- 6533, BACHARACH AM, RHEIN GERMANY 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
WASUM 

 Unlimited نوع الوكالة
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 160 رقم قيد الوكالة 
 26/01/1961 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AKTELELSKABET  DANISCO 
DANE 

8, KRISTIANIAGADE DK-2100 - COPENHAGEN, DENMARK 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Alcohol Drinks 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AALBORG AKVAVIT- AALBORG JUBILEUMS - AKVAVIT. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 230 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHOWERINGS  LTD. 
BRITISH 

SHEPTON MALLET, SOMERSET BA4 5ND, UNITED KINGDOM 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BABYCHAM 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 307 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TANQUERAY  GORDON  CO. LTD. 
BRITISH 

260 /266  GOSWELL ROAD,  LONDON  ECIV  7EE ,  ENGLAND 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
GORDONS 

 Unlimited نوع الوكالة
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 368 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ANGOSTURA BITTERS ( DR.J.G.B. SIEGERT AND SONS ) LTD 
TRINIDAD 

P.O.BOX 62,  PORT OF SPAIN - TRINIDAD, WEST INDIES 
الوكيل اسم   بي أم أم آي ش.م.ب عامة  

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ANGOSTURA- OLD  OAK  AND  LIMBO  DRUMMER 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 374 رقم قيد الوكالة 
 25/03/1976 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

PENFOLDS  WINES  AUSTRALIA  LTD. 
AUSTRALIAN 

634 - 726  PRINCES HIGHWAY - TEMPE -  N.S.W - P.O BOX 38 - ST.PETERS 
2204, AUSTRALIA 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
  والعالمات التجارية
 موضوع الوكالة 

PENFOLD 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 384 رقم قيد الوكالة 
 04/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE UNITED DISTILLERS PTY .LTD. 
AUSTRALIAN 

2 ROUSE STREET, PORT MELBOURNE , P.O BOX 132 PORT MELBOURNE 
3207, AUSTRALIA 

 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VICKERS GIN - ( FOUR SEASONS WHISKY ) 

 Unlimited نوع الوكالة
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 398 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

W.M. SANDERSON AND SON LTD. 
BRITISH 

SOUTH QUEENSFERRY, WEST LOTHIAN, SCOTLAND EH309SD, U.K. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VAT 69 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 399 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HENKELL AND COMPANY. 
GERMAN 

P.O. BOX 3040 P- 6200 , WEISBADEN 1,  GERMANY 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HENKELL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 397 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MACDONALD AND MUIR LTD. 
BRITISH 

QUEENS DOCK LETH, EDINBURGH, SCOTLAND. EH6  6NN. 
 ش.م.ب عامة بي أم أم آي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

GLENMORANGIE HIGHLAND MALT WHISKY,  HIGHLAND QUEEN,  
GRAND 15, DE LUXE, 

 Unlimited نوع الوكالة
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 403 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JOHN DEWAR AND SONS LTD. 
BRITISH 

DEWAR HOUSE , HAYMARKET, LONDON SW 1Y  4DF -  U.K. 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

كالة موضوع الو  
WHITE LABEL , ANCESTOR, PURE MALT 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 407 رقم قيد الوكالة 
 10/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

A. OGIER AND FILS 
FRENCH 

B.P  71 - 84700, SORGUES, FRANCE. 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
OGIER AND FILS 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 422 رقم قيد الوكالة 
 17/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHAMPAGNE  HEIDSIECK AND CO. 
FRENCH 

83 RUE COQUEBERT, 51054  REIMS - CEDEX ,  FRANCE 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MONOPOLE 

 Unlimited نوع الوكالة
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 428 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JOHN WALKER AND SONS LTD. 
BRITISH 

63 ST-  JAMES`S STREET - LONDON SW1A 1NB - ENGLAND 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JOHNNIE  WALKER 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 431 رقم قيد الوكالة 
 01/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JAMES MUNRO AND SON LTD. 
BRITISH 

7 COATES CRESCENT, EDINBURGH EH3, 7 BX, SCOTLAND, U.K.. 
 ش.م.ب عامةخدمات بي أم أم آي للشحن   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KING OF KINGS 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 436 رقم قيد الوكالة 
 29/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

REMY MARTIN 
FRENCH 

20,RUE  DE SOCIETE VINICOLE- B.P NO .37- 16102 COGNAC  CEDEX- 
FRANCE 

 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
REMY MARTIN 

 Unlimited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   437 
 20/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DUJARDIN AND CO. 
GERMAN 

415, UERDINGEN , RHINE,  GERMANY. 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
DUJARDIN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 475 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PIMMS LTD. 
BRITISH 

63, PALL MALL, LONDON SW1 SWZ, U.K. 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PIMMS 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 476 رقم قيد الوكالة 
 18/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DAVID CAMPARI MILANO 
ITALAIN 

VIA MANZONI 19, 20121, MILANO , ITALY. 
 آي ش.م.ب عامة بي أم أم  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BITTER  CAMPARI and CORDIAL  CAMPARI 

 Unlimited نوع الوكالة
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 501 رقم قيد الوكالة 
 08/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

M. DOUDET NAUDIN 
FRENCH 

NEGOCIANT ELEVEUR,  A`  SAVIGNY - LES - BEAUNE.,  (COTE D`OR), 
FRANCE. 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

M. DOUDET ,NAUDIN,  BURGUNDY,  MACON,  BEAUJOLAIS, CHABLIS,  
COTES DU RHONE ,  CHATEAUNEUF DU PAPE. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 502 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SOGRAPE    SOCIETE  COMMERCIAL DOS VINHOS DE MESA DE 
PORTUGAL 

PROTUGUESE 
po box 149,  coru,  portugal 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
sogrape, casalgarcia, mateus  rose, dao  grao vasco 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1022 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   03/05/1976 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BERGENS  SKIBSASSURANSEFORENING . 
GERMAN 

POST BOX 75 ,  5001 BERGEN GERMANY 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BERGENS  SKIBSASSURANSEFORENING 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1027 رقم قيد الوكالة 
 29/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NEW  CASTLE PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION 
BRITISH 

CENTRO HOUSE 3 , CLOTH MARKET,  NEW CASTLE-UPON-TYNE, NE1 
1N,T.  U.K. 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NEW CASTLE PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1031 رقم قيد الوكالة 
 29/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ASSURANCE  FORENINGEN  SKULD. 
DANE 

FREDERIKSBORGGADE 15 , COPENHAGEN, DENMARK. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ASSURANCE FORENINGEN SKULD 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1088 رقم قيد الوكالة 
 27/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL  PROTECTION AND  
INDEMNITY ASSOCIATION 

BRITISH 
1 PEPYS STREET, LONDON EC3N 4AL , ENGLAND. 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL  PROTECTION AND 
INDEMNITY ASSOCIATION 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1093 رقم قيد الوكالة 
 23/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE NORTH OF ENGLAND PROTECTION  AND  INDEMNITY  
ASSOCIATION LTD. 

BRITISH 
DOUGLAS HOUSE, 7TH FLOOR.  4, NEVILLE ST. NEWCASTLEUPON 

TYNE NE1  5DS  U.K. 
 ش.م.ب عامة بي أم أم آي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING and INDEMNITY ASSOCIATION 
LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1032 رقم قيد الوكالة 
 18/05/1976 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

ASSURANCE FORENINGEN SKULD 
NORWEGIAN 

STORTINGSGT 18 , P.O.BOX 1376, VIKA, OSLO , NORWAY. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ASSURANCE FORENINGEN SKULD 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1026 رقم قيد الوكالة 
 11/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHRISTIANSSANDS  SKIBSASSURANCEFORENGING 
NORWEGIAN 

PO BOX 489, 4601  KRISTIAN SAND S,   NORWAY 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   cargo clearance 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHRISTIANSSANDS  -  SKIBSASSURANCEFORENING 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1089 رقم قيد الوكالة 
 07/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SEPPLELT  AND  SONS LTD 
AUSTRALIAN 

181- 187 flinders street, g po p.o box 2118 50001, ADELAIDE, SOUTH 
AUSTRALIA 5000, AUSTRALIATEL / 51 9865 . 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
seppelt 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1132 رقم قيد الوكالة 
 27/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE WEST OF ENGLAND SHIPOWNERS MUTUAL INSURANCE ASSN. ( 
LDN ) LTD. 

BRITISH 
1, PEPYS  STREET  , LONDON  EC3N  4AL , U.K. 

 ش.م.ب عامة بي أم أم آي  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL WSURANCE - 
ASSOCIATION. ( LONDON ) LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1204 رقم قيد الوكالة 
 20/02/1969 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE UNITED KINGDOM MUTUAL STEAMSHIP ASSURANCE 
ASSOCIATION ( BERMUDA ) LTD. 

BERMUDA 
MERCURY HOUSE, FRONT STREET , P.O. BOX 665, HAMILTON,   

BERMUDA. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

THE UNITED KINGDOM  MUTUAL  STEAM  SHIP  ASSURANCE  
ASSOCIATION  ( BERMUDA ) LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1210 رقم قيد الوكالة 
 27/04/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE SHIP OWNERS PROTECTION  AND  INDEMNITY ASSOCIATION. 
BRITISH 

1 PEPYS STREET, LONDON, EC3N  4AL,  ENGLAND. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
THE SHIP OWNERS PROTECTION and INDEMNITY ASSOCIATION 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1212 رقم قيد الوكالة 
 19/05/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE INSTITUTE  OF  LONDON  UNDERWRITERS. 
BRITISH 

40, LIME  STREET, LONDON , EC3 M  5DA  -  ENGLAND. 
 أم آي ش.م.ب عامة بي أم  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
THE INSTITUTE OF  LONDON  UNDERWRITERS . 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1385 رقم قيد الوكالة 
 10/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ROYAL  EXCHANGE  ASSURANCE . 
BRITISH 

ROYAL  EXCHANGE , LONDON  EC3V  3LS, UNITED KINGDOM 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 insurance services موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ROYAL  EXCHANGE  ASSURANCE 

الوكالةنوع   Unlimited 
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 1389 رقم قيد الوكالة 
 01/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JAMES  BUCHANAN  COMPANY  LTD. 
BRITISH 

DEVONSHIRE  HOUSE ,  3ST JAMES SQUARE, LONDON SW 1Y 4JU  -  U.K. 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BLACK and WHITE 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1431 رقم قيد الوكالة 
 26/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GLENMORE  DISTILLERIES  CO. 
AMERICAN 

17TH  FLOOR,  CITIZENS  PLAZA , LOUISVILLE,   KENTUCKY 4O2O2,   
U.S.A. 

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
OLD  KENTUCKY  TAVERN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 4285 رقم قيد الوكالة 
 10/04/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHAW WALLACE AND CO LTD 
INDIAN 

15th floor , nariman point , mumbai 400 021, india 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 

directors special whisky -golconda brandy - haywards export dry gim - hayward 
xxx rum 

 Unlimited نوع الوكالة
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 4992 رقم قيد الوكالة 
 15/04/1983 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

R  AND  A BALLEY  AND  CO. LTD 
IRISH 

NASS ROAD, DUBLIN 12, REPUBLIC OF IRELAND 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
baileys 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 5310 رقم قيد الوكالة 
 13/01/1984 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

MAISON BRIAND AND CO.,  C O INCHCAPE EXPORT LTD 
FRENCH 

36, rue gabriel jaulin, 16100 COGNAC, FRANCE 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
de valcourt,  deveaux 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 7947 رقم قيد الوكالة 
 26/05/1988 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNITED DISTILLERS  PLC 
BRITISH 

33 ELLERSLY  ROAD,   EDINBURGH  EH  12  6 JW,   ENGLAND 
 للشحن ش.م.ب عامةخدمات بي أم أم آي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
UNITED  DISTILLERS  PLC 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11685 رقم قيد الوكالة 
 05/01/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MOLSON CANADA 
CANADIAN 

33 CARLINGVIEW DRIVE , TORONTO , ONTARIO CANADA , M9W 5EA 
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MOLSON ICE 

 Unlimited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   12237 
 01/01/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CARLSBERG BREWERIES A/S 
DANE 

100 NY CARLSBERG VEJ  DK-1760  COPENHAGEN V DENMARK 
 ة البحرين المحدود ةو الشرقي  ةالشركه االفريقي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

CARLSBERG BOTTLE 24X33CLCARLSBERG CAN 500 
24X50CLCARLSBERG KEG 1X25LTRSOMERSBY APPLE CIDER BOTTLE 

24X33CLSOMERSBY APPLE CIDER KEG 1X25LTRHOLSTEN D PILS 
24X33CLOKOCIM BEER 24X50CLOKOCIM STRONG 24X50CL 

الةنوع الوك  Limited 
 

 2816 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1978 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TROLLULLFABRIKKEN A.S 
NORWEGIAN 

post boks 126,  okern,   oslo 5, Norway 
 مجموعة مرمريز ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TROLLULL, CLIPPER, NEGRO 

 Unlimited نوع الوكالة
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 2808 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1978 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CRYSTAL INTERNATIONAL CORPORATION 
AMERICAN 

P.O.BOX 19164- 4301 TULANE AVENUE , NEW ORLEANS, LA  70179,   
U.S.A. 

 مجموعة مرمريز ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BETTY  CROCKERGOLDMEDALTOMS DONRUSSLANCIA  - BRAVO 

 Limited نوع الوكالة
 

 11004 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/01/2019 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MIDDLE EAST BATTERY CO. 
SAUDI 

 PO Box 360,  Dhahran Airportالمملكة العربية السعودية  31932مطار الظهران    360ص . ب 
31932, Saudi Arabia 

 الشركه الوطنيه للسيارات ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Batteries موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AC  Delco 

 Limited نوع الوكالة
 

 12212 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LONKING FUJIAN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD 
CHINESE 

26 MINYI ROAD,XINQIAO,SONGJIANG, SHANGHAI 21612,PEOPLES 
REPUBLIC OF CHINA 

 الشكر للمعدات واالليات الثقيلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 االليات المتحركة الثقيلة  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LONKING 

 Unlimited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   5615 
 01/12/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

R.J.JALLAND  AND  CO.LTD 
BRITISH 

107-109 king street, maidenhead, Berkshire, England SL6 1SQ 
 جعفر حيدر رويان المحدودة ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DEKASAN 

 Limited نوع الوكالة
 

 267 رقم قيد الوكالة 
 15/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALGORITHM S.A.L 
LEBANESE 

P.O.BOX.  11 - 962  BEIRUT,   LEBANON 
 ذ.م.م صيدلية وائل   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHARLES E.  FROSST 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 615 رقم قيد الوكالة 
 16/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MERCK SHARP  AND  DOHME IDEA AG 
SWISS 

WEYSTRASSE 20 CH-6000 LUZERN 6 SWITZERLAND 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

essex chemie ag. schering corp usa. essex laboratories belgium. schering canada. 
schering corp panama. essex espana spain 

 Unlimited نوع الوكالة
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 6842 رقم قيد الوكالة 
 27/01/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LABORATIOIRES URGO 
FRENCH 

B.P .157 - 21304 CHENOVE CEDEX - FRANCE 
 وائل ذ.م.م صيدلية   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
URGO - COTOFLEX 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12188 رقم قيد الوكالة 
 03/02/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ASPEN HELTHCARE FZ LLC 
EMARATI 

DUBAI INTERNET CITY, BUSINESS TOWER A OFFICE 3604, 
P.O.BOX:503049 

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

 أدوية بشرية  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ASPEN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11967 رقم قيد الوكالة 
 11/02/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BOLTON SURGICAL LTD 
BRITISH 

CHURCHILL HOUSE , HOUSE 16 CHURCHILL WAY CHAPELTOWN 
SHEFFIELD ENGLAND S35 2PY 

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

 Medical Equipment موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BOLTON SURGICAL 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11853 رقم قيد الوكالة 
 15/02/2007 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MEDIWATCH UK LTD 
BRITISH 

SWIFT HOUSE COSFORD LANE, RUGBY WARWICKSHIRE CV21 1QN 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MEDIWATCH 

 Limited نوع الوكالة
 

 12412 رقم قيد الوكالة 
 03/09/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BAYER MIDDLE EAST FZE 
EMARATI 

Dubai Science Park Tower (North), 13th Floor / 14th Floor (Unit -1406 & 
1409),Emirate of Dubai, UAE 

 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KOVALTRYJIVIALEVE FCT 

 Limited نوع الوكالة
 

 11816 رقم قيد الوكالة 
 01/06/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HIRSCH  PERFORMANCE AG 
SWISS 

ZURCHERSTRASSE 202, 9014 ST. GALLEN , SWISS 
 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
RIK 

 Unlimited نوع الوكالة
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 630 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Seiko Watch Corporation 
JAPANESE 

5- 11 - GINZA 4/CHOME - CHUO/KU - TOKYO - JAPAN 
 متجر امباسدور ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Wristwatch موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SEIKO 

 Limited نوع الوكالة
 

 5069 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1983 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MIDDLE EAST MARKETING GROUP INC 
AMERICAN 

1212 avenue of the americas,  new york,  n,y 10036 
 مساهمه مقفلة  -   والدهأ وشركه حسن محمد جواد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
classic 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 5520 رقم قيد الوكالة 
 04/01/1982 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SIS, 88 PTE LIMITED 
SINGAPOREAN 

34 jurong port road, jurong town, . singapore 
 مساهمه مقفلة  -   والدهأ وشركه حسن محمد جواد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Foodstuffs 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
lily dorain 

 Limited نوع الوكالة
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 11019 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KIKKOMAN  CORPORATION 
JAPANESE 

2-1-1. Mosjo-Shinbashi, MINATO- KU, TOKYO 105-8428 
 مساهمه مقفلة  -   والدهأ وشركه حسن محمد جواد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Kikkoman 

 Limited نوع الوكالة
 

 5594 رقم قيد الوكالة 
 28/01/1984 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

KAGI SOHNE AG, 
SWISS 

LORETOSTRASSE 52, POSTFACH 261, CH-9620 LICHTENSTEIG, 
SWITZERLAND 

 مساهمه مقفلة  -   والدهأ وشركه حسن محمد جواد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
kagi 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 7152 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1988 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

baxter ag 
SWEDISH 

MEGISTRATSVAGEN 10,  BOX 10101,  S 220 10 LUND,  SWEDEN 
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
GAMBRO SALES AB 

 Unlimited نوع الوكالة
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 9142 رقم قيد الوكالة 
 15/01/1992 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

H AND  E.  REINERT  KG. 
GERMAN 

postfach  14  51, 4804  versmold 
الوكيل اسم   بردات الجزيرة ش.م.ب  

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
reinert  cold  cuts &  delicatessen  items 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 10715 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNIPHY  B.V 
DUTCH 

EKKERSRIJT  4401, 5692  DL SON ,  (PO BOX 558, 5600 AN EINDHOVEN) 
THE NETHERLANDS 

 صيدليه فروغي اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
UNIPHY 

 Limited نوع الوكالة
 

 9753 رقم قيد الوكالة 
 11/04/1994 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALCATEL BUSINESS SYSTEM 
FRENCH 

12 RUE DE LA BAUME, PARIS 75008,   FRANCE 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Telecom Terminal Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ALCATEL 

 Limited نوع الوكالة
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 10219 رقم قيد الوكالة 
 15/03/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

POLYCOM  INC. 
AMERICAN 

2584, JUNCTION AVENUE, SAN JOSE, CALIFORNIA 95 34 - 1902 - U.S.A. 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Telecom Terminal Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
POLYCOM 

 Limited نوع الوكالة
 

 11600 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2003 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

M\S.ANL SINGAPORE PTE.LTD 
SINGAPOREAN 

70 SHENTON WAY , #16-04 MARINA HOUSE,SINGAPORE 079118, 
SINGAPORE 

 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cargo موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ANL 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 11770 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DANMAR LINES LIMITED 
BRITISH 

PETER MERIAN - STRASSE 88 - BASEL- SWITZERLAND 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CARGO SER 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12327 رقم قيد الوكالة 
 09/01/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Sandoz Pharmaceuticals d. d (AND ITS AFFILIATES) 
SLOVENIAN 

Verov?kova 57, 1000 Ljubljana, slovenia 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Sandoz Pharmaceuticals d. d 

 Limited نوع الوكالة
 

 6434 رقم قيد الوكالة 
 22/01/1982 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

SKF INTER TRADE S.A 
BELGIAN 

RUE DU BOURDON 100,  BTES 6-7,  B-1180 BRUSSELS - BELGIUM 
 لولو ستور لمعدات الصيانة ذ م م شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Parts mechanisms animated light موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
SKF 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 3418 رقم قيد الوكالة 
 01/09/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AVIS RENT A CAR U.S.A. 
AMERICAN 

900 OLD COUNTRY ROAD, GARDEN CITY, LONG ISLAND, NEW YORK, 
U.S.A. 

 .للخدمات التجارية ذ.م.مالبحرين  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cars rent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AVIS RENT A CAR 

 Limited نوع الوكالة
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 12073 رقم قيد الوكالة 
 27/01/2013 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CATERPILLAR OVERSEAS S.A. 
SWISS 

76, ROUTE DE FRONTENEX, CASE POSTALE 6000, CH-1211 GENEVE 6 
 .محمد عبدالرحمن البحر ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Parts of heavy machinery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CATERPILLAR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

قيد الوكالة رقم   1858 
 12/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JOHN      WEST        FOODS  LTD 
BRITISH 

WEST HOUSE. BIXTETH STREET. LIVERPOOL. L3 9SR. ENGLAND 
 بردات الجزيرة ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JOHN WEST 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 3985 رقم قيد الوكالة 
 17/01/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KITCHENS OF SARA LEE INC. 
AMERICAN 

500 WAUKGAN ROAD, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA 

 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SARALEE 

 Limited نوع الوكالة
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 12296 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RO & Co S.p.A 
ITALAIN 

VIA DELL’INDUSTRIA, 57 42025 CAVRIAGO (RE) COD. FISC. E PIVA 
02492210352 

 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Supplies mechanisms Light موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
keen-space 

 Limited نوع الوكالة
 

 11898 رقم قيد الوكالة 
 27/05/2008 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VALSPAR BV 
DUTCH 

ZUIVERINGWEG 89, 8243 PE LELYSTAD POBOX  2139  8203  AC 
LELYSTAD THE NETHERLANDS 

 ش.م.ب.م براهيم خليل كانو  إشركه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Paints موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DE BEER 

 Limited نوع الوكالة
 

 12362 رقم قيد الوكالة 
 05/06/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Gandhi Automation Private Limited 
INDIAN 

Chavda Commercial Centre, New Link Rd, Malad, Ram Nagar, Malad West, 
Mumbai, Maharashtra 400064, Ind 

 خليل كانو ش.م.ب.م براهيم إشركه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 لوازم األبواب  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Gandhi 

 Unlimited نوع الوكالة
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 4080 رقم قيد الوكالة 
 07/03/1988 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ZIEBART INERNATIONAL  CORPORATION 
AMERICAN 

PO BOX 1290, 1290 e. maple rd.  troy , michigan , u.s.a. 
 كانو أوتو موترز ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Automotive supplies 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ziebart tidy car 

 Limited نوع الوكالة
 

 11001 رقم قيد الوكالة 
 24/07/1998 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CORONET WERKE GMBH 
GERMAN 

postfach 1180,   69479  wald - michelbach, Germany 
 مركز رويان التجاري  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Sponge موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CORONET 

 Limited نوع الوكالة
 

 4605 رقم قيد الوكالة 
 31/12/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BIOTEST SERUM INSTITUT GMBH 
GERMAN 

postfach 732060,  6000 frankfurt 73, germany 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
biotest 

 Limited نوع الوكالة
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 834 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/01/1961 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BEIERSDORF  A.G. 
GERMAN 

UNNATRASSE  48  -  D-2000  HUMBURG 20  - GERMANY. 
 جعفر حيدر رويان المحدودة ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

NIVEA -  ATRIX -  8X4  -   LABELLO - LEUKOPLAST -  HAND  
BEIERSDORF  PLAST -  LION  PLASTER  -  GAMMON 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 9633 رقم قيد الوكالة 
 24/12/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MARIGOLD COMMODITIES CORPORATION 
PHILIPPINES 

131 F. MANALO STREET, SAN JUAN, METRO MANILA,PHILIPPINES 
 محالت المعرض  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MAMA SITA 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 4037 رقم قيد الوكالة 
 09/02/1992 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RIVOIRE CARRET 
FRENCH 

p.o.box 518 , marseille,  france 
 محالت المعرض  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
sipa 

 Limited نوع الوكالة
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 7508 رقم قيد الوكالة 
 01/05/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE  NATIONAL  FOODSTUFFS  MFG CO LTD 
SAUDI 

P.O  BOX  17117  JEDDAH  SUAUD  ARABIAN 
 محالت المعرض  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
 ماركة صباح الخير

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11094 رقم قيد الوكالة 
 01/07/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNIVERSAL ROBINA CORPORATION URC X 
PHILIPPINES 

110e, rodriguez, je Avenue bagumbayan, quezon city, philippines 
 محالت المعرض  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
 ماركة صباح الخير

 Limited نوع الوكالة
 

 9555 رقم قيد الوكالة 
 09/03/1998 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LIBERTY  COLD  FRUIT  COMPANY  INC 
AMERICAN 

PO BOX 2187, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94083, USA- south  san  francisco 
callfornia 94080 pobox 2187 

 محالت المعرض  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ligo 

الوكالةنوع   Limited 
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 2083 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BRIDGESTONE TIRE CO.LTD 
JAPANESE 

NO 1 CHOME,KYOBASHI,CHUO,KU TOKYO - JAPAN 
 مجموعة عبدالجبار الكوهجي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BRIDGESTONE 

 Limited نوع الوكالة
 

 12122 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PM GROUP SLYPA 
ITALAIN 

VIA G VERDI 22- 41018 S.CESARIO SUL PANARO MO IT 
 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Heavy machine موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PM 

 Limited نوع الوكالة
 

 11776 رقم قيد الوكالة 
 03/06/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NUCTECH COMPANY LTD 
CHINESE 

2\F , BLOCK A , TONGFANG BUILDING SHUANGQUINGLU, HAIDIAN 
DISTRICT 100084 

 استثمارات الزياني ش.م.ب مقفلة شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Parts of heavy machinery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NUCTECH 

 Limited نوع الوكالة
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 9177 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HAW PAR HEALTH CARE LTD 
SINGAPOREAN 

180, clemenceau avenue no.08-00,  HAW PAR GLASS TOWER,  SINGAPORE 
239922 

 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 perfum موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
tiger balm 

 Limited نوع الوكالة
 

 12148 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Powertech Switchgear Industries FZE 
EMARATI 

P. O. Box 2335, Ajman Free Zone, United Arab emirates 
 كانو باور سليوشنز  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 مستلزمات الكابالت الكهربائية موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Powertech Switchgear Industries 

 Limited نوع الوكالة
 

 12214 رقم قيد الوكالة 
 11/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TRIENS Emea SA 
BELGIAN 

BE - 1367 HUPPAYE - BELGIUM 
 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 لوازم اآلليات الخفيفة  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
Triens and Badger 

 Limited نوع الوكالة
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 12216 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

U.S.Battery manufacturing company 
AMERICAN 

1675 Sampson Avenue Corona, California 92879 
 ش.م.ب.م خليل كانو  براهيم إشركه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Batteries موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
U.S.Battery 

 Limited نوع الوكالة
 

 12149 رقم قيد الوكالة 
 28/04/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

al fred priess 
DANE 

sevelvej 51, DK 7830 Vindweup , Denmark 
 كانو باور سليوشنز  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 ادوات الكترونية  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
al fred priess 

 Limited نوع الوكالة
 

 12127 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2014 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

CO. ME .T OFFICNE SRL 
ITALAIN 

SAN GIOVANNI IN PERSICE TO (B0) ITALY 
 الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Parts of heavy machinery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CO.ME.T 

الوكالةنوع   Limited 
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 12255 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Automobil Citroen 
FRENCH 

6 Rue Fructidor, 75017 Paris - France 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 السيارات  موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Automobil Citroen 

 Limited نوع الوكالة
 

 12393 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HYUNDAI CONSTRUCTION 
SOUTH KOREAN 

75 Yulgok-ro Jongno-gu Seoul, 03058 Korea, Republic of (South) 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Heavy machine موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HYUNDAI 

 Limited نوع الوكالة
 

 328 رقم قيد الوكالة 
 14/01/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

OTIS ELEVATOR COMPANY 
AMERICAN 

260  ELEVATOR AVENUE , NEW YORK  10001  U.S.A 
 الزياني اوتس للمصاعد ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Elevators موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
OTIS 

 Limited نوع الوكالة
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 11209 رقم قيد الوكالة 
 03/02/2000 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JAN DE NUL DREDGING  LTD 
MAURITANIAN 

44 St. George Street, PORT LOUIS,  REPUBLIC OF MAURITIUS 
 استثمارات الزياني ش.م.ب مقفلة شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Parts of heavy machinery موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
jdn 

 Limited نوع الوكالة
 

 11956 رقم قيد الوكالة 
 24/01/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KOSAN KOZMETIK PAZARLAMA VE TICARET AS 
TURK 

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOL IHSAN DEDE CAD  NO 133 GEBZE 
KOCAELI TURKEY 

 .متجر قمه القمر ذ.م.م اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FLORMAR 

 Limited نوع الوكالة
 

 8235 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BUDGET RENT A CAR INTERNATIONAL INC 
BRITISH 

41 MARLOWES, HEMEL HEMSTEAD, HERTS HP1 LTD,  UNITED 
KINGDOM 

 فخرو للمواصالت ش.م.ب)مقفلة(  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cars rent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BUDGET 

 Limited نوع الوكالة
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قيد الوكالة رقم   2359 
 16/02/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PEPSI  COLA  INCORPORATION 
AMERICAN 

PURCHASE, NEW YORK 10577, U.S.A. 
 ش.م.ب مقفلة  يحمدأمصانع  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
PEPSI - COLA TEEM  SHANI 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 3855 رقم قيد الوكالة 
 13/01/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TYCO Fire & Integrated Solutions (UK) Limited 
BRITISH 

TycoPark, Grimshaw Lane, Newton Heath, Manchester, M40 2WL U.K. 
الوكيل اسم   ش.م.ب.م  ةالتقني  ةلحماي  ةالهندسي  

بيان البضائع  
 Safety  devices AND Tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Zettler 

 Limited نوع الوكالة
 

 10610 رقم قيد الوكالة 
 11/03/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VILLEROY  AND  BOCH AG 
GERMAN 

p.o box 1130, 66688 mettlach, germany 
 وكاالت سيار التجاريه ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Sanitaryware موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Granda 

 Limited نوع الوكالة
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 11203 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BIC (UK) LTD 
BRITISH 

Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7ER, U.K. 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Stationery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
sheaffer 

 Limited نوع الوكالة
 

 10390 رقم قيد الوكالة 
 03/01/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PPG INDUSTRIES. INC 
AMERICAN 

one ppg place,  pittsburgh, pennsylvania 15272, usa 
 ذ.م.م كراج السلمانيه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Paints موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ppg 

 Limited نوع الوكالة
 

 10277 رقم قيد الوكالة 
 04/12/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. 
JAPANESE 

CENTRAL P.O. BOX 1720, TOKYO 100-91,  JAPAN 
 محمد طاهر ال شريف ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
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 10083 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HANKOOK TYRE MFG CO. LTD. 
SOUTH KOREAN 

P.O. BOX 260 - SEOUL - KOREA 
 ذ.م.م  والده أوراشد الكوهجي   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HANKOOK 

 Limited نوع الوكالة
 

 9990 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

EXIDE  INDUSTRIES  LTD   . 
INDIAN 

EXIDE HOUSE, 59E CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA 700020, INDIA, 
 الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Batteries 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DYNEX 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12206 رقم قيد الوكالة 
 13/01/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

M/S AMAN TRAVEL LTD. 
INDIAN 

PLOT NO.1, KHASRA 262, WESTEND MARG, M.B. ROAD, SAIDULAZAIB, 
NEW DELHI 

 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
GRNconnect 

 Limited نوع الوكالة
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 11958 رقم قيد الوكالة 
 15/03/2009 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PIAGGIO AND C.S.P.A 
ITALAIN 

VIALE RINALDO PIAGGIO25,56025 PONTEDERA PI ITALY 
 ويلز أوف أرابيا ذ م م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Motorcycle موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
PIAGGIO 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 6516 رقم قيد الوكالة 
 01/05/1986 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GEC  XPELAIR LTD 
BRITISH 

P.O.BOX.220. DEYKIN AVENUE. WITTON. BIRMINGHAM B6 7JH. 
ENGLAND 

 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
XPELAIR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 4713 رقم قيد الوكالة 
 01/05/1982 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COMPAIR HOLMAN LTD 
BRITISH 

holman works , camborne, cornwall tr 14 8 ds , england 
 والده أويوسف خليل الموءيد   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Computers موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
compair (word)  and label(device) 

 Unlimited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   9428 
 14/05/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SCHMIDT  MANUFACTURING   AND   EQUIPMENT  UK  LTD 
BRITISH 

STATION  ROAD,  SUTTON  ELY,  CAMBRIDGESHIRE  CB6  2RL,  U.K 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SCHMIDT 

 Limited نوع الوكالة
 

 11517 رقم قيد الوكالة 
 27/05/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DRAEGER  SAFETY  UK  LTD 
BRITISH 

KITTY BREWSTER ESTATE. BLYTH. NORTHUMBERLAND. NE24 4RG. 
ENGLAND 

 والده أ ويوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Safety  devices AND Tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DRAEGER SAFETY 

 Limited نوع الوكالة
 

 3379 رقم قيد الوكالة 
 01/06/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

WOODS OF COLCHESTER LIMITED 
BRITISH 

COLCHESTER, ESSEX,  ENGLAND 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
WOODS 

 Unlimited نوع الوكالة
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 10470 رقم قيد الوكالة 
 01/06/1996 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ASCENSORES CENIA S.A 
SPANISH 

AVENIDA MADRE CANDIDA 11, ANDOAIN, GUIPUZCOA, SPAIN 
 والده أويوسف خليل الموءيد   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Elevators موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
cenia 

 Limited نوع الوكالة
 

 12337 رقم قيد الوكالة 
 16/05/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Akrapovic 
SLOVENIAN 

Malo Hudo 8a, 1295 Ivan?na Gorica, Slovenia EU 
الوكيل اسم   كانو موتورز ذ.م.م  

بيان البضائع  
 Auto Parts accessories موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Akrapovic 

 Limited نوع الوكالة
 

 1274 رقم قيد الوكالة 
 12/01/1951 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HOOVER  LTD. 
BRITISH 

P.O. BOX 22 , PERIVALE,   GREENFORD,  MIDDLESEX ,  ENGLAND. 
 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HOOVER 

 Unlimited نوع الوكالة
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 1269 رقم قيد الوكالة 
 20/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

STUART   AND   SONS  LTD. 
BRITISH 

REDHOUSE GLASSWORKS, STOURBRIDGE , WEST MIDLANDS DY8 4AA, 
ENGLAND. 

 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 glasses موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
STUART  CRYSTAL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1278 رقم قيد الوكالة 
 10/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DAILY TELEGRAPH 
BRITISH 

135 FLEET  STREET , LONDON  ECYP 4 B2,  ENGLAND. 
الوكيل اسم   ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  

بيان البضائع  
 Books موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DAILY  TELEGRAPH. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1280 رقم قيد الوكالة 
 06/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CLARKS  OVERSEAS  SHOES  LTD. 
BRITISH 

STREET,  SOMERSET , ENGLAND ba16 oya, u.k.. 
 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Leather Products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CLARKS 

 Unlimited نوع الوكالة
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قيد الوكالة رقم   1282 
 20/02/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

A.T. CROSS  EXPORT  CO. (USA)   AND   A.T.  CROSS  LTD. (IRELAND) 
AMERICAN 

ALBION ROAD , LINCOLN , RHODE ISLAND 02865 ,  U.S.A. 
 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Printing machines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CROSS. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 4447 رقم قيد الوكالة 
 28/04/1982 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHARLES LETTS AND  CO LTD 
BRITISH 

DIARY HOUSE, BOROUGH ROAD, LONDON SEI, IDW, ENGLAND 
 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Stationery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LETTS 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 5292 رقم قيد الوكالة 
 22/04/1981 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

ORFEVRERIE CHIRSTOFLE BOUILHET AND CIE 
FRENCH 

112 Rue Ambroise Croizat,  93106 Saint-denis CEDEX 1, France 
 ش.م.ب )مقفلة(   والدهأ وشركه جاشنمال  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Household موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHIRSTOFLE 

 Unlimited نوع الوكالة
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 9460 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PARFUMS  CHRISTIAN  DIOR 
FRENCH 

33, AVENUE  HOCHE, 75008 PARIS,  FRANCE 
 فراجرنسيز آند بيوتي انك ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHRISTIAN  DIOR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 9460 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PARFUMS  CHRISTIAN  DIOR 
FRENCH 

33, AVENUE  HOCHE, 75008 PARIS,  FRANCE 
 فراجرنسيز آند بيوتي انك ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 perfum موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHRISTIAN  DIOR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12415 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2020 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San 
TURK 

Ozgorkey Cad . NO: 5, 35860 Torbali Izmir - Turkey 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 مواد غذائية موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FEAST 

الوكالةنوع   Limited 
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 4744 رقم قيد الوكالة 
 11/03/1983 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JOHN DEERE INTERCONTINENTAL LTD. 
AMERICAN 

industrial region over seas p.o.box 2000 moline, illinois 6126-9000 
 بن هندي أحمدعبدهللا  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Machinery موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
john deere 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11978 رقم قيد الوكالة 
 24/07/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RESOURCE INTERNATIONAL FZC 
EMARATI 

SHARJAH AIRPONT FREE ZONE BLOCK A3 WEREHOUSE 9211  PO BOX 
9495 SHARJAH UAE 

 براهيم خليل كانو ش.م.ب.م إشركه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Automotive supplies موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
COUPLER TEC 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 9670 رقم قيد الوكالة 
 15/12/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TRISA AG 
SWISS 

P.O. BOX 170, CH-6234 TRIENGEN, SWITZERLAND 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TRISA 

الوكالةنوع   Limited 
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 12170 رقم قيد الوكالة 
 18/12/2014 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE HYGENIC CORPORATION 
AMERICAN 

1245, HOME AVENUE, AKRON, OH 44310, U.S.A 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 For Men موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BIOFREEZE PAIN RELIEVER BIOFEEZE 

 Limited نوع الوكالة
 

 12171 رقم قيد الوكالة 
 01/03/2013 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LEOSONS INTERNATIONAL 
AMERICAN 

10, MARYLAND AVENUE, ALBANY, NEW YORK 12205, U.S.A. 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LEOSONS INTERNATIONAL 

 Limited نوع الوكالة
 

 11619 رقم قيد الوكالة 
 13/01/2003 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

LABORATOIRE  INNOTECH  INTERNATIONAL 
FRENCH 

7-9  AVENUE FRANCOIS VINCENT RASPAIL ,  BP 32 ,  94111  ARCUEIL 
CEDEX , FRANCE. 

 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
INNOTECH 

 Limited نوع الوكالة
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 8312 رقم قيد الوكالة 
 01/10/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALLEN BRADLEY EUROPE AND ROCKWELL AUTOMATION 
DUTCH 

AMSTERDAMSEWEG 15, 1422, AC UITHOORN, THE NETHERLANDS 
 الهندسيه لحمايه التقنيه ش.م.ب.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Safety  devices AND Tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ALLEN BRADLEY 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 8439 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1991 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

HASKEL ENERGY SYSTEMS LTD. 
BRITISH 

NORTH HYLTON ROAD,  SUNDERLAND SR5 3JD, TYNE AND WEAR,  U.K. 
 شركه سيسكون للتجاره والخدمات الميكانيكيه ذ م م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Parts Marine Engines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
ارية  والعالمات التج 

 موضوع الوكالة 
HASKEL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12378 رقم قيد الوكالة 
 01/02/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Manjilas food tech private limited 
INDIAN 

TC-16, 1382, Shasthri Rd, Priyadarsini Nagar, Nellikunnu, Thrissur, Kerala 
680005, India 

 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 مواد غذائية موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
double horsedouble horse 

 Limited نوع الوكالة
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 3041 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1974 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SINGAPORE AIRLINES LTD 
SINGAPOREAN 

ROBINSON ROA D, SINGAPORE 1 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SINGAPORE AIRLINES 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1181 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1973 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALIA  THE  ROYAL  JORDANIAN  AIRLINES  CORP 
JORDANIAN 

AMMAN  -  JORDAN 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Alia 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 1190 رقم قيد الوكالة 
 01/07/1970 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

IRAN  NATIONAL  AIRLINES  CORP. 
IRANIAN 

44,  VILLA  AVENUE,  TEHRAN   -  IRAN. 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Iran Air 

 Unlimited نوع الوكالة
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 3106 رقم قيد الوكالة 
 09/06/1972 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE 
ETHIOPIAN 

P.O. BOX 1755,  ADDISABABA,  ETHIOPEA 
 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ETHIOPEAN AIRLINES 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 3250 رقم قيد الوكالة 
 01/07/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SRILANKAN AIRLINES 
SRI LANKAN 

21-01 EAST TOWER WORLD TRADE CENTRE ECHELON SQUARE 
COLOMBO- 1 SRILANKA 

 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SRILANKAN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 8119 رقم قيد الوكالة 
 06/02/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BELL SONS AND CO. (DRUGGISTS) LTD 
BRITISH 

GIFFORD HOUSE, SLAIDBURN,CRESCENT,  SOUTHPORT, MERSEYSIDE, 
PR9 9AL, U.K. 

 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
BELL 

 Limited نوع الوكالة
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 9814 رقم قيد الوكالة 
 01/02/1994 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MANFRED PABST EXPORT 
GERMAN 

P.O. BOX 700962 D-60559, FRANKFURT AM MAIN GERMANY 
 مركز رويان التجاري  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TITANIA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11683 رقم قيد الوكالة 
 01/02/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SUNSTAR BUTLER 
AMERICAN 

4635 W.FOSTER AVE, CHICAGO IL 60630 
 جعفر حيدر رويان المحدودة ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SUNSTAR BUTLER 

 Limited نوع الوكالة
 

 2416 رقم قيد الوكالة 
 30/11/1977 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DEUTSCHE LUFTHANSA  AKTIENGESELLSCHAFT 
GERMAN 

CLAUDIUSSTRASSE 1, KOLN, GERMANY 
 وكاله السفريات المتحدة والشحن  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Travel Line Agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LUFTHANSA 

 Unlimited نوع الوكالة
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 4159 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CITIZEN WATCH CO LTD, JAPAN 
JAPANESE 

8TH FLOOR KAISER ESTATE MAN YUE STREET MA TAU ROAD 
KOWLOON HONG KONG 

 متجر يعقوبي ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Wristwatch موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
citizen 

 Limited نوع الوكالة
 

 9572 رقم قيد الوكالة 
 03/03/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HYUNDAI WELDING  AND  METAL CO LTD 
SOUTH KOREAN 

SUNG-WOO BLDG.10TH FL,  1424-2,SEOCHO-DONG,SEOCHO-KU, KPO 
BOX 1059, SEOUL 

 مصنع يتيم لالكسجين ذ.م.م شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Tools Mechanical Curiosities موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TIGER 

 Limited نوع الوكالة
 

 9206 رقم قيد الوكالة 
 14/04/1994 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CYCLO  INDUSTRIES  INC 
AMERICAN 

1374 N. KILLIAN  DR.,   LAKE  PARK,   FLORIDA  33403-1948, USA 
 خليل كانو ش.م.ب.م براهيم إشركه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Chemicals موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CYCLO  PRODUCTS 

 Limited نوع الوكالة
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 9271 رقم قيد الوكالة 
 17/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NEXT  RETAIL  LTD 
BRITISH 

DRESFORD  RD,   ENDERBY,  LEICESTER  LE9 5AT, ENGLAND 
 مجموعة علي ال شريف ذ.م.م شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Ready-made clothes موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NEXT  RETAIL  LTD 

 Limited نوع الوكالة
 

 7921 رقم قيد الوكالة 
 28/02/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

EGYPTIAN INTERNATIONAL   PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO S.A.E 
EGYPTIAN 

 شبرا - كورنيش النيل - شفيق    أحمدشارع  4
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EIPICO 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12197 رقم قيد الوكالة 
 25/02/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AstraZeneca UK Limited 
BRITISH 

1 francis crick avenue, cambridge biomedical campus, cambridge, cb2 0aa, england 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 أدوية بشرية  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AstraZeneca 

 Limited نوع الوكالة
 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

136

77 
 

 233 رقم قيد الوكالة 
 04/03/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JANSSEN PHARMACEUTICA 
BELGIAN 

30 TUPNHOUTSEBAAN,  B 2340 BEERSE,  BELGIUM 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JANSSEN PHARMACEUTICA 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 573 رقم قيد الوكالة 
 08/03/2002 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

GLAXO SMITHLINE EXPORTS LTD ( "GSKE" ) 
BRITISH 

980 GREAT WEST ROAD - BRENTFORD- MIDDLESEX- TW8 9GS - UNITED 
KINGDOM. 

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

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
GSKE 

 Limited نوع الوكالة
 

 2115 رقم قيد الوكالة 
 18/03/1977 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NAGASHIMA  MEDICAL  INSTRUMENTS  CO.  LTD. 
JAPANESE 

24 -1 , HONGO , 5-CHOME , BUNKYO - KU , TOKYO - JAPAN. 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NAGASHIMA 

 Limited نوع الوكالة
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 11609 رقم قيد الوكالة 
 05/03/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MEDICAL  AND  COSMETIC PRODUCTS CO., 
SAUDI 

ABDULMALIK BIN MARWAN STREET, CONFERENCE DISERICT P.O.BOX 
442, RIYADH 11411, SAUDI ARABIA. 

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

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
RIYADH PHARMA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11686 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RADIOMETER COPENHAGEN A.S 
DANE 

VALHOJS ALLE 176DK-2610, RODOVREDENMAREK 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Medical Equipment 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
RADIOMETER COPENHAGEN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11706 رقم قيد الوكالة 
 16/03/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NIPPON KAYAKU CO . LTD 
JAPANESE 

11-2, FUJIMI 1 CHOME , CHIYODA-KU,TOKYO 102-8172,JAPAN 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NIPPON KAYAKI CO.LTD 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11733 رقم قيد الوكالة 
 07/03/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VERSAMED MEDICAL SYSTEM 
AMERICAN 

2 BLUE HILL PLAZA_P.O.BOX 1512_PEARL RIVER , NEW YORK 
10965_USA 

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

 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
VERSAMED 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11849 رقم قيد الوكالة 
 20/03/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAUDI ARABIAN  JAPANESE PHARMACEUTICALS 
SAUDI 

PO BOX 180 JEDDAH 21411 KINGDOME OF SAUDI ARABIA 
 وائل ذ.م.م صيدلية   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SAJA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11968 رقم قيد الوكالة 
 18/03/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BIOLOGIX FZCO 
EMARATI 

DUBAI  FREE ZONE ROAD WB21 WAREHOUSE C17 PO BOX 54405 
ALTAWARD DUBAI UAE 

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

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BIOLOGIX FZCO 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12451 رقم قيد الوكالة 
 29/03/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JAZEERA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES (AND ITS AFFILIATES) 
SAUDI 

RIYADH P.O.BOX: 106229, SAUDI ARABIA P.O.BOX: 11666 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JAZEERA 

 Limited نوع الوكالة
 

 5878 رقم قيد الوكالة 
 17/04/1985 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

FRESENIUS AG 
GERMAN 

6370 oberursel/taunus . am    borkenberg 14,  germany 
 صيدليه الدانه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
fresenius 

 Limited نوع الوكالة
 

 11669 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

THE BINDING SITE 
BRITISH 

P O BOX 17712,  BIRMINGHAM B14  4ZB UK 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Laboratory equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
THE BINDING SITE 

 Limited نوع الوكالة
 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

140

81 
 

 11672 رقم قيد الوكالة 
 22/04/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

EUROSTAR SCIENTIFIC LTD 
BRITISH 

TIMSTAR HOUSE,MARSHFIELD BANK,  MIDDLEWICH ROAD,  CREWE,  
CHESHIRE CW2 8UY,  UK 

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

 Laboratory equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
مات التجارية  والعال

 موضوع الوكالة 
LEICA 

 Limited نوع الوكالة
 

 11831 رقم قيد الوكالة 
 05/04/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

FAES FARMA .S.A. (and its affiliates) 
SPANISH 

OFFICE AT MAXIMO AGUIRRE NO . 14,LAMIACO-
LEJONA,BIZKAIA,SPAIN 

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

 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FAES 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12383 رقم قيد الوكالة 
 15/04/2018 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

EXELTIS HEALTHCARE S.L. (AND ITS AFFILIATES) 
SPANISH 

C/ Quintanapalla 2, Floor 4?, 28050 MADRID 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EXELTIS HEALTHCARE 

 Limited نوع الوكالة
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 12496 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

P&G HEALTH GERMANY GMBH (AND ITS AFFILIATES) 
GERMAN 

SULZBACHER STR. 40, 65824, SCHWALBACH AM TAUNUS, HESSEN 
GERMANY 

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

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
P&G 

 Limited نوع الوكالة
 

 11519 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KERRY FOODS (HOME BAKING) . 
BRITISH 

C/O KERRY FOODS LTD., THURCROFT INDUSTRIAL ESTATE.  NEW 
ORCHARD LANE, THURCROFT,   ROTHERHAM,  SOUTH  YORKSHIRE S66 

9ER, U.K. 
 بردات الجزيرة ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HOMEPRIDE.    HARVEST GOLD 

 Limited نوع الوكالة
 

 7917 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1990 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HERO CONSERVEN  LENZBURG 
SWISS 

ch - 5600 lenzburg - switzerland 
 بردات الجزيرة ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
 ماركة صباح الخير

 Limited نوع الوكالة
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 10912 رقم قيد الوكالة 
 16/05/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DOUX SNC . 
FRENCH 

zi de lospars, bp 22,  29130 chateaulin, france 
الوكيل اسم   شركه الوكاالت العالمية المحدودة  

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
doux 

 Limited نوع الوكالة
 

 7422 رقم قيد الوكالة 
 15/03/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LESIEUR ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 
FRENCH 

122, AVENUE DU GENERAL LECLERC  92103  BOULOGNE,  FRANCE. 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LESIEUR 

 Limited نوع الوكالة
 

 12236 رقم قيد الوكالة 
 20/03/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

WAN HAI LINES LTD. 
CHINESE 

Office at 10 floor, 136, sung Chiang Road, Taipei, Taiwan, Republic of China 
 وكاله السفريات المتحدة والشحن  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   shipping Agent 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
WAN HAI LINES LTD 

 Limited نوع الوكالة
 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

143

84 
 

 12037 رقم قيد الوكالة 
 28/06/2012 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

EUROPVIN SAS 
FRENCH 

CHRISTOPHER CANNO, 65 COURS SAINT LOUIS, 33300 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EMILIO LUSTAU 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12040 رقم قيد الوكالة 
 01/07/2012 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

COMPAGNIE DE GUYENNE 
FRENCH 

26. RUE PASCAL COMBEAU - BP 10 - 16101 COGNAC CEDEX - FRANCE 
 جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
SANTIAGO DE CUBA 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 10923 رقم قيد الوكالة 
 09/07/1996 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ROBERT MONDAVI WINERY 
AMERICAN 

P O  BOX 106,  OAKVILLE,  CALIFORNIA 99 562,  U S A 
 إنترناشونالجلف براندز -مجموعة فنادق الخليج  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Alcohol Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

ROBERT MONDAVI WINES,   COASTAL WINES WOODBRIDGE WINES, 
VICHON WINES 

 Unlimited نوع الوكالة
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 4498 رقم قيد الوكالة 
 28/01/1983 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

MCCAIN FOODS LIMITED 
CANADIAN 

FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, CANADA EOJ 1KO 
 يونيفرسال انتربرايسز اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
 

 Limited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   1781 
 22/03/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KOHINOOR  CHEMICAL  CO.  LTD. 
PAKISTANI 

TIBET  CENTER  M.A.  JINNAH  ROAD , KARACHI 3 
 أصغر علي ذ م م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
TIBET 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12399 رقم قيد الوكالة 
 24/06/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Tangshan Junnan Trade Co., Ltd. 
CHINESE 

ROOM 611, NO 101 NORTH JIANSHE ROAD,NEW HIGH-TEC INDUSTRIAL 
PARKS 

 ة يوكو للهندسه المحدودشركه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Building materials موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TANGSHAN 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11460 رقم قيد الوكالة 
 11/11/2000 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JAMJOOM  PHARMACEUTICALS. 
SAUDI 

P.O.X 6267,   JEDDAH  21442,   SAUDI ARABIA 
 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JAMJOOM 

 Limited نوع الوكالة
 

 12384 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/02/2020 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Merck Serono Middle East FZ-Ltd 
EMARATI 

LB09103 Jebel Ali, P.O Box -22730, Dubai - United Arab Emirates 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

Crinone 8% vaginal Gel 15 ApplicatorCetrotide 0.25 mg pow.+solv. Inj 1 Vial 
Gonal-f 75 IU Powder and solvent for solution for Injection 1 AmpGonal-f pen 300 
IU /0.5ml SFI in PFP 1 Pen Gonal-f pen 450 IU /0.75ml SFI in PFP 1 Pen Gonal-f 

pen 900 I 
 Limited نوع الوكالة

 

 1179 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1964 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MITSUI  O.  S.  K.  LINES  LTD. 
JAPANESE 

2,35,  CHOME , MINATO - KU, OSAKA, JAPAN 
 ذ.م.م حمد كانو أشركه يوسف بن  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo clearance موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MITSUI  O.S.K.  LINES  LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
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 5762 رقم قيد الوكالة 
 11/03/1985 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GULF  PHARMACEUTICAL   INDUSTRES 
EMARATI 

p.o. box  997,  ras - al-khaimah , united  arab  emirates 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
gulphar 

 Limited نوع الوكالة
 

 2648 رقم قيد الوكالة 
 23/03/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHARP CORPORATION 
JAPANESE 

22  NAGHIKE CHU, ABENO, OSAKA,  JAPAN 
 شركه ذات مسئوليه محدوده  - متجر روبين  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SHARP 

 Limited نوع الوكالة
 

 12137 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS MIDDLE EAST FEZ 
EMARATI 

PO BOX 261369  OFFICE NO B34BS330303 JEBAL ALI DUBAI UAE 
 خدمات الموءيد التجاريه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Printing machines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KONICA MINLOTA 

 Limited نوع الوكالة
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 3377 رقم قيد الوكالة 
 08/05/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KARL  STORZ  KG 
GERMAN 

mittelstrasse  8, postfach 400  , d- 7200  tuttlingen, Germany 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
storz 

 Unlimited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   10184 
 11/05/1995 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BIO  PRODUCTS LABORATRY 
BRITISH 

DAGGER LANE, ELSTREE, HERTS WD6 3BX U. K. 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BPL ( BIO  PRODUCTS LABORATRY ) ZENALB 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11775 رقم قيد الوكالة 
 15/05/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NATUS MEDICAL INC 
AMERICAN 

DELAWARE CORPORATION HAVING OFFICE AT 1501 INDUSTRIAL SAN 
CARLOS CALIFORNIA 94070 U.S.A 

 صيدليه الدانه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NATUS 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11942 رقم قيد الوكالة 
 20/05/2009 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

EUMEDICA PHARMACUTICALS AG 
SWISS 

PETER MERIAN - STRASSE 54, CH-4052 BASEL SWITZERLAND 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EUMEDICA 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 3352 رقم قيد الوكالة 
 07/06/1979 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

OLYMPUS OPTICAL COLTD 
JAPANESE 

2-43-2 hatagaya,shibuy  a-ku, tokyo 151 japan 
 صيدليه الدانه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
olympus 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11707 رقم قيد الوكالة 
 21/06/2004 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ADAM EQUIPMENT CO. LTD 
BRITISH 

BOND AVENUE DENBIGH  EAST , MILTON KEYNES , MK1 1SW U.K 
الوكيل اسم   صيدلية وائل ذ.م.م   شركة 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ADAM 

 Unlimited نوع الوكالة
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 6988 رقم قيد الوكالة 
 28/03/1988 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CASIO COMPUTER CO LTD 
JAPANESE 

38F SHINJUKU-SUMITION BLDG . 6-1 NISHI - SHINJUKU 2-CHOME , 
SHINJUKU - KU , TOKYO - 163 , JAPAN 

 مكتبة المؤيد اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Point of sale موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Casio 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11178 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2000 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

1. TEADIT INTERNATIONAL GMBH(AUSTRIA) . 2.  TEADIT INDUSTRIAE 
COMERCIO LTDA (BRAZIL) . 

AUSTRIAN 
1.  SALZBURGERSTRASSE 17. A-6382 KIRCHDORF,  TIROL,  AUSTRIA2.  

Av. Automovel Clube, 8939 CEP 21530-010,   RIO DE JANEIRO 
BRAZILKIRCHDORF TIROL, AUSTRIA  AND TEADIT 

 شركه سيسكون للتجاره والخدمات الميكانيكيه ذ م م اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Chemicals موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
TEADIT 

الوكالةنوع   Limited 
 

 11875 رقم قيد الوكالة 
 01/06/2007 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GENOMICA S.A.U 
SPANISH 

ALCARRIA  7,28820  COSLADRID SPAIN 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
GENOMICA 

 Limited نوع الوكالة
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 7854 رقم قيد الوكالة 
 01/06/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KIMBERLY CLARK CORP 
AMERICAN 

2100 winchester road neenah wisconsin 54956 u.s.a 
 ذ.م.م صيدلية وائل   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Generators موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
kimguard spuncare spunguard 

 Limited نوع الوكالة
 

 12251 رقم قيد الوكالة 
 11/05/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NEWBRIDGE PHARMACEUTICALS FZ LLC (and its AFFILIATES) 
EMARATI 

18th floor, Business Central Towers A, P.O.BOX:500618, Internet City, Dubai, 
UAE 

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

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
NEWBRIDGE 

 Limited نوع الوكالة
 

 11802 رقم قيد الوكالة 
 07/03/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SOLENIS TECHNOLOGY GERMANY GMBH 
GERMAN 

BAKERPFAD 25, 47805 KREFELD, GERMANY 
 التوفيق للتجارة والمقاوالت ذ.م.م شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 Chemicals موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
STOCKHAUSEN GMBH 

 Limited نوع الوكالة
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 10963 رقم قيد الوكالة 
 09/09/1998 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HAENNI WHEEL LOAD SCALES 
SWISS 

messtechnik ,ch -3303 jegenstorf , SWITZERLAND 
 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Scales موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
haenni 

 Limited نوع الوكالة
 

 263 رقم قيد الوكالة 
 13/05/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COULTER ELECTRONICS LTD 
BRITISH 

COLDHARBOUR LANE,  HARPENDEN,  HERTFORDSHIRE AL5 4UN,  
ENGLAND 

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

 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
COULTER ELECTRONICS 

الوكالةنوع   Limited 
 

 10683 رقم قيد الوكالة 
 12/02/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNITED  KAIPARA  DAIRIES  CO 
EMARATI 

p.o.  box  6424 , dubai, u.a.e. 
 مركز ابوعالء للتسويق  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
UNIKAI 

 Unlimited نوع الوكالة
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 4898 رقم قيد الوكالة 
 16/11/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

EIKO KOGYO  CO. LTD.. 
JAPANESE 

TOYO BLDG. 1-7. KANDA IZUMI-CHO. 1-CHOME. CHIYODA-KU. TOKYO 
101-0024. JAPAN 

الوكيل اسم   .حمد شريف ذ.م.مأ مفروشات  
بيان البضائع  

 Safety  devices AND Tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
EIKO 

 Limited نوع الوكالة
 

 12028 رقم قيد الوكالة 
 15/04/2012 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAPANCA DURUSU KAYNAK PAZARLAMA. TIC.A.S. 
TURK 

CAYICI MAH. ASLANKORPI SOK. NO:16 /SAPANCA/SAKARYA - TURKEY 
 بحرين ايلند تريدنغ ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Drinks موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DURUSU 

 Unlimited نوع الوكالة
 

قيد الوكالة رقم   12285 
 15/02/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AMMAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
JORDANIAN 

P.O. BOX 89, AMMAN 11512 JORDAN 
 صيدليه ناصر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   

Apimol 0.25% Eye DropsApimol 0.5% Eye DropsApicort Eye DropsApisulfa-10 
Eye DropsApisulfa-20 Eye DropsPhenicol Eye DropsApigen Eye/Ear DropsApifrin 
Eye DropsApicrom 2% Eye DropsApicrom 4%    Eye DropsDecozal 0.05% Nasal 

DropsDecozal 
الوكالةنوع   Limited 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

153

94 
 

 12403 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD. 
INDIAN 

S/No 105-110, Manjari Budruk, Tal- Haveli, Pune 412307, India 
 صيدليات الخليج ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SERUM 

 Limited نوع الوكالة
 

 12367 رقم قيد الوكالة 
 30/12/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CODAL-SYNTO LTD 
CYPRIAN 

21B, CONSTANTINOUPOLEOS STR. 3011 LIMASSOL - CYPRUS 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical preparations موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CODAL 

 Limited نوع الوكالة
 

 11564 رقم قيد الوكالة 
 26/02/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HOYU CO LTD 
JAPANESE 

501. TOKUGAWA, . 1- CHOME - HIGASHI- KU, NAGOYA  -  JAPAN 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Cosmetics products موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BIGEN . HOYU 

 Limited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   12471 
 01/03/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MEAGATE INTERNATIONAL FZ-LLC 
EMARATI 

STUDIO CITY DSC TOWER OFFICE 701 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES 
 مؤسسه الحمر التجاريه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 أدوية بشرية  موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ILUVIEN 

 Limited نوع الوكالة
 

 12257 رقم قيد الوكالة 
 17/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ORCHIDIA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
EGYPTIAN 

PLOT 14, 15, BLOCK 12011, NORTHERN EXTENSION INDUSTRIAL ZONE, 
OBOUR, CAIRO, ARE 

 صيدليه ناصر  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Orchidia Pharmaceutical Industries 

 Limited نوع الوكالة
 

 2326 رقم قيد الوكالة 
 01/02/1977 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

DURAPIPE LIMITED 
BRITISH 

WALSAL ROAD, NORTON CANES,   CANNOCK , STAFFORDSHIRE. WS11 
3NS,  UK. 

 مصانع بالستيك الخليج  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Pipeline موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DURAPIPE 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11828 رقم قيد الوكالة 
 20/08/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TADANO FAUN GMBH 
GERMAN 

TADANO FAUN GMBH, POSTFACH 100264, D-91205 LAUF A.D., PEGNITZ 
 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 parts for Cars , Trucks and Buses موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AEI CABLES 

 Limited نوع الوكالة
 

 10765 رقم قيد الوكالة 
 01/07/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RECKITT BENCKISER 
EMARATI 

P.O.  Box.  61344,  jebel   ali,  dubai, uae 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cleaners موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

DESTOP. JEX. EASY OFF. EASY ON.  CILLIT. NOCTURNE 
NOVAFLAKSPRINGFRESH AIR WICK. WIZARD. FRESH AIR VANISH. 

CALGONIT. MR. SHEEN.SILVO 
 Unlimited نوع الوكالة

 

 7654 رقم قيد الوكالة 
 01/07/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BUITONI  S.P.A 
ITALAIN 

PERUGIA  - ITALY 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BUITONI 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12307 رقم قيد الوكالة 
 03/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MS pharma company 
JORDANIAN 

jordan,amman,sahab in the industrial city. p.0.box : 34 amman, 11512 
الوكيل اسم   صيدليه فروغي 

بيان البضائع  
 أدوية بشرية  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

loxamox, cefloxine, xolarex, vomiran, kepam,setonix, betoline, cardesine, paravin, 
sedalam, fungizol, zylodine, exitine, dicofen, ribofan, amicine, etofem, omisec, 

getex, cangin, retalex, keflam, xeracine, dezamox, etofem, remexa, cabitex, 
doceline, froxa 

 Limited نوع الوكالة
 

 12421 رقم قيد الوكالة 
 18/08/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Indoco Remedies Limited 
INDIAN 

HOUSE:166, ROAD: C.S.T, KALINA, SANTACRUZ (E), MUMBAI-400 098, 
INDIA 

 صيدليه فروغي اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
INDOCO 

 Limited نوع الوكالة
 

 6502 رقم قيد الوكالة 
 19/06/1986 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHIPPING CORPORATION OF INDIA 
INDIAN 

SHIPPINGHOUSE 245 MADAME CAMA ROAD , MUMBAI 400 021, - INDIA 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 cargo agent موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
SHIPPING CORPARATION OF INDIA 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11819 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2006 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ITALIA MARITTIMA S.P.A 
ITALAIN 

SEDE : PASSEGGIO S. ANDREA, 4-34123 TRIESTE CODICE FISCALE 
E.PARTTA IVA 00047820329 ITALY 

 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 cargo موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ITALIA MARITTIMA 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 5623 رقم قيد الوكالة 
 08/07/1984 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

A.B. VOLVO PENTA 
SWEDISH 

s-405 08, gothenburg, sweden 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Marine Engines موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
a.b. volvo penta 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11796 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEAARCH INSTITUTE INC. (ESRI) 
AMERICAN 

380 NEW YORK STREET, REDLANDS, CA 92373-8100 
 مايكرو سنتر ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   computer software 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ESRI 

 Limited نوع الوكالة
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 12398 رقم قيد الوكالة 
 18/09/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Hookah Design LLC 
AMERICAN 

75 NW 7th Street, Boca Raton, Florida 33432 United States of America 
 أوالد الخير ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Shisha موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Fumo 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 10788 رقم قيد الوكالة 
 01/02/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

G.M. PFAFF AG WERK KARLSRUHEDURLACH 
GERMAN 

Gritznerstr 11,  d-- 76227 karlsruhe, Germany 
 شركه متجر يعقوبي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Electrical home appliances موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
pfaff 

 Unlimited نوع الوكالة
 

قيد الوكالة رقم   4001 
 10/03/1972 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VICTORINOX CUTLERY CO 
SWISS 

CH-6438 IBACH-SCHWYZ,  SWITZERLAND 
 متجر يعقوبي ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Household موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
victorinox 

 Unlimited نوع الوكالة
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 514 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1967 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BRAUN A.G. 
GERMAN 

FRANKFURTE STREET 145, 61476 , KRONBERG, GERMANY. 
 متجر يعقوبي ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   Electrical home appliances 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BRAUN 

 Limited نوع الوكالة
 

 11424 رقم قيد الوكالة 
 23/11/2000 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BREITLING  S.A. 
SWISS 

P.O.BOX 1132,  CH-2540, GRENCHEN,  SWITZERLAND 
 متجر يعقوبي ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Wristwatch موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BREITLING 

 Limited نوع الوكالة
 

 12458 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Interacoustics A/S 
DANE 

AUDIOMETER ALLE 1, 5500 MIDDELFART- DENMARK 
 مؤسسة بهزاد الطبية  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Kits AND tools موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Interacoustics 

 Limited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   11808 
 08/09/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HUNTER ENGINERING COMPANY 
AMERICAN 

11250 HUNTER DRIVE BRIDGETON MISSOURI - 63044-2391 U.S.A 
 .خليل كانو ش.م.ب.مبراهيم إشركه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Automotive supplies موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HUNTER 

 Limited نوع الوكالة
 

 12345 رقم قيد الوكالة 
 01/09/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Valvoline International Inc 
AMERICAN 

3499 Blazer Parkway, Lexington, Kentucky, 40509 - USA 
 خليل كانو ش.م.ب.م براهيم إشركه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Oils AND derivative موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Valvoline(r) 

 Limited نوع الوكالة
 

 11979 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

UNITED GREASE AND LUBRICANTS CO LLC 
EMARATI 

PO BOX 2685 AJMAN UAE 
 الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 parts for Cars , Trucks and Buses موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SCOPE 

الوكالةنوع   Unlimited 
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 5045 رقم قيد الوكالة 
 04/08/1983 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS  (MICHELIN MICHELIN 
ET CIE 

FRENCH 
CLERMONT- FERRAND, FRANCE) 

 .خليل كانو ش.م.ب.مبراهيم إشركه  اسم الوكيل 
البضائع  بيان 

 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MICHELIN 

 Limited نوع الوكالة
 

 11761 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

AL RAHALA TRADING CO  LLC 
EMARATI 

PO BOX 21834 , DUBAI , U.A.E 
الوكيل اسم   كانو أوتو موترز ش.م.ب مقفلة  

بيان البضائع  
 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHAOYANG and GOODRIDE 

 Limited نوع الوكالة
 

 11972 رقم قيد الوكالة 
 05/08/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHENG SHIN RUBBER IND.CO. LTD 
TAIWANESE 

MEEI-KONG ROAD, TA TSUN VILLAGE, CHAG HWA COUNTRY - 
TAIWAN 

 خليل كانو ش.م.ب.م براهيم إشركه  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Tires موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MAXXIS 

 Limited نوع الوكالة
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قيد الوكالة رقم   12189 
 24/08/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Aik Moh Paints and Chemicals 
SINGAPOREAN 

20 Tuas street , singaporae 638457 
 مركز كانو لألصباغ ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 زيوت ومشتقاتها موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
AIK MOH / AM Thinners 

 Limited نوع الوكالة
 

 12395 رقم قيد الوكالة 
 16/06/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Yashgreen International FZE 
EMARATI 

Office 2705, API TRIO Tower,Al Barsha 1, P O Box. 62693 Dubai, UAE.Tel: +971 
4 398 9976 

 .الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 بطاريات  موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ELITO 

 Limited نوع الوكالة
 

 12204 رقم قيد الوكالة 
 12/06/2016 تاريخ القيد 

الموكل وجنسيته  اسم 
 وعنوانه 

VEEDOL INTERNATIONAL DMCC 
EMARATI 

DUBAI MULTI COMMODITIES CENTER , UNITED ARAB EMIRATES 
P.O.BOX 117019 DUBAI 

 .الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ.م.م شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 زيوت ومشتقاتها موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VEEDOLVEEDOL 

 Unlimited نوع الوكالة
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 12158 رقم قيد الوكالة 
 15/05/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MAHARANI 
INDIAN 

L-281, MODEL TWON, KARNAL-132 001 (HARYANA) INDIA 
 الجزيرة سوبرماركت ش.م.ب  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Foodstuffs موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Maharani 

 Limited نوع الوكالة

 816 رقم قيد الوكالة 
 01/11/1960 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

OPTREX  LTD. 
BRITISH 

PO BOX 94, NOTTINGHAM NG2  3AA, ENGLAND. 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
OPTREX 

 Unlimited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   10132 
 06/01/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 
JAPANESE 

33, SHIBA 5 - CHOME,  MINATO - KU,  TOKYO - JAPAN 
 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
Cranes 
Buses 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

MITSUBISHI -  THREE DIAMONDS, GALANT, COLT, LANCER, LANCER 
STATION WAGON, TREDIA, CORDIA, STARION, SIGMA, 3000 GT, SPACE 

WAGON, L200, L300, L400, PAJERO, CANTER, ROSA, 
 Limited نوع الوكالة
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 11991 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAIC MOTOR CORPORATION LTD 
CHINESE 

3 BUILDING NO 615 NINGQIAO RD JINGIAO PUDONG SHANGHAI P R 
CHINA 

 اورينت موتورز ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

SAIC 

 Limited نوع الوكالة
 

 11863 رقم قيد الوكالة 
 14/02/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SHENYANG BRILLIANGE JINBI AUTOMOBILE CO LTD 
CHINESE 

NO 14 SHANZUIZI ROAD SHENYANG P R CHINA 
 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Truck 
Cars 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Buses 

 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

JINBEI and ZHONGHUA 

 Limited نوع الوكالة
 

 12079 رقم قيد الوكالة 
 20/03/2013 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED 
INDIAN 

3RD FLOOR, SELECT CITY WALK, A-3, DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW 
DELHI - 110017, INDIA 

 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

EICHER 

 Unlimited نوع الوكالة
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 10866 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2020 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

(BAYERISCHE MOTOREN WERKE  AKTIENGESELLSCHAFT )   (B.M.W.. 
AG) 

GERMAN 
PETUEIRING 130,   80788  MUNCHEN, GERMANY 

 السيارات االوربية ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Motorcycle 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

b.m.w.,BMW C1, MINI 

 Limited نوع الوكالة
 

 11751 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 
SOUTH KOREAN 

231  YANGJAE-DONG SEOCHO -GU SEOUL KOREA 
 فرست موتورز ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 موضوع الوكالة 

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HYUNDAI 

 Limited نوع الوكالة
 

 12025 رقم قيد الوكالة 
 05/03/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HIUNDAI MOTOR COMPANY 
SOUTH KOREAN 

231 YANGJAE-DONG SEOCHU-GU 
 فرست موتورز ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HMC 

 Limited نوع الوكالة
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 2858 رقم قيد الوكالة 
 02/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COMPAIR BROOMWADE LIMITED 
BRITISH 

p.o.box 7, hughenden avenue, high wycombe buckinghamsshire, england hp13 5sp 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Electrical home appliances 
Machinery 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
compair and broomwade 

 Limited نوع الوكالة
 

 11730 رقم قيد الوكالة 
 28/02/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

IVECO S.P.A 
ITALAIN 

VIA PUGLIA 35, TURIN. ITALY 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ والمؤيد شركه يوسف خليل  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
IVECO 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 2884 رقم قيد الوكالة 
 01/03/1983 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KOMATSU  LTD 
JAPANESE 

3-6  AKASAKA 2-CHOME ,  MINATO KU,  TOKYO  JAPAN 
 والده أويوسف خليل الموءيد   اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Mobile machinery Light 
Parts of heavy machinery 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KOMATSU 

 Limited نوع الوكالة
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 11965 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GREAT WALL MOTOR COMAPANY LTD 
CHINESE 

2266 CHAOYANG SOUTH AVENUE, BAODING HEBEI PRO CHAINA 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   

Truck 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

GREAT WALL 

 Limited نوع الوكالة
 

 12299 رقم قيد الوكالة 
 05/01/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. 
HONGKONGER 

ROOM 2023, LANDMARK NORTH, NO.39 OF LUNG SUM AV, SHEUNG 
SHUI, N.T. HK. 

 جاينت للمعدات الثقيلة و الشاحنات ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Heavy machine 
Truck 

Auto Parts accessories 
Cranes 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
SANY 

 Limited نوع الوكالة
 

 11986 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ASHOK LEYLAND LIMITED 
INDIAN 

NO 1 SARDAR PATEL ROAD GUINDY CHENNAI 600 032 INDIA 
 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ASHOK LEYLAND (AL) 

 Limited نوع الوكالة
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 3856 رقم قيد الوكالة 
 01/12/1989 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BAUSCH AND LOMB 
AMERICAN 

P.O. BOX 743, ROCHESTER, NEW YORK 14603 - 0743 U.S.A. 
 أوبتيكا ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Glasses 
Lenses  and  solution 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SOFLENS BAUSCH +LOMB 

 Unlimited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   628 
 27/10/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

S.C. JOHNSON AND SON INC. 
AMERICAN 

1525 HOWE STREET RACINE WISCONSIN 53403 U.S.A. 
 شركه يوسف محمود حسين ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical Supplies AND part 
Medical preparations 
Cosmetics products 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JOHNSON 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11596 رقم قيد الوكالة 
 01/05/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KUWAIT SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. 
KUWAITI 

P.O.BOX. 5512, . SAFAT 13056,  KUWAIT 
 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KSPICO 

 Unlimited نوع الوكالة
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 9712 رقم قيد الوكالة 
 05/01/1994 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COMBE INTERNATIONAL LTD. 
BRITISH 

AMP HOUSE. DINGWALL  ROAD, CROYDON, SURREY CR9 2AU, 
ENGLAND 

 صيدليه البحرين ومتجرها العمومي ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Cleaners 

Cosmetics products 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

COMB INTERNATIONAL LTD. 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 241 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

B. BRAUN MELSUNGEN INTERNATIONAL GMBH 
GERMAN 

3508 MELSUNGEN,  POSTFACH 346,   GERMANY 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
B. BRAUN 

 Limited نوع الوكالة
 

 520 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NOVO NORDISK A.S 
DANE 

novo alle,  dk 2880 bagsvaerd, denmrk 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical preparations 
Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
novo nordisk 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 

 

 

 

 



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

170

111 
 

 11892 رقم قيد الوكالة 
 22/01/2008 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SEBAPHARMA GMBH  AND  CO KG 
GERMAN 

BINGER STR. 80 D-56154 BOPPARD BAD SALZIG PO BOX 1220 D-56136 
BOPPARD 

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

 موضوع الوكالة 
Cleaners 

Medical preparations 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

SEBAMED 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 3258 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1972 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VOLKSWAGEN AG 
GERMAN 

38436 WOLFSBURG. GERMANY 
 ةبهبهاني اخوان المحدود اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
(VW) VOLKSWAGEN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 2429 رقم قيد الوكالة 

 14/04/1975 تاريخ القيد 
05/04/1978 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

NERVAL  AND  COMPANY 
FRENCH 

po box 68,    23 rue gabriel jaulin, COGNAC, FRANCE 
 

HAPAG LIOYD AKTIENGESELLSCHAFT 
GERMAN 

POSTFACH 10 79 47, GUSTAV, DEETJUN-ALLEE 2-6  , 2800 BREMEN,  
GERMANY 

 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكيل 
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Alcohol Drinks 
cargo clearance 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

Nerval 
HAPAG-LLOYD, EUROPA 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11235 رقم قيد الوكالة 
 28/12/1999 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD 
JORDANIAN 

P.O. BOX 1564, AMMAN 11118 JORDAN 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
vigain, selektine,azomyne,lansazol microzide,ciproquin 

 Limited نوع الوكالة
 

 10699 رقم قيد الوكالة 
 26/12/1996 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAUDI PREPARED MEDIA LABORATORY CO . LTD 
SAUDI 

p.o box 2751, riyadh 11461, saudi arabia 
الوكيل اسم   صيدلية جعفر  

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Laboratory equipment 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
mana 

 Limited نوع الوكالة
 

 261 رقم قيد الوكالة 
 08/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ABBOTT LABORATORIES 
AMERICAN 

NORTH CHICAGO LLLINOIS 60064,   U S A 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical Equipment 
Medical preparations 

Human Medicines 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

ABBOTT 

 Limited نوع الوكالة
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 774 رقم قيد الوكالة 
 09/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

PRODUITS  DENTAIRES  S.A 
SWISS 

VEVEY,  Switzerland 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical preparations 
Medical Equipment 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
P.D 

 Limited نوع الوكالة
 

 236 رقم قيد الوكالة 
 15/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HUNTLEIGH NESBIT EVANS  AND  CO LTD 
BRITISH 

woden road west, WEDNESBURY,  WEST MIDLANDS , WS10 7BL, U.K. 
الوكيل اسم   صيدلية وائل ذ.م.م   شركة 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Carpets 
Furniture 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
NESBIT EVANS 

 Limited نوع الوكالة
 

 11584 رقم قيد الوكالة 
 18/06/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MAGNETI MARELLI  AFTER MARKET  FRANCE SAS 
FRENCH 

19 RUE LAVOISIER, 92002 NANTERRE CEDEX, FRANCE 
 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Oils AND derivative 
Batteries 

parts for Cars , Trucks and Buses 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
الوكالة موضوع   

MAGNETI MARELLI 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11232 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LAND  ROVER  GROUP  LTD. 
BRITISH 

BANBURY ROAD. LIGHTHORNE. WARWICK CV35 ORG 
 السيارات االوربية ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Land  Rover , Range  Rover, 

 Limited نوع الوكالة
 

 695 رقم قيد الوكالة 
 01/01/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SUZUKI MOTOR CORPORATION. 
JAPANESE 

HAMAMATSU-NISHI , P.O.BOX 1 , 432-91, HAMAMATSU , JAPAN 
 ذ.م.م ة والده المحدودأشركه محمد جالل و اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SUZUKI 

 Limited نوع الوكالة
 

 10483 رقم قيد الوكالة 
 22/05/1996 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BETTINA BRENNER (PRONET LTD) 
JAPANESE 

PO BOX 583,  ST. HELIER, JERSEY JE8 8XR,  CHANNEL ISLANDS 
 معرض انتركول اا ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   

Cosmetics products 
perfum 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
(bettina brenner), (musk), (vanilla), (fleurs). 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11390 رقم قيد الوكالة 
 16/05/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VOLVO TRUCK CORPORATION 
SWEDISH 

S-405 08 GOTHENBURG, SWEDEN 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Parts of heavy machinery 
Heavy machine 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VOLVO 

 Limited نوع الوكالة
 

الوكالة رقم قيد   10776 
 19/03/1997 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MARINE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 
AMERICAN 

p.o. .box15299, richmond va 23117, USA 
 شركه الوكاالت العالمية المحدودة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Electrical appliances 
Marine air conditioning 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CRUISAIR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 8875 رقم قيد الوكالة 
 15/03/1992 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MITSUBOSHI BELTING SINGAPORE PTE LTD. 
SINGAPOREAN 

14 JURONG PORT ROAD, SINGAPORE 2261 
 خليل كانو ش.م.ب.م براهيم إشركه  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
MITSUBOSHI TOYOTA GENUINE AUTOMOTIVE BELTS 

 Unlimited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   12387 
 20/04/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VOLVO CAR CORPORATION 
SWEDISH 

S-405 31 Gothenburg , Sweden 
 جي أم سي الجزيرة للسيارات ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
Automotive supplies & Accessories 

Auto Parts accessories 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Volvo 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12481 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Xiamen King Long International Trading Co.Ltd 
CHINESE 

no.9 Jinglong Road Jimei District, Xiamen 361023 China 
 بي أم أس سي للتسويق و الخدمات ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Buses 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
King Long 

 Limited نوع الوكالة
 

 835 رقم قيد الوكالة 
 21/01/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

BAYER SCHERING PHARMA AG 
GERMAN 

D-13342 BERLIN -GERMANY 
 صيدلية جعفر  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
BAYER SCHERING PHARMA AG 

 Unlimited نوع الوكالة
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 11569 رقم قيد الوكالة 
 12/04/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

FERRARI SPA.   (ITALY) 
ITALAIN 

1. VIA ABETONE INF. 4,   41053 MARANELLO,  MODENA ITALY2. C/O. 
SUITE 3, RUSHMOOR COURT, CROXLEY BUSINESS PARK, HATTERS 

LANE, WATFORD, HERTFORDSHIRE, WD1 8YL, ENGLAND, U.S.A. 
 السيارات االوربية ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FERRARI 

الوكالةنوع   Unlimited 
 

 11570 رقم قيد الوكالة 
 12/04/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MASERATI SPA. 
ITALAIN 

1. VIALE CIRO MENOTTI 322 ,  .P.O.BOX.558,  MODENA,   ITALY2. C/O. 
MARANELLO CONCESSIONAIRS LIMITED, SUITE 3, RASHMOOR COURT, 

CORXLEY BUSINESS PARK, HATTERS LANE, WATFORD, 
HERTFORDHSIRE WD1 8YL. 

 السيارات االوربية ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Cars 

parts for Cars , Trucks and Buses 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

MASERATI 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12118 رقم قيد الوكالة 
 15/04/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE 
DUTCH 

HEFBRUGWEG 77 ALMERE 1332AM THE NETHERLANDS 
 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   

Truck 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cranes 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

M C F E 

 Limited نوع الوكالة
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 11665 رقم قيد الوكالة 
 01/06/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION 
JAPANESE 

16-4, KONAN, 2-CHOME, MINATO-KU, JAPAN 
 الزياني للسيارات )زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Buses 
Truck 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FUSO 

 Limited نوع الوكالة
 

 11925 رقم قيد الوكالة 
 17/04/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHINA FAW GROUP IMPORT AND EXPORT CORPORATION 
CHINESE 

NO 3025DONGFENG ST. CHANGHUN.JILIN PROVINCE . P.R CHINA 
 الزياني للسيارات ) زياني موتورز( ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   

Lorries 
Truck 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
FAW 

 Limited نوع الوكالة
 

 11563 رقم قيد الوكالة 
 01/06/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED 
BRITISH 

ELLESFIELD AVENUE,  BRACKNELL,  BERKSHIRE RG12  8TA,   U K . 
 السيارات االوربية ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ROLLS ROYCE 

 Limited نوع الوكالة
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 12218 رقم قيد الوكالة 
 05/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Techno Group Benelux BV 
NETHERLANDS ANTILLE 

Rechtzaad 6, 4703 RC Rossendaal. Netherlander 
 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Tools Mechanical Curiosities 
Mechanical Engineering Tools 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Winntec 

 Limited نوع الوكالة
 

 12213 رقم قيد الوكالة 
 03/04/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Kuken Co. Ltd 
JAPANESE 

3-6-15,Nonoue Habikino-Shi,Osaka 
 كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية  ش.م.ب مقفلة  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 لوازم اآلليات الخفيفة 
 ادوات ميكانيكية خفيفه

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Kuken 

 Limited نوع الوكالة
 

 12356 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Tata Daewoo Commercial Vehicle Co, Ltd. 
SOUTH KOREAN 

Office 1589-1 Soryong-Dong Kunsan Cheonbuk, Korea 
 موتور سيتي ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Truck 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Tata Daewoo 

 Limited نوع الوكالة
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 10244 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SSANGYONG MOTOR COMPANY 
SOUTH KOREAN 

150-3 . CHIKOI-DONG , PYUNGTAEK-SI,  459-050 KOREA 
 الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SSANGYONG 

 Limited نوع الوكالة
 

 12265 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SUBARU CORPORATION 
JAPANESE 

Ebisu Subaru Bldg 20-8 1-come, Ebisu, Shibuya-ku Tokoy Japan 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
Auto Parts 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Subaru 

 Limited نوع الوكالة
 

 12450 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 
SOUTH KOREAN 

75 Yulgok ro, Jongno gu, Seoul, 03058, Republic of Korea 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 االليات المتحركة الثقيلة 
 قطع غيار السيارات والشاحنات والباصات واللوريات 

 كرينات
 شاحنة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HYUNDAI 

 Limited نوع الوكالة
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 9554 رقم قيد الوكالة 
 01/02/2012 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHRYSLER INTERNATIONAL CORPORATION 
AMERICAN 

1200 chrysler drive, highland park, michigan 48288-1919, united states of america 
 ةبهبهاني اخوان المحدود اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 parts for Cars , Trucks and Buses موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

Jeep 
Cars 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11915 رقم قيد الوكالة 
 15/04/2008 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TIMESCO OF LONDON LTD 
BRITISH 

3 CARNIVAL PARK , CARNIVAL CLOSE, BASILDON ESSEX, SS14 3WN , 
ENGLAND UK 

 جنرال ميدكل ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Medical Kits AND tools 

Medical Equipment 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

TIMESCO 

 Limited نوع الوكالة
 

 12134 رقم قيد الوكالة 
 08/02/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

MANUFACTURING COMMERCIAL VEHICLES 
EGYPTIAN 

LM 24, CAIRO - ISMAILIA ROAD EL-OBOUR, CAIRO EGYPT 
 العاصمة للنقليات ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Truck 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Buses 
التجاري  االسم 

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

MCV 

 Limited نوع الوكالة
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 7801 رقم قيد الوكالة 
 01/04/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

HONDA  MOTOR  COMPANY 
JAPANESE 

NO 1-12 CHOME  MINAMT  AOYAMA , MINTO  KU,   TOKYO  107,  JAPAN 
الوكيل اسم   الشركه الوطنيه للسيارات ذ.م.م  

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HONDA 

 Limited نوع الوكالة
 

 10172 رقم قيد الوكالة 
 01/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GENERAL MOTORS OVERSEAS DISTRIBURION CORPORATION 
AMERICAN 

3044 West Grand Boulevard, Detroit, Michigan 48202. U. S. A. 
 الشركه الوطنيه للسيارات ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
Cranes 
Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHEVROLET CARS / CADILLAC / G.M.C. TRUCK 

 Limited نوع الوكالة
 

 12508 رقم قيد الوكالة 
 10/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Manitou bf S.A 
FRENCH 

430, rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis – France 
 للتسويق و الخدمات ذ.م.مبي أم أس سي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 اآلليات المتحركة الخفيفة 
 كرينات

 قطع غيار اآلليات المتحركة الخفيفة 
 االليات المتحركة الثقيلة 
 اآلليات المتحركة الخفيفة 

 كرينات
 قطع غيار اآلليات المتحركة الخفيفة 

 االليات المتحركة الثقيلة 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Manitou 

 Limited نوع الوكالة
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 12124 رقم قيد الوكالة 
 17/02/2014 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DUCATI MOTOR HOLDING A.P.A 
ITALAIN 

VIA CAVALIERI DUCATI 3, BOLOGNA ITALY 
 ويلز أوف أرابيا ذ م م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Motorcycle 
Supplies motorcycle 

Motorcycle Parts 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

DUCATI 

 Limited نوع الوكالة
 

 12217 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Guangzhou Sun Holy wind Air Cleaning Products Co.Ltd 
CHINESE 

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

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 لوازم اآلليات الخفيفة 
 ادوات ميكانيكية خفيفه

 قطع غيار اآلليات الثقيلة 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Guangzhou 

 Limited نوع الوكالة
 

 11754 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2005 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHERY AUTOMOBILE CO LTD 
CHINESE 

8 CHANGCHUM ROAD WUHU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AREA ANHUI PROVINCE PRC 241009 

 السيارات اآلسيوية ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

CHERY 

 Limited نوع الوكالة
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 12007 رقم قيد الوكالة 
 24/05/2011 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

XIAMEN KING ED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO LTDUNI 
CHINESE 

9 KING LONG ROAD KIMEI DISTRICT XIAMEN 
 السيارات اآلسيوية ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
KING LONG 

 Limited نوع الوكالة
 

 11883 رقم قيد الوكالة 
 01/07/2007 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ZYLE COMMERCIAL VEHICLE CO 
SOUTH KOREAN 

202 - 1 OJUNG - DONG OJUNG- DU  BUCHEON  CYEONGGI  DO  KOREA 
الوكيل اسم   الجزيرة للسيارات  شركة 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Buses 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
DAEWOO BUS GLOBAL 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12096 رقم قيد الوكالة 
 15/05/2013 تاريخ القيد 

وجنسيته  اسم الموكل  
 وعنوانه 

DONGFENG AUTOMOBILECOLTD 
CHINESE 

NO 58 CHUANGYE ROAD WUHAN ECONMIC AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT ZONE WUHAN HUBEI CHINA 430056 

 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Cars 

parts for Cars , Trucks and Buses 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

DONGFENG 

 Limited نوع الوكالة
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 11481 رقم قيد الوكالة 
 15/06/2002 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RENAULT S.A.S. 
FRENCH 

13-15,  QUAI ALPHONSE LE GALLO,  92100 BOULOGNE BILLANCOURT,  
FRANCE 

 ش.م.ب.م   -   والدهأ وشركه يوسف خليل المؤيد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

RENAULT 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12276 رقم قيد الوكالة 
القيد تاريخ   01/01/2018 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Hino Motors LTD 
JAPANESE 

3-1-1 Hinodai. Hino, 191-8660. Japan 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 

Auto Parts 
Truck 
Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Hino 

 Limited نوع الوكالة
 

 12472 رقم قيد الوكالة 
 06/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. 
THAI 

1010 Shinawatra Tower III 24th-25th Floor,Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak 
10900, Thailand 

 بي أم أس سي للتسويق و الخدمات ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Truck 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Cars 
Automotive supplies & Accessories 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Isuzu 

 Limited نوع الوكالة
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 4386 رقم قيد الوكالة 
 19/01/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SANKYO PHARMA GMBH 
GERMAN 

POSTFACH 70 12 09 . 8000 MUNCHEN 70  GERMANY 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LU 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12508 رقم قيد الوكالة 
 10/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Manitou bf S.A 
FRENCH 

430, rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis – France 
 بي أم أس سي للتسويق و الخدمات ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 اآلليات المتحركة الخفيفة 
 كرينات

 قطع غيار اآلليات المتحركة الخفيفة 
 االليات المتحركة الثقيلة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

الوكالة موضوع   
Manitou 

 Limited نوع الوكالة
 

 9041 رقم قيد الوكالة 
 24/05/1992 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

RENAULT  VEHICULES  INDUSTRIELS  S.A 
FRENCH 

129  RUE  SERVIENT  LA  PART-DIEU,   69003 LYON,   FRANCE 
 بن هندي أحمدعبدهللا  اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Lorries 
Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
RENAULT  VEHICULES 

 Limited نوع الوكالة
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 6488 رقم قيد الوكالة 
 22/05/1986 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

FORD MOTORS CO 
AMERICAN 

THE AMERICAN ROAD, DEARBORN, MICHIGAN,  U.S.A  48121 
 المؤيد للسيارات ذ.م.م  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Buses 
Lorries 

Cars 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

FORD 

 Limited نوع الوكالة
 

 12228 رقم قيد الوكالة 
 21/05/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SINOTRUK IMPORT & EXPORT CO., LTD 
CHINESE 

NO.53 WUYINGSHANZHONG ROAD,JINAN,CHINA 
 ة شركه يوكو للهندسه المحدود اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Heavy machine 
Truck 
Buses 
Lorries 
Cranes 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HOWO 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12332 رقم قيد الوكالة 
 19/02/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC 
EMARATI 

Office at P.O. Box 9549, Musaffah, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 ذ.م.م  - المقاوالت والصيانه الميكانيكيه  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Valves 
Mobile machinery Light 

Tools Mechanical Curiosities 
Petroleum Equipment AND devices 

Pumps 
Parts of heavy machinery 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CONTRACT RESOURCES OILFIELD SERVICES LLC 

 Limited نوع الوكالة
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 م 12508 رقم قيد الوكالة 
 10/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Manitou bf S.A 
FRENCH 

430, rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis – France 
 بي أم أس سي للتسويق و الخدمات ذ.م.م اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 اآلليات المتحركة الخفيفة 
 كرينات

 قطع غيار اآلليات المتحركة الخفيفة 
 االليات المتحركة الثقيلة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Manitou 

 Limited نوع الوكالة
 

 11416 رقم قيد الوكالة 
 01/08/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

National Electric Vehicle Sweden AB 
SWEDISH 

S-461 80  TROLLHATTAN, SWEDEN, 
 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Saab - Saab 9.7 - Neve 

 Limited نوع الوكالة
 

 11933 رقم قيد الوكالة 
 06/06/2009 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

LAMOR CORPORATION AB 
FINNISH 

URAKOITSIJANTIE 12, 06450 PORV00 FINLAND 
الوكيل اسم   المناعي لخدمات السيارات  

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Marine insulator 
Petroleum Equipment AND devices 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
LAMOR AND SLICKBAR 

 Limited نوع الوكالة
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 12260 رقم قيد الوكالة 
 05/02/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

 القبعة الحمراء للتجارة  شركةفرع 
SAUDI 

 31952الرمز البريدي  230ص.ب   - المملكة العربية السعودية   - الخبر 
 اليسر للدراجات النارية  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

 لوازم دراجة نارية 
 قطع غيار دراجة نارية 

 نارية دراجة 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

Bajaj 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12278 رقم قيد الوكالة 
 01/05/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SULZER CHEMTECH MIDDLE EAST SPC 
BAHRAINI 

3rd Floor Jawhara Plaza, Build 2373, Road 2831, Al Seef District 428, PO Box 
21558 

 ذ.م.م  - المقاوالت والصيانه الميكانيكيه  شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Mechinery 
Petroleum Equipment AND devices 

Tools Mechanical Curiosities 
Medical Kits AND tools 

Mechanical Engineering Tools 
االسم التجاري  

لعالمات التجارية  وا
 موضوع الوكالة 

SULZER 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12279 رقم قيد الوكالة 
 02/07/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Teknoware Middle East FZCO 
EMARATI 

LIU No. H12 Dubai Airport Free Zone, Dubai UAE 
 ش.م.ب مقفلة كانو باور سليوشنز    اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Parts mechanisms animated light 
Auto Parts 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Teknoware 

 Limited نوع الوكالة
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 4382 رقم قيد الوكالة 
 12/04/2016 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TILLOTTS  LABORATORIS 
BRITISH 

henlow  tradig  estate,  Henlow, bedfordshire,     sg16 6ds 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Medical Kits AND tools 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
tillotts 

الوكالةنوع   Limited 
 

 11650 رقم قيد الوكالة 
 01/03/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALMIRALL PRODESFARMA.SA 
SPANISH 

GENRAL MITRE 151.08022, .BARCELONA, SPAIN 
 صيدلية وائل ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ALMIRALL PRODESFRMA 

 Limited نوع الوكالة
 

 9359 رقم قيد الوكالة 
 25/01/1993 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

KARL  ENGELHARD,  FABRIK  PHARM.  PRAPARATE  GMBH   AND   CO 
GERMANY 
GERMAN 

SANDWEG 94, D-6000  FRANKFURT  MAIN, GERMANY 
 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
ENGELHARD 

 Limited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   12135 
 24/02/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

F. TRENKA CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FABRIK GESELLSCHAFT 
MBH 

AUSTRIAN 
GOLDEGGASSE 5, 1040 VIENNA , AUSTRIA 

 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 Human Medicines موضوع الوكالة 

التجاري  االسم 
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
F.TRENKA 

 Limited نوع الوكالة
 

 12136 رقم قيد الوكالة 
 23/02/2015 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

VITABIOTICS 
BRITISH 

1 APSLEY WAY, LONDON, NW2 7HF, U.K 
 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
الوكالة موضوع   

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
VITABIOTIC 

 Limited نوع الوكالة
 

 12225 رقم قيد الوكالة 
 18/01/2017 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Labatec Pharma 
SWISS 

31 rue du Cardinal-Journet-CH-1217 Meyrin 
 صيدليه مدينه حمد  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
 مستحضرات طبية 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

Propiverine HCl 5mg coated tabletsPropiverine HCl 30mg modified release 
capsulesPropiverine HCl 45mg modified release capsules 

Mydocalm FCT 
 Limited نوع الوكالة
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 4774 رقم قيد الوكالة 
 03/04/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DAIHATSU   MOTOR COMPANY 
JAPANESE 

1-1 dathatsu cho - ikeda city osaka 
 مجموعة العوضي  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
daihatsu 

 Limited نوع الوكالة
 

 733 رقم قيد الوكالة 
 01/04/1975 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

TATA  EXPORTS  LTD. 
INDIAN 

c/o Tata Exports Limited, TELCO Division, Block A, Shivsagar Estates, Dr. Annie 
Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, INDIA 

 المؤسسة الوطنية للخدمات الصناعية والتجارية ذ.م.م  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
Cars 

parts for Cars , Trucks and Buses 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

TATA AND MATADOR 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11945 رقم قيد الوكالة 
 30/08/2009 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ANHUI JIANGHUAI  YINLIAN HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE 
CO LTD 

CHINESE 
BAOHE INDUSTRIAL PARK SHANGHAI ROAD NO 2 HEFEI ANHUI CHINA 

 المناعي للسيارات اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 

Heavy machine 
االسم التجاري  

والعالمات التجارية  
 موضوع الوكالة 

JAC 

 Limited نوع الوكالة
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الوكالة رقم قيد   11973 
 01/06/2010 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

CHANGAN BUS MANUFACTURING CO LTD 
CHINESE 

DINGQUR. DINGZHOU CITY HEBEI CHINA 073000 
 مؤسسة العلوى للنقليات اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
CHANGAN 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12499 رقم قيد الوكالة 
 01/01/2019 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ZHEJIANG HANGCHA IMP. AND EXP . CO. LTD 
CHINESE 

398 SHI QIAO ROAD HANGZHOU 310022 
 التجاري ناس  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Truck 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
hangcha 

 Limited نوع الوكالة
 

 11691 رقم قيد الوكالة 
 01/03/2003 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

GE MEDICAL SYSTEMS 
FRENCH 

283, RUE DE LA MINIERE , 78533 BUC CEDEX , FRANCE 
 جنرال ميدكل ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 Medical Equipment موضوع الوكالة 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
GE MEDICAL SYSTEMS S.A 

 Limited نوع الوكالة
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 12416 رقم قيد الوكالة 
 16/03/2020 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Edge Systems LLC 
AMERICAN 

2165 E.Spring Street, Long Beach, CA 90806, USA 
 صيدليات الخليج ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cosmetics products 
Medical Equipment 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
HydraFacial 

 Limited نوع الوكالة
 

 4360 رقم قيد الوكالة 
 07/05/1981 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

ALHIKMA PHARMACEUTICALS 
JORDANIAN 

p.o.box 182400 - amman,  jordan 
 صيدلية المسقطي ذ.م.م   شركة اسم الوكيل 

البضائع  بيان 
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
al-hikma 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 11482 رقم قيد الوكالة 
 02/05/2001 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

JORDAN RIVER PHARMACEUTICAL INDUSTRIES  L.L.C. 
JORDANIAN 

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

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Human Medicines 
Medical preparations 
Cosmetics products 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
JORIVER 

 Limited نوع الوكالة
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 12247 رقم قيد الوكالة 
 01/07/2021 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
GERMAN 

Else-Kr?ner-street 1, 61352bad Homburg, Germany 
 جنرال ميدكل ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Pumps 
Human Medicines 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

infusionSyringe 
Lipifil AirInjectoma-SyrineInjectoma-lineMaster - AgiliaMaster - ConoxMaster 

AdvancedMaster NlinkINfusiainfusionTransfusionATFATRATV 
 Limited نوع الوكالة

 

 8563 رقم قيد الوكالة 
 07/12/1991 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

COMPANIA ROCA RADIADORES S.A. 
SPANISH 

AVENIDA DIAGONAL 513,  08029 - BARCELONA,  SPAIN 
 وكاالت سيار التجاريه ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Bathrooms 
Kitchens 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
Roca 

 Limited نوع الوكالة
 

 11276 رقم قيد الوكالة 
 22/09/2000 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DELPHI  AUTOMOTIVE SYSTEMS  , USA      C.O DELPHI LOCKHEED 
AUTOMOTIVE LTD UK 

AMERICAN 
SPARTAN  CLOSE,   WARWICK  CV34  6ZQ,   UNITED  KINGDOM 

 المناعي لخدمات السيارات  اسم الوكيل 
بيان البضائع  

 موضوع الوكالة 
parts for Cars , Trucks and Buses 
parts for Cars , Trucks and Buses 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 

DELPHI 
A.E. AUTO PARTS LIMITED 

 Limited نوع الوكالة
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 197 رقم قيد الوكالة 
 14/08/1976 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DAIMLER  BENZ  AG. 
GERMAN 

D- 70546 STUTTGART,  GERMANY. 
 الحداد للسيارات ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Cars 
Auto Parts 

االسم التجاري  
التجارية  والعالمات 

 موضوع الوكالة 
Mercedes-Benz 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 8615 رقم قيد الوكالة 
 08/04/1991 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT 
GERMAN 

PORSCHESTRASSE 42, STUTTGART-ZUFENHAUSEN, GERMANY 
 ةبهبهاني اخوان المحدود اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

parts for Cars , Trucks and Buses 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
PORSCHE 

 Unlimited نوع الوكالة
 

 12295 رقم قيد الوكالة 
 27/07/2018 تاريخ القيد 

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه 

SAIC MAXUS Automotive 
CHINESE 

office 2500 Jungong rd Yangpu Shanghai 200438 China 
 

Nanjing Automobile Import and Export CO 
CHINESE 

OFFICE 68 LUXIYING 12FL NAC Nanjing CHINA 
 أيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.م  اسم الوكيل 

بيان البضائع  
 موضوع الوكالة 

Automotive supplies & Accessories 
Cars 

االسم التجاري  
والعالمات التجارية  

 موضوع الوكالة 
SAIC MAXUS 

 Limited نوع الوكالة
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 قرارات ال�ضتمالك

قرار ا�ضتمالك رقم )20( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ �شلمان اأحمد �شلمان ال�شلم، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2002 / 14194 ، العقار رقم 06018738، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )21( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  �شرتة،  يف  الكائن  �شند،  علي  اإبراهيم  �شعيد  ال�شيد/  ملك 

ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،06018784 رقم  العقار   ،5075  /  2004

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )22( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيدة/ بدرية عبا�س ح�شن العرادي و�شركائها، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2008 / 11394، العقار رقم 06020182، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة �شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )23( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ معتوق علوي ها�شم ح�شن و�شركائه، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2008 / 1595، العقار رقم 06003857، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )24( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ حممد علي يو�شف مزعل و�شركائه، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 1983 / 3427 ، العقار رقم 06001189، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )25( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ حممد علي يو�شف مزعل و�شركائه، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 1975 / 2875، العقار رقم 06003674، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )26( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شادة/ ال�شيخ فهد بن اأحمد بن را�شد اآل خليفة و�شركائه، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 1992 / 9573، العقار رقم 06013915، وذلك من اأجل م�شروع املخطط 

التف�شيلي ملنطقة �شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )27( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة  ال�شيد/ عبداملنعم من�شور حممد علي  ملك 

رقم 5144 / 2022، العقار رقم 06001449، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )28( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ معتوق علوي ها�شم ح�شن و�شركائه، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2008 / 1072، العقار رقم 06000250، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )29( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ علي جا�شم ح�شن عبداهلل الب�شري، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 1986 / 5147، العقار رقم 06009063، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )30( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ عطية مهدي عبداهلل اأحمد �شملول، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 1985 / 1287، العقار رقم 06000305، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

�شرتة - القرية جممع 604، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعليهم  للمالك،  ر�شميًا  اإ�شعارًا  الإعالن  هذا  يعترب  اإليه  امل�شار  القانون  باأحكام  وعماًل 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )31( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  دم�شتان،  يف  الكائن  و�شركائه،  �شند  حممد  جا�شم  حمد  ال�شادة/  ملك 

املقدمة رقم 2008 / 1432، العقار رقم 10019265، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ملنطقة غرب دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )32( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ حممد علي ح�شن علي ح�شن، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2000 / 7837 ، العقار رقم 10019298، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

غرب دم�شتان وكرزكان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )33( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة  الع�شفور،  ال�شيخ خلف  اأحمد  ال�شيد/  ملك 

رقم 1976 / 5952 ، العقار رقم 10006418، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

غرب دم�شتان وكرزكان - جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )34( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ خليفة عبداهلل اأحمد املناعي، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 1973 / 4736 ، العقار رقم 10005635، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

غرب دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )35( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  دم�شتان،  يف  الكائن  و�شركائه،  مكي  ح�شن  ال�شادة/  ملك 

1959 / 888، العقار رقم 10005633، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب 

دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )36( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ مهدي �شادق ح�شني، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991 

غرب  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،10011130 رقم  العقار   ،1417  /

دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )37( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شادة/ �شركة بن حممود ذ.م.م، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

التف�شيلي ملنطقة  املخطط  اأجل م�شروع  10009589، وذلك من  رقم  العقار   ،  2375  /  2008

غرب دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )38( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ عبداهلل مكي عبداهلل الفردان، الكائن يف دم�شتان، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2004 / 11655، العقار رقم 10009594، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة 

غرب دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )39( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

كرزكان،  يف  الكائن  و�شركائهم،  العايل  علي  اأبناء  واإبراهيم  واأحمد  ح�شن  ال�شادة/  ملك 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1997 / 3611، العقار رقم 10020776، وذلك من اأجل م�شروع 

املخطط التف�شيلي ملنطقة غرب دم�شتان وكرزكان- جممع 1019، ح�شب طلب هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م



العدد: 3612 – الخميس 23 يونيو 2022

206

قرار ا�ضتمالك رقم )40( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

وامل�شجل مبوجب  ال�شاخورة،  الكائن يف  العايل و�شركائه،  ال�شادة/ جالل ح�شن علي  ملك 

املقدمة رقم 1994 / 8385، العقار رقم 04037824، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي 

ل�شمال غرب �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 وال�شاخورة 481، 

ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م

قرار ا�ضتمالك رقم )41( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ تقي حممد مكي البحارنة، الكائن يف احلجر، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2008 / 3987، العقار رقم 04033654، وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ل�شمال غرب 

481، ح�شب طلب  465 وال�شاخورة  453 واحلجر  �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان ملنطقة القدم 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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قرار ا�ضتمالك رقم )42( ل�سنة 2022

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

وا�شتنادًا  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة  القانون رقم )39(  مبوجب 

اإىل اأحكام الباب الثالث من القانون املذكور، ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�س 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط، قد قررت ا�شتمالك:

القدم،  يف  الكائن  اآل خليفة،  خليفة  بن  حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  ورثة  ال�شادة/  ملك 

اأجل م�شروع  04030940، وذلك من  606، العقار رقم   / 2011 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ل�شمال غرب �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان ملنطقة القدم 453 واحلجر 465 

وال�شاخورة 481، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 12 يــونـيـــــــــــــو 2022م
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 اإعالن 

اإدارة ال�ضتمالك والتعوي�ض

قرار جلنة التثمني يف اجلل�ضة رقم )ب -63( ل�سنة 2022

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 

حمد  ال�شيد/خليفة  ملك  من  جزء  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 

1975/4098 وذلك يف جل�شتها رقم )ب -  الزياين  الكائن يف املحرق، امل�شجل باملقدمة رقم 

فقط(  دينارًا  بحرينيًا )خم�شون  دينارًا   50 ب�شعر   ،2022 مار�س   16 بتاريخ   2022 ل�شنة   )63

للقدم املربع لالأر�س، اأي ما يعادل 538/200 دينارًا بحرينيًا )خم�شمائة و ثمانية وثالثون دينارًا  

ومائتا فل�س فقط ( للمرت املربع .

ويف حال التظلم، يرجى تقدمي التظلم اإىل اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة واأربعني 

يومًا من تاريخ هذا ال�شعار.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزراعة - اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

مدير اإدارة ال�ضتمالك والتعوي�ض  
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وزارة ال�ضناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�ضجيل

اإعالن رقم )71( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتول  �ضركة ت�ضامن بحرينية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

الغيار �شركة  ال�شرق الو�شط لقطع  باأنه قد تقدمت �شركة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

المذكورة بكامل  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  21907، بطلب تحويل  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ت�شامن بحرينية، 

فروعها  من �شركة ت�شامن بحرينية اإلى )�شركة ذات م�شئولية محدودة(  لت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيد باقر 

مهدي مح�شن ف�شل بن�شبة 40 %،ال�شيد �شلمان مهدي مح�شن ف�شل بن�شبة 40 %، ال�شيد علي مهدي مح�شن ف�شل 

بن�شبة 20 %.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )72( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

 اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)الحجاز للفايبر جال�س/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68961، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )73( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 اإىل �ضركة ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

التي تحمل ا�شم )قطر تاور للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111224-1، طالبني تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.
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رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )74( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 اإىل �ضركة ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

58111 ، طالبين تغيير ال�شكل القانوني  التي تحمل ا�شم )�شيد للمعادن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )75( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)مطعم �شتريت 5/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم: 139743-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة 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 )76( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية  اإليها  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم  تعلن 

المقفلة التي تحمل ا�شم )المزعل للم�شاريع ال�شناعية �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  94225، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره250،000  

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.

رة  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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


