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�مر�شوم�رقم�)85(�ل�شنة��2021

باإعادة�ت�شكيل�جمل�س�احتياطي�الأجيال�القادمة�

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

الأخ�س  وعلى  القادمة،  لالأجيال  الحتياطي  ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )28(  القانون  وعلى 

املادة )4( منه، 

الأجيال  احتياطي  جمل�س  عمل  نظام  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  وعلى 

القادمة، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2008 باإعادة ت�شكيل جمل�س احتياطي الأجيال القادمة، 

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا�بالآتي:�

املادة�الأوىل�

الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزير  برئا�شة  القادمة  الأجيال  احتياطي  جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد 

وع�شوية كل من:  

نائبًا للرئي�س.  1-  وكيل الوزارة لل�شئون المالية بوزارة المالية والقت�شاد الوطني  

ع�شوًا.  2-  رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني     

ع�شوًا.  3-  الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية    

ع�شوًا.  4-  ال�شيد نادر كريم الم�شقطي      

ع�شوًا.  5-  ال�شيد طارق اأحمد ال�شماهيجي      

ع�شوًا. 6-   ال�شيدة نجالء محمد ال�شيراوي         

ع�شوًا. 7-  ال�شيد علي مو�شى �شافعي      

ع�شوًا.  ة       8-  ال�شيد عبداهلل عبدالرزاق بوخوَّ
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املادة�الثانية�

�شدوره،  تاريخ  به من  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  الوطني تنفيذ  والقت�شاد  املالية  على وزير 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة�

رئي�س�جمل�س�الوزراء�

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 24 محـرم 1443هـ

الـموافـق: 1 �شبتمبــر 2021م
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�مر�شوم�رقم�)86(�ل�شنة��2021

�بتعيني�نائب�رئي�س�تنفيذي�

يف�هيئة�املعلومات�واحلكومة�الإلكرتونية

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

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

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )71( ل�شنة 2020،  الإلكرتونية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2019 بتعيني مدراء يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا�بالآتي:�

املادة�الأوىل�

هيئة  يف  واحلوكمة  للعمليات  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  املطاوعة  اأحمد  خالد  الدكتور  ـن  ُيعيَّ

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية. 

املادة�الثانية�

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.  

 

ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة�

رئي�س�جمل�س�الوزراء�

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 24 محـرم 1443هـ

الـموافـق: 1 �شبتمبــر 2021م 
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�مر�شوم�رقم�)88(�ل�شنة�2021

�بتاأ�شي�س��شركة�البحرين�للتطوير�الزراعي

)�شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة��س��م��ب��م(

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وعلى عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة البحرين للتطوير الزراعي )�شركة م�شاهمة 

بحرينية مقفلة �س.م.ب.م(،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

مقفلة  بحرينية  م�شاهمة  )�شركة  الزراعي  للتطوير  البحرين  �شركة  بتاأ�شي�س  ـ�س  يرخَّ

�س.م.ب.م( ِوْفـقًا لعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة املرافَقـني لهذا املر�شوم.

املادة�الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

وزير�املالية�والقت�شاد�الوطني

�شلمان�بن�خليفة�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــــخ: 24 محرم 1443هـ

الموافـق: 1 �شبتمبر 2021م
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�قرار�رقم�)43(�ل�شنة�2021

بتعيني�مدراء�يف�هيئة�املعلومات�واحلكومة�الإلكرتونية

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،

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية، املعدل باملر�شوم رقم )71( ل�شنة 2020،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية ُكـلٌّ من: ُيعيَّ

مديرًا لإدارة الإح�شاءات القت�شادية. 1- ال�شيدة نورة خمي�س خليفة ال�شعدون   

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات الجغرافية. 2- ال�شيخة مي بنت محمد بن عبدالوهاب اآل خليفة  

مديرًا لإدارة الإح�شاءات ال�شكانية والديموغرافية. 3- ال�شيدة دعاء �شلطان محمد �شلمان   

املادة�الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 2 �شبتمبـر 2021م
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�قرار�رقم�)44(�ل�شنة�2021

بتعيني�مدراء�يف�املركز�الوطني�للأمن�ال�شيرباين

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،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2019بتعيني مدراء يف هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف املركز الوطني لالأمن ال�شيرباين ُكـلٌّ من: ُيعيَّ

1- ال�شيخة منار بنت عبداهلل بن علي اآل خليفة  مديرًا لإدارة تطويرالنُّـُظـم الأمنية.

مديرًا لإدارة ال�شيا�شات ال�شيبرانية. 2- ال�شيد يو�شف محمد علي مثنى    

مديرًا لإدارة المتابعة والتثقيف. 3- ال�شيدة عائ�شة اأحمد خزعل بن حاجي   

مديرًا لإدارة الدعم وعمليات الحا�شب الآلي. 4- ال�شيد �شلمان دعيج خليفة اليا�شي   

املادة�الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 2 �شبتمبـر 2021م
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�قرار�رقم�)45(�ل�شنة�2021

بتعيني�مدير�يف�حمافظة�العا�شمة

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

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

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد يو�شف يعقوب لوري مديرًا لإدارة املعلومات واملتابعة يف حمافظة العا�شمة. ُيعيَّ

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 25 محرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 2 �شبتمبـر 2021م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شلمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)88(�ل�شنة�2021

با�شتبدال�ع�شو�يف�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدويل�الإن�شاين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2014 باإن�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2015با�شتبدال ع�شو اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين،

الدويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  يف  ع�شو  با�شتبدال   2018 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2020 بتمثيل ع�شو عن وزارة اخلارجية يف اللجنة الوطنية 

للقانون الدويل الإن�شاين،

الدويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  يف  ع�شو  با�شتبدال   2021 ل�شنة   )58( رقم  القرار  وعلى 

الإن�شاين،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل الرائد/ م�شعب علي اخلالدي، بالعقيد/ عبدالعزيز را�شد العامر كممثل لوزارة 

الداخلية يف ع�شوية اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين.

املادة�الثانية

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

وزير�العدل

وال�شئون�الإ�شلمية�والأوقاف

�����������خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 محــــــرم 1443هــ

الـمـــوافــــــق: 26 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شلمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)89(�ل�شنة�2021

ب�شْطـب�قيد�كاتب�عْدل�خا�س

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

ل بالقرار رقم )100( ل�شنة 2019، كاتب العْدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق، املعدَّ

وعلى تو�شية جلنة تاأديب كاتب العْدل اخلا�س بتاريخ 2021/8/17، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـع عقوبة �شْطــب ترخي�س كاتب العْدل اخلا�س/ حممد عادل الأْبـُيـوكي )حامل الرتخي�س  ُتـَوقَّ

2020/52 - اللغة العربية( من �شجل كاتب العْدل اخلا�س.

املادة�الثانية

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

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وزير�العدل

وال�شئون�الإ�شلمية�والأوقاف

�����������خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 21 محــــــــرم 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�ال�شحة

�قرار�رقم�)91(�ل�شنة�2021

�بتحديد�امل�شتوى�الواجب�التطبيق�من�دليل�ال�شرتاطات�ال�شحية

�لآلية�عمل�الإ�شارة�ال�شوئية�مل�شتوى�انت�شار�

)COVID-19(فريو�س�كورونا�امل�شتَجـد�

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020،  الكورونا امل�شتَجـد، املعدَّ

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا 

بالقرار رقم )85(  ل  املعدَّ ل�شنة 2021،  بالقرار رقم )76(  املعتَمـد   )COVID-19( امل�شتَجـد

ل�شنة 2021، 

وعلى القرار رقم )89( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

،)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد

ي لفريو�س الكورونا امل�شتَجـد،  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

يكون امل�شتوى الأخ�شر من دليـل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

هو  ل�شنة 2021،  رقم )76(  بالقرار  املعتَمـد   )COVID-19( امل�شتَجـد كورونا  انت�شار فريو�س 

امل�شتوى الواجب التطبيق من تاريخ 3 �شبتمرب 2021 حتى اإ�شعار اآخر .

املادة�الثانية

يـُلغى القرار رقم )89( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

 .)COVID-19( ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد
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املادة�الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير�ال�شحة �

فائقة�بنت��شعيد�ال�شالح �

�شدر بتاريخ: 25 محـرم 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 2 �شبتمبـر 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراني

�قرار�رقم�)198(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�العكر�ال�شرقي�– جممع�623

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف  ـف اجلزء الذي ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا من العَقار رقم 06026278 ويغيَّ ي�شنَّ

العقار نف�شه الكائن يف منطقة العكر ال�شرقي، جممع 623 من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 

ب )RHB(  اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  للعقار بالكامل ِوْفـقًا ِلـما هو 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ
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قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 9 مــحـــــــــرم 1443هـ    

الـمـــوافـــــــق: 17 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

قرار�رقم�)199(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�عايل�– جممع�738

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

لة 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،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

الكائن يف منطقة عايل، جممع 738 من ت�شنيف  العقار رقم 07026167  ـر ت�شنيف  ُيـغيَّ

مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB(  اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  ِوْفـقًا 

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 9 مــحـــــــــرم 1443هـ    

الـمـــوافـــــــق: 17 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراني

قرار�رقم�)205(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�اأجزاء�من�عقار�بعد�التق�شيم�

يف�منطقة�ال�شاية�– جممع�228

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف   وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف اأجزاء من العقار رقم 02015179 الكائن يف منطقة ال�شاية جممع 228 بعد  يغيَّ

اأ )RHA( واملناطق الرتفيهية )REC( ومناطق  التق�شيم من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 

اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف 

مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ومناطق امل�شاريع 
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ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ومناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز )SP )g ِوْفـقًا ِلـما هو 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��������������������������������������������������وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�������������������������������������������������ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 17 مــحـــــرم 1443هـ    

الـمـــوافـــــــق: 25 اأغ�شط�س 2021م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)39(�ل�شنة��2021

�بتطبيق�املعيار�ال�شرعي�رقم�)61(�

ال�شادر�عن�هيئة�املحا�شبة�واملراجعة�للموؤ�ش�شات�املالية�الإ�شلمية

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 ب�شاأن املعايري احلاكمة للمعامالت اخلا�شعة لأحكام 

ل بالقرار رقم )14( ل�شنة 2021، ال�شريعة الإ�شالمية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س مدير وحدة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُيـعمل باأحكام املعيار ال�شرعي رقم )61( ال�شادر عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات 

بامل�شرف،  الإلكرتوين اخلا�س  املوقع  على  املن�شور  ْفـع،  الدَّ بطاقات  �شاأن  الإ�شالمية يف  املالية 

وذلك اعتبارًا من 1 فرباير 2022. 

مادة�)2(

وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ  الإدارات  على 

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

حمافظ�م�شرف�البحرين�املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 24 محــــرم 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 1 �شبتمبــــر 2021م
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اإعلن�من�جمل�س�تاأديب�املحامني

رقم�التاأديب�: 11/تاأديب/2021 

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

�شد�المدعى�عليها: المحامية اإيمان علي اأحمد الحداد.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2021/7/26 قراره وجاء منطوقه 

�شتة  ملدة  املحاماة  مهنة  مزاولة  املْنـع عن  بعقوبة  عليها  املدعى  معاقبة  املجل�س  »قرر  كالتايل: 

اأ�شهر«. 

جمل�س�تاأديب�املحامني�
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	تجاریة وكاالتإعالن شطب 

	:أدناه التجاریة المذكور تفاصیلھا تیفید قسم الوكاالت التجاریة بوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بأنھ تم شطب قید الوكاال

	11392 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

MEDITRAINIAN	TOURIS	CO	
TUNISIAN	

S.S.	23.	AV.	MOHIEDDINE	KLIBI-	EL	MANAR	11-	2092	TUNIS	
 االجازات العالمیھ ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	2083 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BRIDGESTONE	TIRE	CO.LTD	
JAPANESE	

NO	1	CHOME,KYOBASHI,CHUO,KU	TOKYO	-	JAPAN	
 مجموعة عبدالجبار الكوھجي ش.م.ب مقفلة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	11120 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

HUNT		WESSON		INTERNATIONAL	INC.	
AMERICAN	

1645	WEST	VALENCIA	DRIVE,	FULLERTON,	CALIFORNIA	92833-	3899	-
U.S.A.	

 شركھ الوكاالت العالمیة المحدودة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

الوكالةرقم قید   11918	

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

KATOPARK	OTO	PARK	SISTEMLERI	SAN.	VE	DIS.	TIC.	LTD.	STI	
TURK	

GOZTEPE		ISTASYON	CD.	KEAMAL	KAYACAN	SK.	1\3		KADIKOY	34730	
ISTANBUL	TURKEY	

 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

اإعلن��شطب�وكالت�جتارية

قْيـد  �شْطـب  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:
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	9920 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

IBG		CANADA		LTD.	
CANADIAN	

4278	BARTLETT	ROAD,	BEAMS	VILLE,	ONTARIO,	CANADA	LO	1B1	
 المناعي للتجاره واالستثمار اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	6373 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

XEROX	LIMITED	
BRITISH	

WATERSIDE		OXFORD	ROAD	,	UXBRIDGE,MIDDLESEX			UB8		1	HS	
انترناشنال ذ.م.مبزنس  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	12004 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

EDGEECH	I.G.	INC.	
AMERICAN	

800	COCHRAN	AVENUE	CAMNRIDGE	OH	43725	USA	
صناعة تقنیة الزجاج ش.م.ب مقفلة شركة اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	12282 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

a.hak	Industrial	Services	
EMARATI	

PO	Box54336,	Al	Mansoor	Tower	No.	301,	Al	Salam	Street,	Abu	Dhabi,	
UAE	

ذ.م.م -شركة المقاوالت والصیانھ المیكانیكیھ  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب
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	5779 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

THE	YOKOHAMA	RUBBER	CO.	LTD	
JAPANESE	

36-11	shimbadhi.	5	chome,		minato	-	ku.	tokyo.	japan	
 شركة یوسف عبدالرحمن انجنیر ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

الوكالةرقم قید   6099	

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CHESCO	CHEESE	AMBA	
DANE	

p.o.box:416	,	Dk	1504	copenhagen		V	,	denmark	
 محالت المعرض اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

	11923 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

QATARI	GERMAN	COMPANY	FOR	MEDICAL	DEVICES	
QATARI	

PO	BOX	22556	,	DOHA	-	QATAR	
 شركة صیدلیة المسقطي ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/31 تاریخ الشطب

	

قید الوكالة رقم  3201	

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

LINK	51	LIMITED	
BRITISH	

HALDANE	HOUSE,		HALESFIELD,	TELFORD,	u.k.	
 شركھ یوسف خلیل الموءید واوالده اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/25 تاریخ الشطب
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	6714 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

LION	STEEL	WORKS	ADN	,	BHD	
MALAYSIAN	

lot	4	,	lorong	2c,		off	jalan	dua	,	kawasan-perindustrian		bukit	,	rajah	,	
41050	kelang	,	selangor	-	malaysia	

واوالدهشركھ یوسف خلیل الموءید  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/25 تاریخ الشطب

	

	10781 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

FAKRA	TRADING		AND		INDUSTRIES	
LEBANESE	

PO	BOX	322,	JOUNIEH,	LEBANON	
جلف براندز إنترناشونال-الخلیج مجموعة فنادق  اسم الوكیل   
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب

	

	2145 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CANON		INC.	
JAPANESE	

P.O.	BOX		5050	.7-1	,	SHINJUKU	DAI	-	ICHI,	SEIMEI		BUILDING	,	TOKYO	-	
163	,	JAPAN	.	

 مؤسسة التجھیزات االلكترونیة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب

	

	2144 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CANON		INC.	
JAPANESE	

P	O	BOX	5050,		701	SHINGUKU	DAI	ICHI	SEIMEI	BUILDING,		TOKYO	
163,	JAPAN	.	

 مؤسسة التجھیزات االلكترونیة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب
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	12048 رقم قید الوكالة

الموكل وجنسیتھ اسم 
 وعنوانھ

PALSON	PEQUENOS	ELECTRODOMESTICOS	
EMARATI	

PO	BOX:	61434,	JEBEL	ALI	FREE	ZONE,	DUBAI,	UAE	
 مؤسسة التجھیزات االلكترونیة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب

	

	6151 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CANON	EUROPA	N.V	
DUTCH	

bovenkereweg	59	-	61,	p.o.box	2262	-	1180	ammstelveen,	The		
Netherlands	

 مؤسسة التجھیزات االلكترونیة اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب

	

	12015 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

GLOBE	DRIMSSLTD	
BANGLADESHI	

DARBESHPUR	,	BEGUMGAMI		NOAKHAH	
 شیتاغونغ تریدنغ ھاوس ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب

	

	12226 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SUYEN	CORPORATION	
PHILIPPINES	

30TH	Street	cor.	Rizal	Drive,	Crescent	Park	West	5,	Bonifacio	Global	
City,	Taguig	City	1634	

لال قمشة والمالبس الجاھزةصالح محمد  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/17 تاریخ الشطب
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	1317 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

ASTRA		PHARMACEUTICALS	AB	
SWEDISH	

ASTRAZENEGA	S-	151	85	SODERTAL		JE	SWEDEN	
 صیدلیة الجشي فرع لمؤسسة الجشي اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/12 تاریخ الشطب

	

	12116 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

EDRINGTON	FIX	MIDDLE	EAST	
CYPRIAN	

4	MEGALOU	ALEXANDROU	STREET,	AGLANTZIA	2121	NICOSIA	CYPRUS	
جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخلیج  اسم الوكیل   
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	10210 رقم قید الوكالة

 اسم الموكل وجنسیتھ
 وعنوانھ

ATM	AMERICA	CORPORATION	
AMERICAN	

MERCHANDISE	MART	PLAZA,		P.O.	BOX	3392,		CHICAGO	-	IL		60654	
 مجموعة مرمریز ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	11779 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

JOTRON	ELECTRONICS	A.S	
NORWEGIAN	

PO	BOX	54	,	NO	:	3280		TJODALYNG,	NORWAY	
 شركھ الوكاالت العالمیة المحدودة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب
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	8737 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SOUTH	PACIFIC	TYRES	
AUSTRALIAN	

HUME	HIGHWAY,	SOMERTON,		VICTORIA,		AUSTRALIA	3062	
 رابیة العالمیة ذ.م.م اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	962 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

YARDLEY		INTERNATIONAL		LTD.	
BRITISH	

33	OLD		BOND		STREET		LONDON		W1		-		U.K.	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	396 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

VEUVE	CLIEQUOT	PONSARDIN.	
FRENCH	

12	RUE	DU	TEMPLE,		REIMS,	FRANCE	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	375 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SEGUIN		AND		CO.	
FRENCH	

10,	BD	SAINT-	REMY	-	BP	17	-	44270		MACHECOUL	-		FRANCE	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

الشطبسبب  قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم   	
	2021/08/01 تاریخ الشطب
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	7966 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

COLGATE		PALMOLIVE		GLOBAL		TRADING		CO.	
AMERICAN	

3000		PARK		AVENUE		NEW		YORK		10022	,	USA	
للتجاره ذ م مشركھ نادر  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	11355 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

JTI	TRADING	S.A.	
SWISS	

AMEMBER	OF	THE	JTI	GROUP	OF	COMPANIES	12	CHEMIN	RIEU,	CH-	
1211	GENEVA	17	,	SWITZERLAND.	

 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	1000 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SOUTHERN		COMFORT	CORPORATION.	
AMERICAN	

1220		NORTH		PRICE		ROAD,	ST.	LOUIS,	MISSOURI,	U.S.A.		63130.	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	868 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
 وعنوانھ

NATIONAL	DISTILLERS	PRODUCTS	COMPANY	
AMERICAN	

99,	park	avenue,	new	york	10016	U.S.A	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب
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	423 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

ADET	SEWARD.	
FRENCH	

41,	RUE	VERGNIAUD	,	33081	BORDEAUX-	CEDEX	,	FRANCE	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	402 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

FRANCESCO	CINZANO.	
ITALAIN	

VIA	GRAMSCI	7	,TURIN,		ITLY	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	352 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BACARDI	INTERNATIONAL	LTD.	
BERMUDA	

P.O.	BOX	720,		HAMILTON	-	5,	BERMUDA.	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

الشطب سبب قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم   	
	2021/08/01 تاریخ الشطب

	

	120 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

JOHN	JAMESON	AND	SON	(IDIL)   . 	
IRISH	

BOW		STREET,			DUBLIN		7,		IRELAND	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/08/01 تاریخ الشطب
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	12065 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

DUBAI	AVIATION	CORPORATION	
EMARATI	

DUBAI	INTERNATIONAL	AIRPORT,	TERMINAL-2,	P.O.	BOX	353,	DUBAI,	
UAE	

 .شركھ الفنار للسفریات ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	12240 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

HAWTAI	
CHINESE	

beijing	100004Jian	guo	men	wai	ave.,	22th	floor,	scitech	place,	NO.7,	
Address:A9	Lishuiqiao,Chaoyang	

 ھوتاي العربیة للسیارات اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	12364 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

Ardap	Care	GmbH	
GERMAN	

Franzstra?e	95	|	D	-	46395	Bocholt	
 طائر الكاردینال للتجارة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	4075 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

3M	Gulf	LTD	
EMARATI	

P.O	Box	20191,	Deira,	Dubai,	U.A.E	
 مؤسسة الجشي ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب
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	12246 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

AGEPHA	PHARMA	S.R.O	
SLOVAK	

DIALNICNA	CESTA	5,	903			01		SENEC,	SLOVAKIA	
 شركة صیدلیة المسقطي ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	5871 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

MADAUS	AG	
GERMAN	

POSTFACH	910555	OSTMERHEIMER	STREET	198	5000	COLOGNE	91	
GERMANY	

 شركة صیدلیة المسقطي ذ.م.م اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	1381 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

MARNIER		LAPOSTOLLE.	
FRENCH	

91,	BOULEVARD		HAUSSMANN,	75008		PARIS	-	FRANCE.	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	1127 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ  اسم الموكل
 وعنوانھ

PERCY	FOX			AND		CO,LTD	
BRITISH	

bearbrook	house,		oxford	road,	aylesbury,		buckinghamshire		hp	19	
3rn	

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب
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	12115 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

HUNKEMOLLER	INTERNATIONAL	B.V	
DUTCH	

LIEBERGERWEG	IN	NIL	VERSUM	THE	NETHERLANDS	PO	BOX	386,	1200		
AJ	HILVESUM	

مساھمھ مقفلة -شركھ حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	12069 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

OIL	ZONE	FZE	
EMARATI	

P.O.	BOX	67337,	SHARJAH,	UAE	
مساھمھ مقفلة -شركھ حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	12068 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

VEEDOL	INTERNATIONAL	DMCC	
EMARATI	

DUBAI,	MULTI	COMMODITIES	CENTRE,	PO	BOX	117019,	DUBAI,	UAE	
مساھمھ مقفلة -واوالده شركھ حسن محمد جواد  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	12067 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

TARAK	CLOTHING	CO.	LTD	TA	QUIZ	
BRITISH	

61	HYDEPARK	STREET,	GLASGOW	G3	8BW	
مساھمھ مقفلة -شركھ حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب
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	12064 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BHARAT	PETROLEUM	CORPORATION	LIMITED	
INDIAN	

BHARAT	BHAVAN	486,	CURRMBTTOY	ROAD,	BALLARD	ESTATE,	
MUMBAI	-	400001	

مساھمھ مقفلة -شركھ حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	11718 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

ADAMS	CHILDRENWEAR	LTD	
BRITISH	

ATTLEBOROUGH	HOUSE,	TOWNSEND	DRIVE,	NUNEATON,	
WARWICKSHIRE	CV11	6RU,	UK	

مساھمھ مقفلة -شركھ حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/28 تاریخ الشطب

	

	10326 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

HANJIN		SHIPPING							(KOREA)	
SOUTH	KOREAN	

REGIONAL	OFFICE:					79	ANSON	ROAD,	#	23-01,	SINGAPORE	0207	
 محمد طاھر ال شریف ذ.م.م اسم الوكیل 

الوكالةمدة  	محدد المدة 
قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/27 تاریخ الشطب

	

	1379 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

THE	SWAN		INTERNATIONAL		CO.		LTD.	
AUSTRALIAN	

98,	MOUNTS		BAY		ROAD	,		D176,	PERTH	,	W		AUSTRALIA.	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/27 تاریخ الشطب
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	1554 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

KAWASAKI		KISEN		KAISHA		LTD.	
JAPANESE	

LINO		BLDG	,	1-1	UCHISAI		WAICHO	2	-	CHOME,		CHIYODA	-	KU.,	
TOKYO	,	JAPAN	100		.	

 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/27 تاریخ الشطب

	

	11307 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

MARNIER	LOPOSTOLLE	
FRENCH	

91,	boulevard	haussmann,	75008		paris,	France	
 بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/27 تاریخ الشطب

	

	4776 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

JANOM	SEWING	MACHIANE	CO	LTD	
JAPANESE	

1-1	kyobash	3-	cho	chlio	ku	tokyo	japan	
 مجموعة العوضي اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	4775 رقم قید الوكالة

 اسم الموكل وجنسیتھ
 وعنوانھ

TDK	CORPORATION	
JAPANESE	

13=	1-	nihobash	-	chome	-	ku	tokyo	103	japan	
 شركھ العوضي اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	



العدد: 3548 – الخميس 2 سبتمبر 2021

64

	

	11308 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
 وعنوانھ

BURGER	KING	
AMERICAN	

17777	old	cutler	road,		miami,	fiorida	33157,	
 برجركینج شركة ذ.م .م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	813 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
 وعنوانھ

SMITHKLINE		BEECHAM		INTERNATIONAL	
BRITISH	

SB		HOUSE,		GREAT		WEST		ROAD,		BRENTFORD	,	MIDDLESEX		,		TW8	
9BD,		ENGLAND.	

 مؤسسة عبداللطیف خالد العوجان للمواد الغذائیة ذ.م.م اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	12139 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

MAKE	UP	STORE	
SWEDISH	

MAKE	SU	STORE	AB	,	ORG	NO	556437-6795	KUNGSGATAM	5	,	111	42	
STOCKHOLM	

للتجمیل ذ.م.مشركة میبا صالون وأكادیمیة الشرق األوسط  اسم الوكیل   
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	205 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

H.	SICHEL	SOHNE	G.	M.	B.	H.	
GERMAN	

POSTFACH,	3806,		-	WEBERSTRASSE	2,	65,	MAINZ-WEISENAU	
 خدمات بي أم أم آي للشحن ش.م.ب عامة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب
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	12043 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

LA	RIOJA	ALTA.	S.A.	
SPANISH	

-	
جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخلیج  اسم الوكیل   
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	926 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BRL		HARDY	WINE	CO.	
AUSTRALIAN	

REYNELL	ROAD,	REYNELLA	5161,		SOUTH		AUSTRALIA.	
جلف براندز إنترناشونال-مجموعة فنادق الخلیج  اسم الوكیل   
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	4800 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

DOLORGIET		GMBH	AND		CO.	KG.	
GERMAN	

PHARMACEUTICALS	-		INTERNATIONAL	DIVISION,		P.O.BOX.	1252,		D	
53730	ST.	AUGUSTIN	/	BONN,		GERMANY	

 صیدلیات الخلیج ذ.م.م اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	11063 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BANGLADESH	BIMAN	CORPORATION	
BANGLADESHI	

biman	bhaban	,motijheel,	commervial	are,dhaka,	bangldesh	
 سفریات الصفا اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
الشطبتاریخ   2021/07/15	
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	11807 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

GEELY	GROUP	ZHEJIANG	MOTORCYCLE	CO.	LTD.	
CHINESE	

GEELY	ROAD,	LUNAN	,	LUQIAO		DISTRICT	,	TAIZHOU	,	ZHEJIANG	,	
CHINA		318050	

 المناعي للسیارات اسم الوكیل 
المدةمحدد  مدة الوكالة 	

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	11627 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

AUTOMOTIVE	TECHNIK	LTD	
BRITISH	

MIDLETON	HOUSE	,	MIDLETON	INDUSTRIAL	ESTATE,	GUILDFORD,	
SURREY	GU2		8XW.	

 المناعي للسیارات اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/15 تاریخ الشطب

	

	12357 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

Nasila	Pharma	LTD	
BRITISH	

Cedar	Court,	Grove	Business	Park,	White	Wlatham,	Berkshire,	SL6	3LW	
 صیدلیة الحرمین اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/14 تاریخ الشطب

	

	995 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BOEHRINGER		MANNHEIM		GMBH.	
GERMAN	

P.O.	BOX		51,		6800	MANNHEIM	31,		GERMANY.	
 صیدلیھ فروغي اسم الوكیل 
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/14 تاریخ الشطب
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	10415 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

ARABI	ENERTECH	CO	
KUWAITI	

PO	BOX	9831	AL	AHMADI		61009	KUWAIT	
 المناعي لخدمات السیارات اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/14 تاریخ الشطب

	

	8661 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

BLUE	CORAL	INC	
AMERICAN	

1215	VALLEY	BELT	ROAD,		CLEVELAND,	OHIO	1451,	U.S.A.	
 المناعي لخدمات السیارات اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/14 تاریخ الشطب

	

	11899 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

ALNERJES	
TUNISIAN	

23	 تونس 2المنار  -شارع محي الدین القلیبي  	
 االجازات العالمیھ ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/14 تاریخ الشطب

	

	11397 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

WITORS		SRL	
ITALAIN	

VIA	LEVATA	2,		CORTE		DE,	FRATI	(CREMONA)	-ITALY	
 الري غورمیت اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب
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	11878 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

M.S	YANMAR	CONSTRUCTION	EQUIPMENT	CO	LTD	
JAPANESE	

1717-1	KUMANO,	CHIKUGO,	FUKUOKA	833-0055,	JAPAN	
 شركة محمد حسن المحروس (ش.م.ب) اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب

	

	12317 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

guangzhou	youduo	plastics	
CHINESE	

B1,	32	HUASHENGNAN	RD	DONGHUA	INDUSTRIAL	ZONE	RENHE	
TOWN	BAIYUM	DISTRICT	Guangzhou	

 دمى أرض األحالم اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب

	

الوكالة رقم قید  1018	

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

GONZALEZ		BYASS		(	U.K.	)	LTD.	
BRITISH	

91	-	PARK		STREET,			LONDON		WLY		4	AX,	U.K.	
جلف براندز -مجموعة فنادق الخلیج  اسم الوكیل   
	غیر محدد مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
الشطبتاریخ   2021/07/11	

	

	12227 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

	أدویا
EGYPTIAN	

، العبور ، مصر 59مدینة العبور ص.ب 	.	
 صیدلیھ اوال ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب
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	11840 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CHANGAN		AUTOMOBILE	IMPORT		AND		EXPORT.	CO	LTD	
CHINESE	

60	JIANXIN	DONGLU	JIANGBEI	DISTRICT,	CHONQING	CHINA	
 شركة الزیاني للسیارات (زیاني موتورز) ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب

	

	12024 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SAUDI	CHEMICAL	INDUSTRIES	COMP.	LTD	
SAUDI	

P.O	BOX	18417	JEDDAH	-	KSA	
 شركة النجار للدیكور والتصمیم ذ.م.م اسم الوكیل 

الوكالةمدة  	غیر محدد 
قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/11 تاریخ الشطب

	

	11213 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

REDROCK	LIMITED							(LICENSEE	OF		DABUR	INDIA	LTD.)	
EMARATI	

PO	BOX	16944,	JEBEL	ALI,	DUBAI.	
 معرض انتركول اا ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/04 تاریخ الشطب

	

	12123 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

CLARIS	LIFESCIENCES	LTD	
INDIAN	

CLARIS	CORPORATE	HEADQUARTERS	NEAR	PARIMAL	RLY	CROSSING	
ELLISBRIDGE	AHMEDABAD	-	380		006	INDIA	

 صیدلیھ البحرین ومتجرھا العمومي ش.م.ب مقفلة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/07/04 تاریخ الشطب
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	8509 رقم قید الوكالة

وجنسیتھ اسم الموكل 
 وعنوانھ

TAMCO	CUTLER	HAMMER	SENDIRIN	BERHARD	
MALAYSIAN	

LOT	2A	JALAN,		13/2,		46200	PETALING	JAYA,		MALAYSIA	
 خدمات المسقطي التجاریھ ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/20 تاریخ الشطب

	

	3376 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

SEMPERIT		AKTIENGESELLSCHAFT	
AUSTRIAN	

a-	1041	,	wien		4	,	wiedner		hauptstrabe		63,	austria	
 شركة صیدلیة وائل ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/08 تاریخ الشطب

	

	10564 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

B.	BRAUN	MEDICAL	INC	
AMERICAN	

824	twelfth	a	venue	p.o	box	4027	bethlehem	pa	18018-0027	
 وائل للتجارة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/08 تاریخ الشطب

	

	8006 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

APOTEX	INC	
CANADIAN	

150	SIGNET	DRIVE,	WESTON,		ONTARIO,	CANADA	M9L	1T9	
 وائل للتجارة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/08 تاریخ الشطب
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	239 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

DOWNS	SURGICAL	LTD	
BRITISH	

CHURCH	PATH,		MITCHAM,		SURREY	CR4	3UE,		UK	
 وائل للتجارة اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

الشطبسبب  قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم   	
	2021/06/08 تاریخ الشطب

	

	8767 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

LORNE	LABORATORIES	LTD.	
BRITISH	

7	TAVISTOCK	ESTATE,	RUSCOMBE	BUSTINESS	PARK	,	RUSCOMBE	
LANE,	TWYFORD,	READING,	RG10	9NN	U.K.	

 صیدلیھ الدانھ اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/08 تاریخ الشطب

	

	1686 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

YAMANOUCHI	EUROPE	BV	
DUTCH	

ELISABETHHOF	19.	P.O.BOX.	108.	2350	AC	LEIDERDORP	THE	
NETHERLANDS	

 شركة صیدلیة وائل ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/06 تاریخ الشطب

	

	776 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

E.R.	SQUIBB	SONS	INC	
AMERICAN	

LAWRENCE	VILLE,	NEW	JERSEY,	U.S.A.	
 شركة صیدلیة وائل ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/06 تاریخ الشطب
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	298 رقم قید الوكالة

اسم الموكل وجنسیتھ 
 وعنوانھ

REXAM	MEDICAL	PACKAGING	
BRITISH	

CARSONS	ROAD,	MANGOTSFIELD,	BRISTOL	BS17	3LN	
 شركة صیدلیة وائل ذ.م.م اسم الوكیل 
	محدد المدة مدة الوكالة

قید الوكالة في المیعاد القانوني تجدیدعدم  سبب الشطب 	
	2021/06/06 تاریخ الشطب
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�الإعلنات�ال�شادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�شنة�2004

��ب�شاأن�براءات�الخرتاع�ومناذج�املنفعة،�املعدل�بالقانون�رقم�)14(�ل�شنة��2006

اإعلن�رقم�)14(�ل�شنة�2021

 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 نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 و�شي�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- المراجع .

8- ا�شم الختراع . 

9- ملخ�س البراءة. 

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية
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 براءة اختراع] 12[

 
 

  1661] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/08/24تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140005] رقم الطلب: 21[
   2014/01/19] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2012/063552] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [11174578.2     
]32 [   2011/07/19 
  االختراع األوروبيمكتب براءات ] 33[
جانز،  -2  بارف، تجید أیھ. -1] المخترعون: 72[

مان، دي  -3 كریستیان، جیراردوس، جوھانس، ماریا
. أوبري، آرثر أیھ -4 أدریانوس، بیتروس، أنطونیوس

    رایجمیكرز، ھانز سي.أیھ. -5
 .میرك شارب آند دوھم بي. في] مالك البراءة: 73[

بي ان  2031-، ان ال39واردیرویغ عنوان المالك: 
    ھارلم، ھولندا.

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C07D 487/04, C07D 
519/00, A61K 31/4985, A61P 
19/08, A61P 29/00, A61P 
31/00, A61P 35/00, A61P 
37/00 
 
 

 
 ] المراجع:56[

WO 2008/121742 A2 

 
-یل-1-إیمیدازو ترایازین -4بنزامید و-یل-1-إیمیدازو بیریدازین-4مركبات ] اسم االختراع: 54[

    BTKبنزامید كمثبطات لـ 
 
 ] الملخص:57[ 

 
ذرات طبقاً للصیغة رقم  5-6یتعلق االختراع الحالي بمركبات بھا حلقة بیریدین ملتحمة بھا     

I  أو ملح مقبول صیدالنیاً منھا أو تركیبات صیدالنیة تشتمل على تلك المركبات واستخدامھا في
العالج الطبي. وعلى نحو محدد، یتعلق االختراع الحالي باستخدام مركبات بھا حلقة بیریدین 

في معالجة اضطرابات یسببھا إنزیم تیروسین كیناز  Iذرات طبقاً للصیغة  5-6ملتحمة بھا من 
 .Bruton (Btk)نوع  من

 
 

 
 19عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1662] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/08/29تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140027] رقم الطلب: 21[
   2014/03/13] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/055277] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [61/602,408  
 ]32 [   2011/09/18 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
فینغ،  -3 یانغ، الن -2 شین، یو -1] المخترعون: 72[
  جو ، دیانوو -5 جي ، كیوفو -4 فیو

  سیلیتیك اس.أیھ –یورو ] مالك البراءة: 73[
 1653-، أفنیو تشارلز دي جول ، ال 2عنوان المالك: 

   لوكسمبورغ ، لوكسمبورغ
   سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 47/50, A61K 
47/40, A61K 31/4184, A61K 
31/4164, A61K 31/16, A61P 
35/00, A61K 9/19, A61K 9/00 
 

 
 ] المراجع:56[

WO 2010/085377 A2 
CAI Y Y ET AL: “Solubilization of 
vorinostat by cyclodextrins", 
JOURNAL OF CLINICAL 
PHARMACY AND 
THERAPEUTICS, vol. 35, no. 5, 
October 2010 
AMBER VYAS ET AL: "Cyclodextrin 
based novel drug delivery systems", 
JOURNAL OF INCLUSION 
PHENOMENA AND 
MACROCYCLIC CHEMISTRY, 
KLUWER ACADEMIC 
PUPLISHERS, vol. 62, no. 1-2, 
23 May 2008 

 
 و سایكلوبولي سكارید HDACتركیبة صیدالنیة تشتمل على مثبط ] اسم االختراع: 54[
   
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بتوفیر تركیبات صیدلیة تشتمل على: (أ) سایكلوبولي سكارید و(ب)     

كما ھي  Z، و Q، وX2، وX1) أو ملح مقبول صیدلیًا منھ: حیث تكون Iمركب الصیغة (
معَرفة في ھذه الوثیقة. ویتم الكشف أیًضا عن طریقة لعالج مرض ورمي أو مرض مناعة 

  .باستخدام ھذه التركیبات.
 
 21عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1663] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/08/04تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140051] رقم الطلب: 21[
   2014/04/23] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/CN2012/001478] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [201110339113.0    
]32 [   2011/11/01 
 الصین] 33[
صن، یي ،  -2زھو، شانھونغ،  -1] المخترعون: 72[
اكسو، ھیفي،  -5لیو، تشاودونغ،  -4كوي، یینھي،  -3
ال  -9اكسو، كایوي،  -8وانغ، مین،  -7لي، بنغ،  -6

  لي، اكسیاوكون -10في، بو، 
 تشاینا ألمنیوم إنترناشیونال إنجنیرینغ] مالك البراءة: 73[

   كوربوریشن لیمتد
، إكسینغشیكو رود، 99بیلدینغ سي، رقم عنوان المالك: 

   الصین 100093دیستریكت، بیجینغ، ھایدیان 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C01B 31/02; F27B 
14/00; F27B 14/14 
 

 
 ] المراجع:56[

 
CN 101585524 A 
CN 201313919 Y 
CN 201392094 Y 
CN 201138137 Y 

 
   تحمیص من نوع صھریج عكس التدفق فرن] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
)، 1یتعلق االختراع الحالي بفرن تحمیص عكس التدفق، والذي یتكون من صھریج مادة (    

)، جدار أمامي وجدار خلفي. توجد قناة 1) عند جانبي صھریج المادة (5توضع قناة احتراق (
د قناة رأسیة خاصة بمكون متطایر لجدار ) أعلى صھریج المادة، وتوج2تجمیع مكون متطایر (

) 3) داخل الجدار األمامي، توجد قناة رأسیة خاصة بمكون متطایر لجدار خلفي (3أمامي (
داخل الجدار الخلفي، وتتصل القناة الرأسیة للمكون المتطایر للجدار األمامي مع قناة تجمیع 

فیحة لسحب مكون متطایر عند )، وقناة احتراق طبقة سفلیة، وتوجد ص2المكون المتطایر (
مدخل قناة احتراق الطبقة السفلیة، وتتصل القناة الرأسیة للمكون المتطایر للجدار الخلفي مع قناة 
تجمیع المكون المتطایر وقناة احتراق الطبقة السفلیة الثانیة وقناة احتراق الجزء األوسط، وتوجد 

ق الطبقة السفلیة الثانیة وقناة احتراق ) عند مداخل قناة احترا6صفیحة لسحب مكون متطایر (
الجزء األوسط، وتوجد قناة ھواء مسخن مسبقا أسفل قناة احتراق الطبقة السفلیة، وتوجد صفیحة 

) عند مدخل قناة الھواء المسخنة مسبقا، وتتصل قناة الھواء 7لسحب الھواء مسخن مسبقا (
ة األولى السفلیة، وتتصل قناة احتراق الطبقالمسخنة مسبقا مع الجدار الخلفي لقناة احتراق الطبقة 

) أسفل صھریج المادة. كما یتمتع فرن التحمیص 10)، وتوجد جلبة لمیاه التبرید (8مع مدخنة (
  .بالقدرة على زیادة الحد األقصى لدرجة حرارة التحمیص، وذلك لتحسین جودة المنتجات

 
 6عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1664البراءة: ] رقم11[
 

 
 2021/08/04تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140135] رقم الطلب: 21[
   2014/10/01] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/034570] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [61/619,007     
]32 [   2012/04/02 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
  وایتنبرغر، ویلیام، أیھ. -1] المخترعون: 72[
 دیفیس، براین، ال. -3 وایتنبرغر، جوسیف، دبلیو -2
 جونسون ماثیو ببلك لیمیتد كومبني] مالك البراءة: 73[

فارینغدون ستریت،  25الطابق الخامس، عنوان المالك: 
   أیھ بي، المملكة المتحدة4أیھ 4لندن اي سي

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: F28F13/00; 
B01J19/00 
 

 
 ] المراجع:56[

WO 2002/026370 A1 
US 3385672 A 
GB 805474 A 
EP 0997189 A1 
US 4397817 A 
US 4121909 A 

 
   القابلة للتكدسمباِعدات سلكیة للمفاعالت التركیبیة ] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بمباِعد سلكي مناسب لالستخدام فى مفاعل أنبوبى, على سبیل المثال     

ً موجوداً بین أنبوب مفاعل خارجى  مفاعل إعادة تشكیل. یضم المباِعد السلكى جزءاً أو قطاعا
منع التالمس الموجھ بین مكونات المفاعل وواحد أو أكثر من مكونات المفاعل فى األنبوب. یتم 

واألنبوب الخارجى مع بعضھا البعض من خالل تحدید موضع المباِعد السلكى. ویمكن تثبیت 
المباِعد السلكى فى مكون مفاعل عند أحد طرفیھ أو فى فلكة موجودة بین مكونات المفاعل 

جى إلى تعزیز تدفق المائع المتراصة. ویؤدى منع تالمس مكونات المفاعل مع األنبوب الخار
  .خالل المفاعل, ویمكن أن یعزز نقل الحرارة وكفاءة المفاعل إلجراء التفاعالت الحفزیة

 
 8عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1665] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/08/03تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140156] رقم الطلب: 21[
   2014/11/09] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2013/051243] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [1208511.4     
]32 [   2012/05/15 
 المملكة المتحدة] 33[
بھادوري،  -2 سیلر، لیدیجا -1] المخترعون: 72[

   غاوراف أشوك
بون أ یونیفرسیتي أوف نیوكاستل] مالك البراءة: 73[

  تاین
 1كینغز جیت، نیوكاستل أبون تاین، ان ايعنوان المالك: 

   آر یو، المملكة المتحدة7
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B01D 53/63, B01D 
53/88, B01J 23/755, F23J 
15/04, C01F 11/18 
 
 

 
 ] المراجع:56[

US 2009/238742 A1 
US 2005/031522 A1 
MARI VINOBA ET AL: "Carbonic 
anhydrase conjugated to nanosilver 
immobilized onto mesoporous 
SBA-15 for sequestration of CO", 
JOURNAL OF MOLECULAR 
CATALYSIS. B, ENZYMATIC, 
ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, 
Vol. 75, 9 November 2011, Pages 
60-67 

 
   احتجاز الكربون] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي باستخدام مواد فلزیة صلبة لتحفیز عملیة تمیؤ ثاني أكسید الكربون.     

ن الكربون. یمكن أن تكوكما یتعلق أیضا بطرق وجھاز لتمیؤ ثاني أكسید الكربون واحتجاز 
المواد الفلزیة الصلبة عبارة عن جسیمات النیكل النانومتریة. وجد االختراع استخدام محدد في 

  .عملیة تنحیة أیونات ثاني أكسید الكربون سواء عند نقطة اإلطالق أو من الھواء الجوي
 
 24عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1666البراءة:] رقم 11[
 

 
 2021/08/23تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140157] رقم الطلب: 21[
   2014/11/09] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/KR2013/009697] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [10-2013-0004115   
]32 [   2013/01/14 
 كوریا الجنوبیة] 33[
   كیم، جونغ بو -1] المخترعون: 72[
ان یو سي إلكترونیكس كو.،  -1] مالك البراءة: 73[

  كیم، جي تاي -2 لیمیتد
غو، دایغو -بوك  280رو،-نوون -1عنوان المالك: 

-اي-، دایھیون2002-103  -2  ، كوریا702-858
غو دونغ، بوكغو، دای-حینھانسیسانغ ایھ بیھ تي.، دایھیون

  ، كوریا702-918
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A23N 1/00, A23N 
1/02, A47J 19/02 
 

 
 ] المراجع:56[
 

KR 10 2012 0029640 A 
KR 20 1993 0012778 U 
KR 20 1996 0000061 Y1 
KR 10 2001 0012045 A 
US 1906054 A 

 
ارةوحدة نمطیة ] اسم االختراع: 54[    الستخراج العصیر خاصة بعصَّ
 
 ] الملخص:57[ 

 
ارة، حیث تشتمل على      یتعلق االختراع الحالي بوحدة نمطیة الستخراج العصیر خاصة بعصَّ

حاویة مزودة بمنفذ لتفریغ العصیر؛ منخل موضوع داخل الحاویة؛ عمود ملولب موضوع داخل 
رف علوي للحاویة ومزود بجزء إدخال المنخل الستخراج العصیر من مادة؛ غطاء مقترن بط

یتم إدخال المادة من خاللھ؛ وغطاء أمان یتم تركیبھ بشكل قابل للدوران على فتحة دخول رئیسیة 
للطرف العلوي لجزء اإلدخال بحیث یمكنھ الحركة بین موضع أول وموضع ثاٍن. یشتمل غطاء 

رئیسیة في الموضع األول األمان على جزء غطاء أول منصوب من أجل فتح فتحة الدخول ال
وغلق فتحة الدخول الرئیسیة في الموضع الثاني؛ وجزء غطاء ثاني مشكل بصورة متكاملة مع 
جزء الغطاء األول، ویقوم جزء الغطاء الثاني بتحریك غطاء األمان إلى الموضع الثاني عندما 

 بموجب ھذا یقومیتم دفع جزء الغطاء الثاني بواسطة قوة مسلطة ألسفل من الموضع األول، و
  .جزء الغطاء األول بسد فتحة الدخول الرئیسیة

 
 19عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1667] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/07/04تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140166] رقم الطلب: 21[
   2014/11/20] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/000190] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [61/684,212     
]32 [   2012/08/17 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 داستولفو، لیروي، إي، -1] المخترعون: 72[
 ستینر، ویلیام، جاي، -3روان، ییمین،  -2
  كوزارك، روبرت، إل -5موریالند، إریك،  -4
 البراءة: ألكوا یو أس أیھ كورب.] مالك 73[

ا إیزابیال ستریت، بیتسبرغ، بنسیلفانی 201المالك: عنوان 
    ، أمریكا15212-5858

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C25C 3/20 
 

 
 ] المراجع:56[

 
JP 2003-160893 A 
US 2005-0173250 A1 
US 2008-0067060 A1 
US 4448660 A 
US 388747 A 

 
   نظم وطرق لمنع تفاعالت الثیرمیت في خالیا تحلل كھربي] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بطریقة لرصد خلیة تحلل كھربي تشتمل على الكشف عن معلومات     

األلمونیوم وأكسید الحدید)، ومقارنة المعلومات التي تشیر تشیر إلى تفاعل الثیرمیت (مسحوق 
إلى تفاعل الثیرمیت بقیمة حدیة، وتولید إشارة الستجابة الثیرمیت وفقاً للمقارنة، والتفاعل مع 

  .إشارة استجابة الثیرمیت عن طریق ضبط تشغیل خلیة التحلل الكھربي
 
 24عناصر الحمایة:  عدد
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 ختراع] براءة ا12[

 
 

  1668] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/09/01تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140176] رقم الطلب: 21[
   2014/11/23] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2013/051373] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [1209096.5     
]32 [   2012/05/24 
 المملكة المتحدة] 33[
واتسون، فیل  -2  جونسون، تیم -1] المخترعون: 72[
   براون، الكس -4  ماثیوز دیفید -3
میدیكال ریسیرتش كونسیل ] مالك البراءة: 73[

   تكنولوجي
تافیستوك  12-7فلور لینتون ھاوس  7المالك: عنوان 

  ال تي، المملكة المتحدة 9اتس  1سكویر لندن دبلیو سي 
  تي ام بي سابا و شركاھم ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C07K 16/40 
 

 
 ] المراجع:56[

 
N.N.: "Anti-transglutaminase 2 
antibody [CUB 7402] (ab2386)", 
Abcam-Data sheet, 2010 
WO 2010/113025 A2 
WO 02/068616 A2 
WO 2006/100679 A2 

 
 2ترانسجلوتامیناز أجسام مضادة ضد ] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یقدم ھذا االختراع األجسام المضادة وشظایا ربط مولد المضاد منھ التي ترتبط إنتقائیا بالقمة     

). یتم تقدیم القمم TG2( 2الممیزة داخل منطقة الحشو الخاصة بالترانس جلیوتامینیز النوع 
 TG2. یقدم االختراع األجسام المضادة المثبطة لـ TG2الممیزة الجدیدة داخل حشو 

واستخدامتھا، وبشكل أخص في الدواء، على سبیل المثال في عالج و/أو تشخیص الحاالت التي 
تتضمن مرض االضطرابات الھضمیة، التندب، األمراض المرتبطة بالتلیف، أمراض التنكس 

  .العصبي/ األمراض العصبیة والسرطان
 

 12ایة: عناصر الحم عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1669] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/07/12تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140192] رقم الطلب: 21[
   2014/12/23] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 ] األولویة:30[ 
]31 [36500/13     
]32 [   2013/12/23 
 فرنسا] 33[
 بروك مورايجیمس  -1] المخترعون: 72[
مارتون  -4 زولتان سزالفیك -3 أندراس كوتشي -2 

 زولتان سزابو -6 أتیال باكزال -5 كسیكي
 جابور رادیكس -8 سزابولكس سیبوس -7
 باالزس بالینت -10 أغنیس بروسزینیاك -9

جیمس إدوارد  -13 أولیفر جینست -12 ألین برونو -11
 جین شین -آي -14 بول دیفیدسون

    سییرا -بیرونفرانسویز  -15
 لي البوراتور سیرفیر -1] مالك البراءة: 73[
  فیرنالیز (آر أند دي) لیمتد -2

سیرسن  92284شارع فیردان ،  35 -1عنوان المالك: 
بریكشیر بلیس، ویرفیدال  100 -2 سدكس، فرنسا

  أر دي، بریطانیا 5 41رود، وینیرش، بریكشیر أر جي 
 للملكیة الفكریة ش.ش. شركة قمصیة ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C07D 495/04, A61K 
31/519, A61P 35/00, A61P 
37/00 

 
 ] المراجع:56[

 
WO 2013/110890 A2 
WO 2013/072694 A2 
CN 102464667 A 

 
 جدیدة، عملیة لتحضیرھا وتركیبات دوائیة تحتویھا مشتقات ثینوبیریمیدین] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
، R1 ،R2 ،R3 ،R4 ،R5 ،R6): حیث یكون Iیتعلق االختراع الحالي بمركبات الصیغة (    
R7 ،R12 ،X ،A وn ھم كما تحدد في الوصف.  

 
 35عناصر الحمایة:  عدد
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�الإعلنات�ال�شادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�شنة�2006

��ب�شاأن�الر�شوم�والنماذج�ال�شناعية�

اإعلن�رقم�)20(�ل�شنة�2021

 

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

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

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .

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

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

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�شناعية
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رقم�الطلب:  ب ت /  1843

ا�شم�الطالب�:  بيوت بري�شتيج اإنترنا�شونال

عنوانه�: 56 اأيه رو دو فوبورج �شانت اأونوريه ، 75008 باري�س ، فرن�شا

تاريخ�تقديم�الطلب: 2021/08/01

و�شف�طلب�الت�شميم: غطاء لزجاجة عطر على �شكل اأنانا�س

�الت�شنيف: 07-09

ا�شم�الوكيل�المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة - مملكة البحرين

رقم�الطلب:  ب ت /  1844

ا�شم�الطالب�:  بيوت بري�شتيج اإنترنا�شونال

عنوانه�: 56 اأيه رو دو فوبورج �شانت اأونوريه ، 75008 باري�س ، فرن�شا

تاريخ�تقديم�الطلب: 2021/08/01

و�شف�طلب�الت�شميم: غطاء لزجاجة عطر على �شكل برتقالة

�الت�شنيف: 07-09
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ا�شم�الوكيل�المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة - مملكة البحرين

رقم�الطلب:  ب ت /  1854

ا�شم�الطالب�:  كروك�س، انك.

عنوانه�: 13601 فيا فارا، برومفيلد، كولورادو 80020، الوليات المتحدة الأمريكية

تاريخ�تقديم�الطلب: 2021/08/18

و�شف�طلب�الت�شميم: ت�شميم اأ�شلي وزخرفي للبا�س للقدم

�الت�شنيف: 04-02

ا�شم�الوكيل�المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة - مملكة البحرين

�
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعلنات�اإدارة�الت�شجيل

اإعلن�رقم�)720(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )النبهان لال�شت�شارات 

ذ.م.م/ مكاتب محترفة(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ل فيتا كافية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 55464-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

عبداهلل  علي  ح�شين  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال 

ال�شبع، واأمل عبدعلي عبداهلل علي. 

اإعلن�رقم�)721(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�ت�شفية�وحتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل�فرع�من�فروع��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مزايا لل�شياحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 132342، معلنين 

اإلى فرع من فروع ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )بالم  ت�شفية ال�شركة وطالبين تحويلها 

كابيتال للتجارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 141411، الم�شجلة با�شم كل من: خالد اأحمد ح�شن علي 

بوجيري، ومحمد خالد اأحمد ح�شن علي بوجيري.

اإعلن�رقم�)722(�ل�شنة�2021

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

اإىل�فرع�ب�شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة )العتماد ال�شت�شارية( 

التي تحمل ا�شم )�شفيق للزجاج والألمنيوم ذ.م.م(،  ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة  ال�شركاء في  نيابة عن 
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الم�شجلة بموجب القيد رقم 87457-1، طالبة تحويل ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)مركز �شفيق للزجاج والبراويز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58333. 

اإعلن�رقم�)723(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شارة �شعيد جعفر 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  جعفر(،  �شعيد  )�شارة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  مكي،  اإبراهيم 

98216، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام)14، 15، 16، 17، 18، 19 و20  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعلن�رقم�)724(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اأ�شمهان �شبحي  ال�شيدة/  اإليها  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

خليل معروف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الجناح الذهبي ل�شيانة المباني(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،56714 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأ�شمهان �شبحي خليل معروف، و

.JOYAL THAKKUMATTIL JOHNو ،LEELAMMA JOHNو ،THAKKUMKATTIL CHACKO JOHN

اإعلن�رقم�)725(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شعيد �شند ح�شن علي 

اد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المرديان للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14502،  الحمَّ

ذات  �شركة  اإلى  الكهربائية(  لــالأدوات  )البن�شيان  ا�شم  يحمل  الذي  الموؤ�ش�شة  من  العا�شر  الفرع  تحويل  طالبًا 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة البن�شيان لالأدوات الكهربائية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

 .SHIBU ISAC SUNNYاد، و 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شعيد �شند ح�شن علي الحمَّ

رة  دة 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.
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اإعلن�رقم�)726(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأحمد خالد اإبراهيم 

الم�شجلة  والتجارية(،  ال�شناعية  للتجهيزات  ا�شم )رو�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العو�شي، مالك  محمد 

بموجب القيد رقم 93769، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ا�شمها التجاري )�شركة رو�س للتجهيزات ال�شناعية والتجارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

رة  دة 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.

اإعلن�رقم�)727(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ بتول عقيل عي�شى 

عبدالر�شول ميالد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإكلني فود ديلفري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

109106-3، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )مينا 

هنترز للتجارة العامة والت�شويق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 132981-1، والمملوكة لكل من: عبد العزيز 

بن اإبراهيم بن ر�شالن ال�شبيعي العنزي، ومحمود عبدالر�شول ح�شن مرهون اأحمد علي. 

اإعلن�رقم�)728(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة���

     

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد جا�شم محمود 

جا�شم الحرم، نيابة عن ال�شيدة/ فاطمة محمد عبدالرحيم فخرو، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة 

اإلى �شركة ذات  زيد للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 32683، طالبًا تحويل الفرع رقم 11 من الموؤ�ش�شة 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

و  ،MASROOR PERVEZ KHANو  ،TANVIR MOHAMMAD KHANو الحرم،  خالد جا�شم محمود جا�شم 

.MOHAMMAD FARID KHAN
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اإعلن�رقم�)729(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اأحمد  ال�شيد/ محمد خالد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ح�شن علي بوجيري، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موا�شالت اأوال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

99031، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم 

كل من: محمد خالد اأحمد ح�شن علي بوجيري، و)�شركة العا�شمة للنقليات ذ.م.م(. 

اإعلن�رقم�)730(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عثمان غني عبدالغني 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  التجارية(،  ريغالو  )فا�شن  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبدالكريم، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  140557، طالبًا 

و عبدالكريم،  عبدالغني  غني  عثمان  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

.  ABDULHAMED MUTE ULLAH و ،MOHAMMAD ASIF

  

اإعلن�رقم�)731(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نورة بنت �شويان بن 

م�شعود الهاجري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نورين بيوتي اآند �شبا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

136991-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منايا علي محمد اأحمد �شديق، وفاطمة محمد 

خالد محمد. 

اإعلن�رقم�)732(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

جبر  �شلمان  اأحمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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الُم�َشلَّم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الجابرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27197، طالبًا تحويل 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  الموؤ�ش�شة  الأول من  الفرع 

العقارات  لإدارة  عارف  )بن  و�شركة  الُم�َشلَّم،  �شلمان جبر  اأحمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف( 

ذ.م.م(.

 

اإعلن�رقم�)733(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ جا�شم محمد جا�شم 

الجودر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جيه اإن لتجارة الوقود(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 72171-

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  5، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جا�شم محمد جا�شم الجودر، ورجائي الحمارنة، 

ووليد عثمان محمود عكيلة، وعثمان وليد عثمان عكيلة، ومحمد وليد عثمان عكيلة.

 

اإعلن�رقم�)734(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�تخفي�س�راأ�شمال��شركة�

)ريف�القاب�شة��س�م�ب�مقفلة(

الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ريف القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58073، طالبين 

تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 11،556،679.500 دينارًا بحرينيًا اإلى 10،401،012.000 دينارًا بحرينيًا.

رة  دة 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.

اإعلن�رقم�)735(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمود م�شطفى محمود 

جنون، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميموز يوكي كويزين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 125396، 

ا�شمها  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبحيث ي�شبح  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 

التجاري )�شركة ميموز بوكي كويزين ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني.

رة  دة 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.  
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اإعلن�رقم�)736(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب )كي بي اإت�س للقانون/ 

مكاتب محترفة(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شندوق ال�شوء لقراءة الأ�شعة عن ُبعد(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 125755-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

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

خليفة اإبراهيم مطر، ومي اإبراهيم خليفة مطر.  

�اإعلن�رقم�)737(�ل�شنة�2021

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

امتياز  �شاعقة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البناء(،  لمواد  �شاعقة  )برج  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اأ�شرف،  محمد  اأحمد  امتياز  حافظ 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،94633 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شاعقة امتياز حافظ 

          .SAFIKA YAHYA ALLANAو ،UVESH FAROOK SORATHIAامتياز اأحمد محمد اأ�شرف، و

 


