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 �أمر ملكي رقم )6( ل�سنة 2019

مبْنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

 وعلى الأمر امللكي رقم )6( ل�شنة 2005 مبْنح و�شام، وعلى الأخ�س البند )3( من املادة 

الثانية منه،

 

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

ُينح الفريق الركن رقم )213( عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير �شئون الدفاع و�شام ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة الأوىل.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 10 جمادى الأولى 1440هـ

الموافـق: 16 يـــنـــــــــــايــــــــــر 2019م
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 �أمر ملكي رقم )8( ل�سنة 2019

مبْنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

 

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

الأردنية  اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ُينح 

الها�شمية و�شام النه�شة للملك حمد من الدرجة املمتازة.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 جمادى الأولى 1440هـ

الموافـق: 5 فـــبــــــــــرايــــــــــر 2019م
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وز�رة �لكهرباء و�ملاء

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2019

 بتعديل �ملادة )8( من �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2017

دة  ب�ساأن تنظيم رْبط ِوْحد�ت �إنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ملتجدِّ

بنظام توزيع �لكهرباء بهيئة �لكهرباء و�ملاء

وزير الكهرباء والماء:

بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم رْبط ِوْحدات اإنتاج الكهرباء من 

دة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء واملاء، الطاقة املتجدِّ

وبعد الت�شاور مع هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لوحدة الطاقة امل�شتدامة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة الأخرية من املادة )8( من القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم 

دة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء واملاء،  رْبط ِوْحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجدِّ

الن�س الآتي:

دة ذات ال�شعة التي ل تزيد على  اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجدِّ "وبالن�شبة اإىل ِوْحدات 
الذي  النحو  على  وذلك  ْبط  الرَّ لطلب  طة  مب�شَّ اإجراءات  اتخاذ  للهيئة  يجوز  كيلووات(،   100(

ده الهيئة". حتدِّ

�ملادة �لثانية

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

الر�شمية.

 وزير �لكهرباء و�ملاء

�لدكتور عبد�حل�سني بن علي مريز�

�شدر بتاريخ:  27 ربيع الآخر 1440هـ

الـمــوافــــــــق: 3 يـنـــايـــــــــــــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )22( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عقار بعد �لتق�سيم يف منطقة �سهركان - جممع 1044

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر �لآتي:

مادة )1(

 1044 جممع  �شهركان  مبنطقة  الكائن  التق�شيم  بعد   )10039341( رقم  العقار  ي�شنَّف 
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لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوفقًا   )RA( اأ ال�شكن اخلا�س  �شمن ت�شنيف مناطق 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 16جمادى الأولى 1440هـ 

الـمـــــوافــــــق: 22 يـــنـــــــايــــــــــــر 2019م
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�ملجل�س �لأعلى للبيئة

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2019

ب�ساأن حْظر ��ستري�د �ملخلَّفات �لبال�ستيكية مبختلف �أنو�عها

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997، 

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

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املخلَّفات اخلطرة وتعديالته،

 وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيحَظر ا�شترياد املخلَّفات البال�شتيكية ململكة البحرين لأي غر�س.

اأو دخلت يف  ِنع  اأيُّ منَتج �شُ د باملخلَّفات البال�شتيكية  ويف تطبيق اأحكام هذا القرار، ُيق�شَ

املنتجات  وكذلك  جمال،  اأيِّ  يف  ا�شتخدامه  ومت  البال�شتيكية  الَّلدائن  اأنواع  خمتلف  �شناعته 

البال�شتيكية غري املطاِبقة ملوا�شفات البيع يف اأماكن ت�شنيعها. 

مادة )2(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشره يف اجلريدة الر�شمية.

�ملمثل �ل�سخ�سي جلاللة �مللك �ملفدى

رئي�س �ملجل�س �لأعلى للبيئة

عبد�هلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24جمادى الأولى 1440هـ 

الـمـــــوافــــــق: 30 يـــنـــــــايــــــــــــر 2019م 



العدد: 3405 – الخميس 7 فبراير 2019

12
 

 
 

 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2019( لسنة 2إعالن رقم )

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات  ذكورالقانون الماستنادا إلى     
 التصميمات الصناعية التي تم إيداعها.

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

 
 . الرقم المسلسل للطلب  -1
 .اسم الطالب وعنوانه  -2
.الطلبتقديم تاريخ   -3
. وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من أجلها-4
تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب .-5
في مملكة البحرين. تصميماسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل ال-6

 
 

  

 
 مدير إدارة الملكية الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 �آلإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً لقانون )6( ل�سنة 2006

ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية
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 1573 /ت  الطلب: برقم 
لوكوم أتوليسي سيكرلمي غيذا توريزم إنسات  الطالب:اسم 

 هايوانزيليك صناعي في تيكارت أنونيم سيركتي
أفيونكار  27رقم: . سننننوكا  1. جادة 1أورجانايز صننننناعي بول سنننني  عنوانه:

 اهيسار، تركيا
13/06/2018تاريخ تقديم الطلب: 

تصميم لمتجرالتصميم: وصف طلب 
 25.01 التصنيف:

 أبو غزالة للملكية الفكرية: اسم الوكيل المفوض
البحرين –المنامة  990ص.ب  عنوانه:

__________________________________ 

 

 
  

 1582 /ت  الطلب: برقم 
 فراري أس. بيه. أيه الطالب:اسم 

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست  عنوانه:
09/08/2018تاريخ تقديم الطلب: 

(004709616سيارة )طلب أوربي رقم التصميم: وصف طلب 
 12,08 التصنيف:

 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 
 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه: 

_______________________________ 

 
 1581 /ت  الطلب: برقم 
 شيروكيك سيرجي فالديميروفيتش الطالب:اسم 

 روسيا كالينينجراد، 236010 ،30أول كوتوزوفا  عنوانه:
09/08/2018تاريخ تقديم الطلب: 

قارب بمحر التصميم: وصف طلب 
 12,06 التصنيف:

وشركاهم تي ام بيسابا  اسم الوكيل المفوض:
 البحرين المنامة،، 21013ص.ب.  عنوانه:

________________________________ 

 
 

  1583 /ت  الطلب: برقم 
 فراري أس. بيه. أيهاسم الطالب: 

 مودينا، إيطاليا 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه: 
 09/08/2018تاريخ تقديم الطلب: 

لعبة )طلب أوروبي رقم سيارة وصف طلب التصميم: 
004709624) 

 21,01التصنيف: 
 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

 نالبحري المنامة 990ص. ب عنوانه:
__________________________________ 
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  1584 /ت  الطلب: برقم 
 تيم هورتونز كنديان آي بيه هولدين ز كوربوريشن :اسم الطالب

 ويكروفت رود، أوكفيل، 226  نوانه :ع
، كندا7إكس3كيه  6أونتاريو إل  

 13/08/2018:  تاريخ تقديم الطلب
غطاء كوب قهوة مع سدادة )طلب كندي  :  وصف طلب التصميم

 (179770رقم 
 9.03 : التصنيف

 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
البحرين -المنامة  990ص.ب  نوانه :ع

__________________________________ 
 

 

 
 

 1586  ب ت /رقم الطلب:  
 ميسيكا غروب اسم الطالب :

 باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نوانه :ع
2018/  08 / 15تاريخ تقديم الطلب: 

خاتم تيتانيوم من  -مجوهرات )خاتم(  وصف طلب التصميم: 
طراز فاين موف

 11,01 : التصنيف
سماس للملكية الفكرية الوكيل المفوض:اسم 

، 1010، طريق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب  عنوانه :
 ، السنابس410مجمع 

__________________________________ 
 

 

 
 

  1585 /ت  الطلب: برقم 
 تيم هورتونز كنديان آي بيه هولدين ز كوربوريشناسم الطالب: 

 أوكفيل،ويكروفت رود،  226عنوانه :  
، كندا7إكس3كيه  6أونتاريو إل  

 13/08/2018:  تاريخ تقديم الطلب
غطاء كوب قهوة بدون سدادة )طلب كندي التصميم: وصف طلب 

 (180168رقم 
 09.03 : التصنيف

 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:
البحرين -المنامة  990ص.ب  نوانه :ع

__________________________________ 
 

 
 1587  ب ت /رقم الطلب:  
 ميسيكا غروب اسم الطالب :

 باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نوانه :ع
2018/  08/  15تاريخ تقديم الطلب: 

أقراط ص يرة من  -مجوهرات )قرط( وصف طلب التصميم: 
طراز كريولز روماني

 11,01 : التصنيف
سماس للملكية الفكرية الوكيل المفوض:اسم 

، 1010، طريق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب  عنوانه :
 ، السنابس410مجمع 

 
               

__________________________________                                                                                                                          
 



العدد: 3405 – الخميس 7 فبراير 2019

15

 
 1588  ب ت /رقم الطلب:  
 ميسيكا غروب اسم الطالب :

 باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نوانه :ع
2018/  08 / 15تاريخ تقديم الطلب: 

أقراط ص يرة من  -مجوهرات )قرط( وصف طلب التصميم: 
طراز غالمازونا جرافيك

 11,01 : التصنيف
سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:

، 1010، طريق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب  عنوانه :
 ، السنابس410مجمع 

__________________________________ 
 

 1590 /ت  الطلب: برقم 
 إي سي إس جلوبال إل إل سي الطالب:اسم 

سننننناتورن سنننننتريت، يونت بي، بريا، كاليفورنيا  2801 نوانه:ع
 ، أمريكا92821

26/08/2018تاريخ تقديم الطلب: 
إحتياطية للسجائر اإللكترونية  التصميم: بطاريةوصف طلب 

(637,918/29)طلب أمريكي رقم 
 13,02 التصنيف:

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه:

__________________________________

 

 1589  ب ت /رقم الطلب:  
 ميسيكا غروب اسم الطالب :

 باريس، فرنسا 75009رو الفاييت،  64 نوانه :ع
2018/  08 / 15تاريخ تقديم الطلب: 

خاتم زواج مرصع  -مجوهرات )خاتم(  وصف طلب التصميم: 
بالكامل طراز لوف

 11,01 : التصنيف
سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض:

، 1010، طريق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب  عنوانه :
 ، السنابس410مجمع 

__________________________________ 
 

 
 1591  ب ت /رقم الطلب:  

 إس جلوبال إل إل سيإي سي  الطالب:اسم 
سننننناتورن سنننننتريت، يونت بي، بريا، كاليفورنيا  2801 نوانه:ع

 ، أمريكا92821
26/08/2018تاريخ تقديم الطلب: 
خرطوشة السوائل اإللكترونية للسجائر  :وصف طلب التصميم

 (29/637,920اإللكترونية )طلب أمريكي 
 23,01 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

__________________________________ 
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 1592  ب ت /رقم الطلب:  
 جرو سولوشينز تك ال ال سي اسم الطالب :

، 130سنننون انتيرسنننتيت بالزا درايف، سنننويت  170 نوانه :ع
 84043ليهي، يوتا 

2018/  08 / 26تاريخ تقديم الطلب: 
تصميم المسار المباشر )طلب رقم : وصف طلب التصميم

29/637,794) 
 12,03 : التصنيف

أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:
 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :

 
__________________________________

 
 

 
 1594 ت / الطلب: برقم 
 جارلو  بايبالين تكنولوجيز انك الطالب:اسم 

،  14522ديفيجن سنننتريت ، بالميرا ، نيويور   1666 نوانه:ع
 الواليات المتحدة االمريكية

2018/  09 / 13تاريخ تقديم الطلب: 
 دائري لمنع التسرب( )طوقحاشية إحكام : وصف طلب التصميم

 12,99 التصنيف:
وشركاهم تي ام بيسابا  اسم الوكيل المفوض:

 البحرين المنامة،، 21013ص.ب.  عنوانه:
_________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 1593 ب ت /رقم الطلب:  
 شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي اسم الطالب :

تشان تشون رود، ايكونمي & تيكنولوجي ديفلوبمنت  8 نوانه :ع
 )الصين( 241006زون ووهو، انهوي 

05/09/2018تاريخ تقديم الطلب: 
(201830088808.9سيارة )طلب رقم : وصف طلب التصميم

 12,08 : التصنيف
أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض:

 البحرينمملكة  –، المنامة 990ص.ب  عنوانه :
__________________________________

  

 
  1603  ب ت /رقم الطلب:  

 ديكو البحرين ذ.م.م الطالب :اسم 
، 601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :                      

 مملكة البحرين -المنطقة الصناعية شمال سترة                       
 2018 / 11/  15تاريخ تقديم الطلب: 

 قفازات دانة لخدمات الطعام التصميم:وصف طلب 
 02,06 : التصنيف

 ديكو البحرين ذ.م.م الوكيل المفوض:اسم 
، 601، مجمع  115، طريق  865مبنى  عنوانه :                      

مملكة البحرين -المنطقة الصناعية شمال سترة 
__________________________________ 
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 1605  ب ت /رقم الطلب:  
 لويس فويتون ماليتير اسم الطالب :

 باريس ، فرنسا 75001نوف،  -بون  رو دو 2 نوانه :ع
2018/  11 / 25تاريخ تقديم الطلب: 

شمع مع غطاء )يتم تطبيق التصميم على التصميم: وصف طلب 
شمعة في حاوية مع غطاء. تتمثل حداثة التصميم في مالمح 

الشكل و/أو تكوين المادة كما هو موضح في االشكال المصاحبة(
 26,04 : التصنيف 

سابا وشركاهم تي ام بي المفوض:اسم الوكيل 
، المنامة ، البحرين21013ص.ب.  عنوانه :

_______________________________________ 
 

 
  1612 /ت  الطلب: برقم 

 شركة كوزموبالست الصناعية ذ م م :اسم الطالب
 ، 20المنطقة الصناعية االولى ، شارع رقم   نوانه :ع
بناية كوزموبالست ، الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة 

 2018 /  11 /  29:  تاريخ تقديم الطلب
 صندوق رحالت حافظ للبرودة مع دواليبالتصميم: وصف طلب 

 09,03 : التصنيف
 سابا وشركاهم . تي . ام . بي اسم الوكيل المفوض:

مملكة البحرين -، المنامة  21013ص.ب  نوانه :ع
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1606  ب ت /رقم الطلب:  
 لويس فويتون ماليتير اسم الطالب :

 باريس ، فرنسا 75001نوف،  -رو دو بون  2 نوانه :ع
2018/  11 / 25تاريخ تقديم الطلب: 

شمع بدون غطاء )يتم تطبيق التصميم على التصميم: وصف طلب 
حاوية بدون غطاء. تتمثل حداثة التصميم في مالمح شمعة في 

 الشكل و/أو تكوين المادة كما هو موضح في االشكال المصاحبة(
 26,04 : التصنيف

سابا وشركاهم تي ام بي اسم الوكيل المفوض:
، المنامة ، البحرين21013ص.ب.  عنوانه :

_____________________________________ 
 

  1627 /ت  الطلب: برقم 
كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا و تتاجر ايضا باسم  :اسم الطالب

 كاسيو كومبيوتر كو.، ليمتد
كو، طوكيو، اليابان -تشوم، شيبويا-1ماشي -، هون6-2  نوانه :ع

 2019 /  01 /  03:  تاريخ تقديم الطلب
 ألة حاسبة إلكترونيةالتصميم: وصف طلب 

 18,01 : التصنيف
 سابا وشركاهم . تي . ام . بي المفوض:اسم الوكيل 

مملكة البحرين -، المنامة  21013ص.ب  نوانه :ع
_______________________________________ 
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  1628 /ت  الطلب: برقم 

 جعفر أحمد يعقوب :اسم الطالب
535، البرهامة 5328، طريق700بيت   نوانه :ع

 2019 /  01 /  17:  تاريخ تقديم الطلب
 قوارب التصميم: وصف طلب 

 12.08 : التصنيف
 جعفر أحمد يعقوب اسم الوكيل المفوض:

535، البرهامة 5328، طريق700بيت  نوانه :ع
_______________________________________ 
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين    

�إعالن رقم )107( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

 

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

�شافي جان، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )عظمت عقود ال�شم�شرة ال�شلعية �س.�س.و(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  107051-1، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

 Khalidمحدودة، وبراأ�شمال مقدراه 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون  كل من: عظمت علي �شافي جان، و

Azam، وفريدة بي بي قري�س خان كريم داد زرداد اآدم خان. 

�إعالن رقم )108( ل�سنة 2019

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

�إىل فرع من �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للحديد  )العالي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 

راأ�شمال  �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، بحيث ي�شبح مقدار  اإلى فرع من  ال�شركة  تحويل  83859-1، طالبين 

من�شور  اأحمد  عمار  من:  لكل  مملوكة  ت�شبح  وبحيث  بحريني،  دينار  ماليين(  )ع�شرة  ال�شركة10،000،000 

العالي، وميثم اأحمد من�شور العالي، ومن�شور اأحمد من�شور العالي، ومحمد اأحمد من�شور العالي، وتوفيق اأحمد 

من�شور العالي.

�إعالن رقم )109( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�شعد �شلطان جوهر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة فكتز للحام والحدادة والفبركة(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  67765-5، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقدراه 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأحمـد �شعـد �شـلطان جوهـر، 
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.Sreenivasa Kamath Sudhakara Kamathو

�إعالن رقم )110( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

�س.�س.و(،  ال�شالح  حمد  )عبدالعزيز  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ال�شالح،  عبدالعزيز 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 790، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة ا�شمها التجاري )�شركة عبدالعزيز حمد ال�شالح ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقدراه 850،000 دينار بحريني، 

وت�شبح مملوكة لكل من:  فاطمة عثمان عبداهلل عبدالرحمن، وب�شمة حمد عبدالعزيز ال�شالح، و�شند�س حمد 

عبدالعزيز ال�شالح، و�شو�شن حمد عبدالعزيز ال�شالح، ولآليء حمد عبدالعزيز ال�شالح.

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

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

�إعالن رقم )111( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

 

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

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الألعاب  )مدينة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شليمان،  محمد 

القيد رقم 125005-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقدراه 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: جمالت محمد محمد �شليمان، واأحالم 

محمدالعربى عنتر عميرة.

�إعالن رقم )112( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

جا�شم �شلمان زيد مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق اأ�شفار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم21600، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

.Arakkal Aliyar Ashrafاألف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لك من: مريم جا�شم �شلمان زيد، و(
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�إعالن رقم )113( ل�سنة 2019

�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإك�س مارت للخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

79535، طالبين تحغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة اإك�س 

مارت للخدمات/ ت�شامن بحرينية ل�شاحبيها اإبراهيم نبيه حلمي و�شريكته(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: فريال على دياب، واإبراهيم نبيه حلمي.

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

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

�إعالن رقم )114( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

والفواكه(،  للخ�شروات  عراد  )دوحة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  يا�شين،  اإبراهيم  عبدالرحمن 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،3-7565 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

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

.Ashraf Nellolichikandiyilو ،Jisil Muhammadعبدالرحمن اإبراهيم يا�شين، و

 

�إعالن رقم )115( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

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

محمد خليفة الكعبي، مالكة  الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كنز للمفرو�شات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،65688

 Mujeeb Rahimanو ،Sameer Thattankandiyil :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من

Dalin �شركاء معها في ال�شركة.

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

لالعترا�س خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن. 
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�إعالن رقم )116( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

ر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم جولدن جيكن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  ماجد �ُشبَّ

90278، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة مطعم جولدن جيكن  ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

ر، ومحمود جعفر عبداهلل ح�شين اآل حرز. لكل من: محمد اأمين ماجد ح�شين �ُشبَّ

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

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

�إعالن رقم )117( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية لت�سبح فرعاً

من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة قائمة

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

ابت�شام ال�شباغ للمحاماة وال�شت�شارات القانونية والتحكيم، نيابة عن ال�شيد/ جهاد محمد يحيى عبداهلل، مالك 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات �شرينقر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 53597-2، طالبا تحويل 

الموؤ�ش�شة لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )مجوهرات �شرنجار ذ.م.م(، 

الم�شجلة على قيد رقم 1-48219.

 

�إعالن رقم )118( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

اأحمد غريب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومندي ال�شويفية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

8825، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد علي اأحمد ح�شن غريب، ور�شا محمد علي 

اأحمد ح�شن غريب.

�إعالن رقم )119( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل موؤ�س�سة فردية

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

المحميد وعبداهلل بوحجي، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأوك�شيزو مغ�شلة وتنظيف جاف/ ت�شامن(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 76386، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية 

وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شين علي محمد المحميد، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.


