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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 قرار رقم )108( ل�صنة 2021

ـد ملكافحة الِغـ�س التجاري  باإ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( املوحَّ

  لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

املواَفـق عليه بالقانون رقم )12( ل�صنة 2018

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ـد ملكافحة الِغـ�س التجاري لدول جمل�س التعاون  بعد الطالع على القانون )النظام( املوحَّ

لدول اخلليج العربية املواَفـق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى قرار جلنة التعاون التجاري يف اجتماعها التا�شع واخلم�شني املنعقد بتاريخ 24 �شبتمرب 

ـد ملكافحة الِغـ�س التجاري لدول  2020 باإقرار اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( املوحَّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املواَفـق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الِغـ�س التجاري لدول  ـد ملكافحة  للقانون )النظام( املوحَّ التنفيذية  باأحكام الالئحة  ُيـعمل 

املرافقة   ،2018 ل�شنة  رقم )12(  بالقانون  عليه  املواَفـق  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

لهذا القرار.

املادة الثانية

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�صناعة والتجارة وال�صياحة

زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 25 اأكتـوبـــــــر 2021م
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ـد ملكافحة الِغـ�س التجاري الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( املوحَّ

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

املواَفـق عليه بالقانون رقم )12( ل�صنة 2018

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�شو�س 

الِغـ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  ـد ملكافحة  عليه يف القانون )النظام( املوحَّ

العربية املوافَق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018.

مادة )2(

اكت�شافها  حال  فا�شدة  اأو  مغ�شو�شة  ب�شاعة  بوجود  ـة  املخت�شَّ ال�شلطة  باإبالغ  د  املزوِّ يلتزم 

ها لهذا  التي تعدُّ ـة على ال�شتمارة  ال�شلطة املخت�شَّ اإبالغ  يتم  الأحوال  العلم بها، ويف جميع  اأو 

ـف عن البيع اأو التعامل بال�شلعة املغ�شو�شة اأو الفا�شدة، وعليه  د بالتوقُّ الغر�س، كما يلتزم املزوِّ

البدء الفوري باإجراءات �شْحـِبـها والتحذير من ا�شتخدامها اإذا كانت تلك الب�شائع من �شاأنها 

الإ�شرار بال�شحة وال�شالمة.

مادة )3(

ـة اإذا ثبت لديها وجود ب�شاعة مغ�شو�شة اأو فا�شدة يف الأ�شواق اأو املخازن، اأن  لل�شلطة املخت�شَّ

د باأيٍّ من و�شائل الإخطار لتخاذ اإجراءات �شْحِبها من الأ�شواق اأو املخازن. تقوم باإخطار املزوِّ

مادة )4(

مه الإخطار امل�شار اإليه يف املادة )3( من هذه  د خالل اأربع وع�شرين �شاعة من ت�َشـلُـّ على املزوِّ

الالئحة اإعالن مراكز البيع واجلهات التي قام بتزويدها بالب�شائع املغ�شو�شة والفا�شدة ب�شْحـِبـها 

ة. دة يخِطـر بها ال�شلطة املخت�شَّ ـظ عليها يف مكان اأو اأماكن حمدَّ ـَحـفُّ ـها للبيع، والتَّ وعدم عْر�شِ

مادة )5(

د الإعالن عن �شْحـب الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة يف �شحيفتني حمليتني يوميتني  على املزوِّ

مرتني على الأقل، اإحداهما باللغة العربية خالل فرتة ل تتجاوز اأربعًا وع�شرين �شاعة من تاريخ 

ة ِوْفـقا لل�شوابط الآتية: ـْحب من ال�شلطة املخت�شَّ مه لإخطار ال�شَّ ت�َشـلُـّ

1- األ يقل حجم الإعالن عن 15 �شم في 15 �شم.
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د اأو الفاك�س اأو البريد الإلكتروني. 2- ِذْكـر رقم هاتف المزوِّ

3- و�شع العالمة التجارية للب�شائع في الإعالن.

4- ِذْكـر نوع وطراز وو�شف الب�شائع وتحديد بلد المن�شاأ.

ـباعها لإعادة قيمة الب�شائع المغ�شو�شة اأو الفا�شدة. 5- ِذْكـر التعليمات التي يجب اتِّ

6- اأية بيانات اأخرى تراها ال�شلطة منا�شبة. 

ـة.  7- تحديد مدة �شْحـب الب�شائع المغ�شو�شة اأو الفا�شدة بعد موافقة ال�شلطة المخت�شَّ

ـة متديد عدد مرات الإعالن، ولها اإ�شافة و�شائل اأخرى ترى منا�َشـبة  ويجوز لل�شلطة املخت�شَّ

الإعالن بها.

مادة )6(

الفا�شدة خالل  اأو  املغ�شو�شة  الب�شائع  �شْحـب  اإجراءات  ـخاذ  باتِّ د  املزوِّ قيام  يف حالة عدم 

اأربع وع�شرين �شاعة من تاريخ الإبالغ اأو الإخطار امل�شار اإليهما يف املادتني )2( و)3( من هذه 

د. ـخاذ اإجراءات ال�شْحـب على نفقة املزوِّ ـة اتِّ الالئحة، يجوز لل�شلطة املخت�شَّ

ـة  املخت�شَّ لل�شلطة  يجوز  �شاعة،  وع�شرين  اأربع  بعد  د  املزوِّ اإىل  التو�شل  عدم  حالة  يف  اأما 

د وحت�شيل هذه النفقات منه. ـخاذ اإجراءات ال�شْحـب على نفقتها حلني التو�شل اإىل املزوِّ اتِّ

مادة )7(

اأو  املغ�شو�شة  الب�شائع  �شْحـب  اإجراءات  عن  بتقرير  ـة  املخت�شَّ ال�شلطة  موافاة  د  املزوِّ على 

الفا�شدة خالل مدة ل تتجاوز �شبعة اأيام من ِبـدء الإجراءات، على اأن يت�شمن التقرير الآتي:

1- الكمية وم�شدرها.

2- الكمية المباعة.

3- الكمية التي تم �شْحـُبـها وقيمتها.

4- الكمية التي اأعيدت قيمتها.

5- اأماكن وجودها.

6- قائمة باأ�شماء وعناوين الأ�شخا�س الطبيعيين والعتباريين الذين تم اإرجاع قيمتها لهم.

ـة طلب اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى اأو تقارير دورية كلما اقت�شى  ويجوز لل�شلطة املخت�شَّ

الأمر ذلك.

مادة )8(

ِوْفـقًا  ب�شاأنها  ـظ عليها حلني �شدور قرار  املتَحـفَّ الب�شائع  الت�شرف يف  د  ُيـحَظـر على املزوِّ

لالإجراءات املعمول بها يف كل دولة.
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مادة )9(

اإعالن  يف  دة  املحدَّ املدة  خالل  الفا�شدة  اأو  املغ�شو�شة  الب�شائع  �شْحـب  اإنهاء  د  املزوِّ على 

ة َمـدُّ هذه املدة. ال�شْحب املن�شو�س عليه يف املادة )5( من هذه الالئحة، ويجوز لل�شلطة املخت�شَّ

مادة )10(

ـة باإتالف الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة بقرار منها اأو من املحكمة  تقوم ال�شلطة املخت�شَّ

ـة، ويجوز لها اإذا دعت احلاجة ت�شكيل جلنة اأو فريق عمل لالإتالف من اجلهات ذات  املخت�شَّ

د القرار ال�شادر بالت�شكيل اخت�شا�شات واآلية عمل اللجنة اأو الفريق، ويف جميع  العالقة، ويحدِّ

ـة. الأحوال يجب اأن يكون رئي�س اللجنة اأو الفريق من ال�شلطة املخت�شَّ

مادة )11(

يكون اإتالف الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا، ما مل 

ـة خالف ذلك. د املحكمة اأو ال�شلطة املخت�شَّ حتدِّ

مادة )12(

يجب اأن يكون اإتالف الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة ِوْفـقًا للت�شريعات املعمول بها واملتعلقة 

بال�شالمة وال�شحة والبيئة.

مادة )13(

ـة اإذا رِغـبت يف ا�شتخدام الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة ال�شادر  يجب على ال�شلطة املخت�شَّ

ـنًا الآتي: ة مت�شمِّ ب�شاأنها حكم اأو قرار بالإتالف، تقدمي طلب بذلك للمحكمة املخت�شَّ

1- تحديد اأوجه ال�شتخدام.

2- تحديد الآلية التي يتم فيها ا�شتخدام الب�شائع المغ�شو�شة اأو الفا�شدة.

3- تحديد الجهة الم�شتفيدة من ا�شتخدام الب�شائع المغ�شو�شة اأو الفا�شدة.

مادة )14(

د بردِّ قيمة الب�شائع املغ�شو�شة  دون الإخالل بحق امل�شرتي يف املطالبة بالتعوي�س، يلتزم املزوِّ

اأو الفا�شدة.

د تكلفة النقل والتخزين اأو اأية تكاليف اأخرى. ويف جميع الأحوال يتحمل املزوِّ
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مادة )15(

د ردَّ قيمة الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة التي مت الإعالن عنها اأو �شْحـَبـها،  اإذا رف�س املزوِّ

ـة لردِّ قيمة  م بطلب اإىل ال�شلطة املخت�شَّ يحق للم�شرتي خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ الإعالن التقدُّ

الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة، على اأْن يرِفـق بالطلب فاتورة ال�شراء اأو �شند البيع اأو ما يثبت 

قيمة الب�شائع.

مادة )16(

د  د لردِّ قيمة الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة، وعلى املزوِّ ـة باإخطار املزوِّ تقوم ال�شلطة املخت�شَّ

مه لالإخطار. ردُّ القيمة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ ت�َشـلُـّ

ـة حترير  د ردُّ قيمة الب�شائع املغ�شو�شة اأو الفا�شدة، جاز لل�شلطة املخت�شَّ ويف حالة رْفـ�س املزوِّ

ـخاذ الإجراءات القانونية. حم�شر بالواقعة واتِّ

مادة )17(

ـْبـط الق�شائي حم�شرًا عند �شْبـط الب�شائع امل�شتَبـه مبخالفتها اأو الب�شائع  ر موظف ال�شَّ يحرِّ

ـنات منها اأو م�شادرتها اأو اإتالفها اأو الإفراج  ـظ عليها اأو �شْحـب عيِّ ـَحـفُّ املغ�شو�شة اأو الفا�شدة اأو التَّ

ـظ عليها، اأو عند اإغالق املحل اأو املكان اأو رْفـع الإغالق عنهما،  عن الب�شائع امل�شبوطة اأو املتَحـفَّ

ـْبـط الق�شائي من تاأدية عمله، على اأن يت�شمن املح�شر الآتي: اأو عند مْنـع موظف ال�شَّ

تاريخ ووقت ومكان تحرير المح�شر.   -1

د اأو ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي تمت الإجراءات في مواجهته. اإفادة المزوِّ  -2

البيانات التجارية للمن�َشـاأة والتراخي�س ال�شادرة لها بمزاولة الن�شاط.  -3

ـْبـط الق�شائي وتوقيعه. ا�شم موظف ال�شَّ  -4

ا�شم الب�شائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات الم�شتخَدمة في   -5

الِغـ�س.

ـة �شرورة ت�شمينها للمح�شر. واأية بيانات اأخرى ترى ال�شلطة املخت�شَّ

مادة )18(

لأحكام  مبخالفتها  امل�شتَبـه  الب�شائع  من  ـنات  عيِّ ب�شْحـب  الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ موظف  يقوم 

القانون )النظام( للفح�س والتحليل ٍوْفـقًا لالآتي:

ـْبـط الق�شائي مح�شرًا لإثبات �شْحـب العينات. ر موظف ال�شَّ يحرِّ  -1
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ـه وتعليق بطاقة تت�شمن البيانات الآتية: ـنة ب�شكل ل يمكن َفـ�شُّ يتم تحريز كل عيِّ  -2

ـنة. تاريخ �شْحـب العيِّ اأ- 

ـنة ومقدارها. ب- نوع العيِّ

د وعنوانه. ج- ا�شم المزوِّ

ـنـــات بطريقة ع�شوائيـــة وبكميات تتنا�شب مع متطلبـــات الفْحـ�س  يجـــب اأن يتـــم �شْحب العيِّ  -3

ـنات الم�شحوبة  علـــى اأن يراعى ما تق�شي به الموا�شفة المعتَمـدة للمنَتـج من حيث عدد العيِّ

وِحـْفـُظـها ونْقـُلـها بالو�شائل المنا�شبة.

ـة بما  دها ال�شلطـــة المخت�شَّ ـ�شة تحدِّ ـنات وتحليلها في مختبـــرات متخ�شِّ يتـــم فح�ـــس العيِّ  -4

يتنا�شب مع طبيعة الب�شائع الم�شتَبـه فيها.

يجـــب اإتمـــام الفْحـ�س اأو التحليل خـــالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومـــًا من تاريخ �شْحـب   -5

ـنة، ما لم تقت�س طبيعة ال�شلعة ومتطلبات الفْحـ�س مدة اأطول. العيِّ

ـها  د وعلى نفقته خـــالل فترة فْحـ�شِ ــــظ على الب�شائع الم�شتَبــــه فيها لدى المزوِّ ـَحـفُّ يتـــم التَّ  -6

ــــظ عليها، وذلك  ـْبـط الق�شائي مح�شـــرًا بالب�شائع المتَحـفَّ ر موظـــف ال�شَّ وتحليلهـــا، ويحرِّ

د اأو َمـن يمثله. بح�شور المزوِّ

اإذا اأثبـــت الفْحـ�ـــس اأو التحليل اأن الب�شائـــع ل تخالف اأحكام القانـــون )النظام(، يتم رْفـع   -7

ــــظ عـــن الب�شائع الم�شتَبـه فيها والإفراج عنها خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ اإتمام  ـَحـفُّ التَّ

الفْحـ�س اأو التحليل.

د بذلك،  اإذا اأثبـــت الفْحـ�س اأو التحليـــل اأن الب�شاعة مغ�شو�شة اأو فا�شدة يتـــم اإخطار المزوِّ  -8

ف في الب�شاعة اأو اإتالفها ِوْفـقًا لأحكام القانون )النظام( وهذه الالئحة. ويجب عليه الت�شرُّ

ـة  ـنـــات الم�شحوبة، ولل�شلطة المخت�شَّ د اأيَّ مقابل اأو تعوي�س عن قيمة العيِّ ل ي�شتحـــق المـــزوِّ  -9

د بعد الفْحـ�س عنـــد اإمكانية ذلك وثبوت عـــدم مخالفتها  ـنات اإلى المـــزوِّ اإعـــادة هـــذه العيِّ

لأحكام القانون )النظام(.
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )44( ل�صنة 2021 

 بتعديل الرتخي�س املمنوح  

ِل�صركة التاأمني العربية ال�صعودية �س. م. ب. )مقفلة( 

 

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 لئحة �شروط مْنـح الرتخي�س بتقدمي اخِلـْدمات اخلا�شعة للرقابة ال�شادرة بالقرار 

رقم )43( ل�شنة 2011، 

املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

ـ�س له املذكور،  للمرخَّ

 

قـرر الآتي: 

مادة )1( 

ـل يف  ل الرتخي�س املمنوح ِل�شركة التاأمني العربية ال�شعودية �س. م. ب. )مقفلة( امل�شجَّ ُيـعدَّ

ـر الرتخي�س على خدمة العمالء احلاليني  التجاري حتت رقم )10316(، وذلك بق�شْ ال�شجل 

ـ�س له تقدمي اأو ممار�شة اأية اأعمال جديدة.  دون قبول عمالء ُجـَدد، ول يجوز للمرخَّ

 

مادة )2( 

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

  

حمافظ م�صرف البحرين املركزي 

ر�صيد حممد املعراج 

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1443هــ

الـمـــوافـــــــق: 24 اأكتـــوبـــــــر 2021م 
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اإعالن جمل�س تاأديب املحامني

رقم التاأديب : 1/تاأديب/2021 والم�شتاأَنـف تحت رقم 12/تاأديب ا�شتئنافي/2021

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

�صد: المحامية فاطمة ح�شن الحواج.

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

كالتايل: “قرر املجل�س باأغلبية الآراء معاقبة املحامية فاطمة ح�شن احلواج مبحو ا�شمها نهائيًا 

من جدول القيد”.

قراره   2021/10/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  واأ�شدر جمل�س 

الآراء  باأغلبية  املو�شوع  ويف  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  املجل�س  “قرر   : كالتايل  منطوقه  وجاء 

ـه وتاأييد القرار امل�شتاأَنـف”. برْفـ�شِ

جمل�س تاأديب املحامني 
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 الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�صنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�صنة 2006  ب�صاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعالن رقم )18( ل�صنة 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.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الِمـْلـكية.

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

14- رقم البراءة.

15- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

16- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�صناعية
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انق�صاء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن   2004 ل�شنة  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات   ،2006 ل�شنة  بالقانون رقم )14(  ل  املعدَّ املنفعة، 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه :

رقم 

الت�شل�شل

رقم الرباءة

 تاريخ انق�شاء احلقوق

 املرتتبة على الرباءة

�شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على الرباءة

انتهاء مدة احلماية26 / 8 / 114062021

انتهاء مدة احلماية15 / 9 / 214082021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية25 / 10 / 314652021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية18 / 10 / 414702021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية15 / 10 / 5201000992021
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براءة اختراع نقل ملكیة  
 

 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1682 ] رقم البراءة:11[
 

 
 24/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140021] رقم الطلب: 21[
 04/03/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/054113 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31] 61/532,840  
[32] 2011/09/09  

  الوالیات المتحدة األمریكیة ]33[
  ، ھونغلي المخترع:] 72[
 إلكتریك جالس فایبر إمریكا إل إل سي] مالك البراءة: 73[

ووشبورن سویتش رود ، شیلبي ،  940عنوان المالك: 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 28150نورث كارولینا 

  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C03C3/112, C03C3/087, 
C03C13/00 
 

 
 ] المراجع:56[

US 2001/011058 A1  
WO 2006/064164 A1  
WO 2011/017405 A1  
EP 2354105 A1  
US 2007/087139 A1  
CN 101734862 A  

 
 مصنوعة منھاتركیبات زجاج وألیاف   ] اسم االختراع:54[

 المالك الحالي المالك السابق معاملةتاریخ ال الطلبرقم 

20190033 2021 /10 / 19 

 كالریانت كوربوریشن
   

 وعنوانھ:
ویست ھیل  1600آبیھ دیبارتمنت ، 

،  40210ستریت لویسفیل ، كنتاكي 
 الوالیات المتحدة االمریكیة

  

كالریانت إنترناشونال إل تي دي
   

 وعنوانھ :
موتینز،  4132، 61روثاوسشتراسھ 

  سویسرا

20190198 2021 /10 / 19 

 كالریانت كوربوریشن
   

 وعنوانھ:
ویست ھیل  1600آبیھ دیبارتمنت ، 

،  40210ستریت لویسفیل ، كنتاكي 
  الوالیات المتحدة االمریكیة

كالریانت إنترناشونال إل تي دي
   

 وعنوانھ :
موتینز،  4132، 61روثاوسشتراسھ 

  سویسرا
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 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بتركیبات زجاج، ألیاف زجاجیة متكونة من تلك التركیبات، ومنتجات ذات صلة. في 

في المائة بالوزن من  SiO2 ،14-17في المائة بالوزن من  62-58أحد التجسیدات، تشتمل تركیبة زجاج على 
Al2O3 ،14-17.5  في المائة بالوزن منCaOفي المائة بالوزن من  9-6، وMgO حیث تكون كمیة ،Na2O 

 .في المائة بالوزن أو أقل 0.09بقیمة 
 
 
 

 19عناصر الحمایة:  عدد
 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1683 ] رقم البراءة:11[
 

 
 26/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140127] رقم الطلب: 21[
 18/09/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/BR2013/000075 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31]  BR102012008340-0  
[32]  2012/03/19  

  البرازیل ]33[
   یاماموتو، ماورو فومیو ] المخترع:72[
  نیو ستیل أس أیھ] مالك البراءة: 73[

 إیست 850أف. جاو كاباریل دي میلو نیتو ، عنوان المالك: 
، بارا دا تیجوكا ، ریو دي  1406إي  1405تاور ، ساالس 

 ، البرازیل 057-22775جانیرو ، سي إي بیھ: 
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B03C 1/247, B03C 1/10, 
B03C 1/30, B03B 9/00 
 

 
 ] المراجع:56[
 

US 3754713 A 

 
عملیة ونظام لالستعادة الجافة للجسیمات ذات الحبیبات الدقیقة ومتناھیة الدقة من خام  :االختراع] اسم 54[

 .يالحدید المؤكسد ووحدة فصل مغناطیس
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 ] الملخص:57[ 
 

ً لنفایات خام الحدید من عملیات تعدین سابقة،  یشیر االختراع الحالي إلى نظام وطریقة للمعالجة الجافة تماما
مناسبة لكل من معالجة نفایات الخام المترسبة في السدود والنفایات المخزنة في أكوام. یحل االختراع الحالي 

طبة ونزح ماء النفایات، القضاء على المخاطر مشاكل عملیات الفصل المغناطیسى التى تستخدم الطریقة الر
التى تلقى النفایات الصلبة في سدود االحتجاز تجمع بواسطة نظام وطریقة حیث یتم خفض درجة رطوبة الخام 
عن طریق مجفف تحریك میكانیكى (باستخدام غاز طبیعى لمنع التلوث)، والذى یتم فرزه بعد ذلك إلى أجزاء 

 ً ً  مختلفة وفصلھا میكانیكیا  .أخیراً، بفارق ھام عن كونھا عملیة جافة تماما
 
 

 6عناصر الحمایة:  عدد
 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1684 ] رقم البراءة:11[
 

 
 19/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140184] رقم الطلب: 21[
 04/12/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/044368 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31]  61/656,451  
[32] 2012/06/06  

  الوالیات المتحدة األمریكیة ]33[
 ] المخترعون:72[
  كریستین تایلور -2، بریستون كالسن -1
  أوریكسیجین ثیرابتیكس، إنك.] مالك البراءة: 73[

نورث توري بینیس كورت، سویت  3344عنوان المالك: 
، الوالیات المتحدة 92037، ال جوال، كالیفورنیا 200

   االمریكیة
  سماس للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     A61K 31/137, A61K 
31/485, A61K 9/20, G01G 19/414, 
G09B 5/06, G09B 19/00, A61P 
3/04, A61P 9/00, A61P 9/10 

 
 ] المراجع:56[
 

WO 2007/145863 A2 
KATSIKI N ET AL: "Naltrexone 
sustained-release (SR)+ bupropion SR 
combination therapy for the treatment of 
obesity: A new kid on the block", 
ANNALS OF MEDICINE, TAYLOR & 
FRANCIS AB, SE, vol. 43, no. 4, 1 June 
2011, pages 249-258, XP009187611 
ADIS DATA INFORMATION. Adis 
R&D Profile: Naltrexone/Bupropion, 
DRUGS R D, vol. 10, no. 1, 2010, pages 
25-32, XP055104424 
WO 2009/158114 A1 
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 نظام مفاعل وعملیة لتعدیل الخشب ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
االختراع الحالي یتعلق بتركیبات، أطقم، استخدامات، انظمة وطرق لعالج الوزن الزائد والسمنة باستخدام 
النالتریكسون مع البوبروبیون، ویفضل في تولیفة مع نظام التحكم في الوزن اساسھ االنترنت و/أو الھاتف، 

 .واألوعیة الدمویة واختیاریا في افراد معرضین لخطر متزاید للنتائج السلبیة على القلب
 
 

 12عناصر الحمایة:  عدد
 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1685 ] رقم البراءة:11[
 

 
 17/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150053] رقم الطلب: 21[
 06/04/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2012/069936 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31]    :PCT/EP2012/069936 
[32]  2012 /10/09  

  مكتب براءات االختراع األوروبي ]33[
 ] المخترعون:72[
 ، سیمونسن، كالوس بایك -2، سفنستروب، نیلز -1
 ،جول، كارستن -4، راسموسن، الرز كیھن -3
 وانغ، یازھو -7، وین، كیت  -6، النغارد، مورتن-5 
  أیھ/أسإتش. لندبیك ] مالك البراءة: 73[

فالبي،  2500-، دي كیھ9أوتیلیافیج عنوان المالك: 
   الدنمارك

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

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C07D 487/04, A61K 
31/4985, A61P 25/28 

 
 ] المراجع:56[
 

WO 03/037899 A1 
PATRICK R. VERHOEST ET AL: 
"Identification of a Brain Penetrant PDE9A 
Inhibitor Utilizing Prospective Design and 
Chemical Enablement as a Rapid Lead 
Optimization Strategy", JOURNAL OF 
MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 52, no. 
24, 24 December 2009, pages 7946-7949, 
XP55011767 

 
 بھ سلسلة إمیدازو بیرازینون رئیسیة PDE9i  تراع:] اسم االخ54[
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 ] الملخص:57[ 
 

. یوفر االختراع تركیبة PDE9یتعلق االختراع الحالي بمركبات، والتي تكون عبارة عن مثبطات إنزیم 
صیدالنیة تشتمل على كمیة فعالة عالجیاً من مركب خاص باالختراع ومادة حاملة مقبولة صیدالنیاً. كما یوفر 

). كما یوفر االختراع الحالي طریقة لعالج Iختراع الحالي عملیات لتحضیر المركبات التي لھا الصیغة (اال
خاضع یعاني من اضطراب تنكسي عصبي تشتمل على إعطاء الخاضع كمیة فعالة عالجیاً من مركب لھ الصیغة 

)Iتمل على إعطاء الخاضع ). كما یوفر االختراع الحالي طریقة لعالج خاضع یعاني من اضطراب نفسي تش
 .)Iكمیة فعالة عالجیاً من مركب لھ الصیغة (

 
 

 7عناصر الحمایة:  عدد
 
 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1686 ] رقم البراءة:11[
 

 
 17/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150070] رقم الطلب: 21[
 13/05/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/HU2013/000107 الدولي: ] رقم اإلیداع 86[
   ] األولویة:30[

[31]  U1200223  
[32]  2012/11/14  

  المجر ]33[
   بوغو، دانییل ] المخترع:72[
  تیكبول ھولدینغ اس.أیھ.آر.ال.] مالك البراءة: 73[

 1855-، ال44أفینیو جون اف. كینیدي عنوان المالك: 
   لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

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

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     A63B 67/04, A63B 69/00 

 
 ] المراجع:56[
 

DE 20301215 U1 
US 5398926 A 
GB 25767 A A.D. 1901 
FR 2606653 A1  

 
 جھاز ریاضي متعدد األغراض ] اسم االختراع:54[
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 ] الملخص:57[ 
 

االختراع ھذا بجھاز ریاضي متعدد األغراض یُستخدم بصفة خاصة لتنمیة مھارات العبي كرة یتعلق موضوع 
). السمة الممیزة 20) وعنصر إعاقة (11) یحتوي على سطح اللعب (10القدم، یشتمل على جسم أساس (

) بھ 10) الذي یبرز بالنظر من داخل جسم األساس (10) في جسم األساس (11للطریقة ھي أن سطح اللعب (
) یفصل سطح اللعب 30) بھ ھیكل دعم (10) وجسم األساس (15سطح علوي واحد على األقل محدب جزئیا (

 .)2) عن القاعدة (11(
 
 
 

 9عناصر الحمایة:  عدد
 
 
 
 
 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
 1687 ] رقم البراءة:11[
 

 
 25/10/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150108] رقم الطلب: 21[
 12/08/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2014/052342 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   ] األولویة:30[

[31]  MI2013A000210  
[32] 2013/02/14  

  إیطالیا ]33[
  ستشمیتز، رینھارد ] المخترع:72[
 البوراتوریوز میناریني اس أیھ] مالك البراءة: 73[ 

 08918-، اي 584اي، ألفونسو اكس اي عنوان المالك: 
 بادالونا ، إسبانیا

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

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     A61K 31/135, 31/192, 
9/20, 9/28, 9/16, 47/36 

 
 ] المراجع:56[
 

WO 2008/150324 A1 
WO 2008/092219 A2  
MIRANDA-H-F. PUIG-M-M. ROMERO-
M-A. PRIETO-J-C.: "Effects of tramadol 
and desketoprofen on analgesia and 
gastrointestinal transit in mice", 
FUNDAMENTAL & CLINICAL 
PHARMACOLOGY, vol. 23, 
1 January 2009, pages 81-88 

 
 تركیبات صیدالنیة تتضمن دیكسكیتوبروفین وترامادول  ] اسم االختراع:54[
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 ] الملخص:57[ 

 
) تولیفة من 1( یتعلق االختراع الحالي بوصف تركیبة صیدالنیة في صورة جرعة فمویة صلبة، تشتمل على:

و ملح  اثنین من المكونات األساسیة الفعالة الدوائیة، ملح دیكسكیتوبروفین مع قاعدة عضویة أو غیر عضویة
یتم اختیار القاعدة العضویة وغیر العضویة في المجموعة:  ترامادول مع حمض عضوي وغیر عضوي، حیث:

-L لیسین،-L ترومیتامول، تراي میثیل أمین، داي میثیل أمین، إیثیل أمین، تراي إیثیل أمین، داي إیثیل أمین،
 یتم اختیار الحمض العضوي أو م؛أرجینین، داي إیثانول أمین، ھیدروكسید الصودیوم، ھیدروكسید الكالسیو

غیر العضوي من المجموعة: ھیدروكلوریك، ھیدروبرومیك، فوسفوریك، كبریتیك، میثان سلفونیك، بنزین 
طرطریك، الكتیك،  - L سلفونیك، تولوین سلفونیك، أسیتیك، بروبیونیك، مالیك، مالییك، سكسینییك، سیتریك،

) مادة ربط تم اختیارھا من 3ز دقیق البلورات كمادة مالئة؛ () سیلولو2( مالونیك، أسبارتیك، جلوتامیك؛
) سواغات مقبولة 4( المجموعة من : نشا الذرة، نشا الذرة معالجة بالجیالتین مسبقاً، ھیبرومیلوز أو خالئطھا؛

 ً  .صیدالنیا
 
 

 20عناصر الحمایة:  عدد
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 الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�صنة 2006 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )25( ل�صنة 2021

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

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

 وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�صناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1863

ا�صم الطالب :  �شي جيه �شيلجيدانغ كوربوري�شن

عنوانه : )�شانغنيم-دونغ( 330، دونغهو-رو، جنغ-غو، �شيئول 04560، جمهورية كوريا الجنوبية

تاريخ تقديم الطلب: 2021/09/19

و�صف طلب الت�صميم: ت�شميم زخرفي لمل�شق تعريفي

 الت�صنيف: 08-19

ا�صم الوكيل المفو�س: التميمي وم�شاركوه للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

عنوانه: مرفاأ البحرين المالي، البرج الغربي، الطابق 13، جناح 1304، مكتب رقم 13 ب، مبنى 

رقم 1459، مجمع رقم 346

رقم الطلب:  ب ت /  1864

ا�صم الطالب :  �شي جيه �شيلجيدانغ كوربوري�شن

عنوانه : )�شانغنيم-دونغ( 330، دونغهو-رو، جنغ-غو، �شيئول 04560، جمهورية كوريا الجنوبية

تاريخ تقديم الطلب: 2021/09/19

و�صف طلب الت�صميم: ت�شميم زخرفي لمل�شق تعريفي

 الت�صنيف: 08-19

ا�صم الوكيل المفو�س: التميمي وم�شاركوه للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

عنوانه: مرفاأ البحرين المالي، البرج الغربي، الطابق 13، جناح 1304، مكتب رقم 13 ب، مبنى 

رقم 1459، مجمع رقم 346
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رقم الطلب:  ب ت /  1869

ا�صم الطالب :  فيينا لتوزيع المكائن الوتوماتيكية

عنوانه : محل 6، مبنى 453، طريق 1518، مجمع 315، و�شط المنامة، مملكة البحرين

تاريخ تقديم الطلب: 2021/10/14

و�صف طلب الت�صميم: اآلة فيينا لتوزيع اأكيا�س القمامة

 الت�صنيف: 01-20

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

عنوانه: �س.ب 990 – المنامة، مملكة البحرين
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انق�صاء احلقوق املرتتبة على الر�صوم والنماذج ال�صناعية وبطالنها 

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

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

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية114772021/10/20
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات اإدارة الت�صجيل

اإعالن رقم )854( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإليها ال�شيد/ �شالح فهد عبداهلل  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

الها�شل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوميغا لتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،58485

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ زينب عبدالر�شول عبدعلي عبا�س ال�شماع.     

اإعالن رقم )855( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مع�شومة حليم علي 

عبداهلل علي قروف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإم �شكوير دزاين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  108262، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مع�شومة حليم علي عبداهلل علي قروف 

)ن�شبة 66.7%(، وح�شين ميرزا يو�شف اأحمد الِحلِّي )ن�شبة %33.3(.

اإعالن رقم )856( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ليلى مهدي نا�شر 

علي ح�شين الخباز، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النهر الأزرق للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 77174، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
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 DHANESمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ليلى مهدي نا�شر علي ح�شين الخباز، و

.VALIYA VEETTIL

اإعالن رقم )857( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

حبيب  اأ�شماء  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبداهلل يحيى، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الملكة لكى المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

33402-2، 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: اأ�شماء حبيب عبداهلل يحيى  )ن�شبة 10%(، ونزار 

عبداهلل حبيب عبداهلل يحيى )ن�شبة %90(.

اإعالن رقم )858( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فوزية علي عبداهلل 

جناحي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخبير لل�شجاد وال�شتائر والأثاث والتنجيد(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 39017، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة الخبير لل�شجاد وال�شتائر والأثاث والتنجيد ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

 MOHAMMAD HUMAYUNدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فوزية علي عبداهلل جناحي )ن�شبة 51%(، و

KABIR MAZUMDER M. ABDULMATI )ن�شبة %49(.   

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.  

اإعالن رقم )859( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ فا�شل جعفر من�شور 

20445-2، طالبًا  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  اآليا(،  ا�شم )كفتيريا  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي، مالك 

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

 KARATHANDA PARAMBIL KUNJU MOIDEEN LAJU من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف( 

)ن�شبة 50%(، وفا�شل جعفر من�شور علي )ن�شبة %50(.
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اإعالن رقم )860( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

اإبراهيم  عبداهلل  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالكريم عبداهلل الحربي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة البيارق للحام والحدادة والفبركة (، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 24120، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )الأحوال للتجارة( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

 JUNYن�شبة 24.5%(، و(  SUNIL JOHNو ،)%كل من: عبداهلل اإبراهيم عبدالكريم عبداهلل الحربي )ن�شبة 51

SYRA THOMAS )ن�شبة %24.5(.

اإعالن رقم )861( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

عبداهلل  هجو  علي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الماهل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )متجر بيت النحل للتخفي�شات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  144659، طالبًا 

 ASKARمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي هجو عبداهلل الماهل )ن�شبة 50%(، و

MAIDEEN KANNU )ن�شبة %50(.

اإعالن رقم )862( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

عبدالرحمن الأن�شاري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ال�شرور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  57226-4، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد اأمين محمد عبدالرحمن الأن�شاري )ن�شبة 

51%(، وPARTHA PATASHANI )ن�شبة 24%(، وSUCHITRA ROUT )ن�شبة %25(.
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اإعالن رقم )863( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن

 

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

ح�شين التحو، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شلفانا للحالقة الرجالية 

والم�شاج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 138060، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )864( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

العلوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الفلبين للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

16836-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

و   ،)%51 )ن�شبة  العلوي  �شلمان  محمد  اأحمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره 

WILHELMINA HERNANDEZ BALAO )ن�شبة %49(.

اإعالن رقم )865( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شيارات(،  بارك  )اأوتو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  القعود،  اأحمد 

87429-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خليفة اأحمد محمد اأحمد القعود )ن�شبة 

50%(، و�شعيد مكي �شعيد اإبراهيم علوي )ن�شبة %50(.

اإعالن رقم )866( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد اإبراهيم خليفة 
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العو�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حياة البركة التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 36439-

29، 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: محمد اإبراهيم خليفة محمد العو�شي )ن�شبة %1، 

وتا�شهاكاندي �شوفوا ايلي ب�شير كندو فالبل )ن�شبة %99(. 

اإعالن رقم )867( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

عن  نيابة  وتحكيم(،  قانونية  وا�شت�شارات  محاماة  وم�شاركوه،  الوداعي  ها�شم  المحامي  )مكتب  الوداعي  اأحمد 

ال�شيد/ �شالم حمزة محمد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شويات �شلومي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44391، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س 

القيد، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شالم حمزة محمد علي )ن�شبة 

50%(، وال�شيد علي ها�شم ح�شين نا�شر �شبر )ن�شبة %50(.

اإعالن رقم )868( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

ال�شيد/ عماد ح�شن محمد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  الإلكترونية(،  الخدمات  )من�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الع�شفور،  اأحمد  ال�شيخ 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  93661-1، طالبا  القيد رقم  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )869( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والمعدات  للُعدد  البحرين  )مدار  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال  46770، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد بن اأحمد بن عبداللطيف 

بن  وعلي  الفوزان،  اأحمد  بن  عبداللطيف  بن  وخالد  الفوزان،  عبداللطيف  بن  اأحمد  بن  وعبداللطيف  الفوزان، 

عبداللطيف بن اأحمد الفوزان، وعبداهلل بن عبد اللطيف بن اأحمد الفوزان. 
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اإعالن رقم )870( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)55 ميرور  ذا  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ر�شتم،  حاجي 

125310-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اإبراهيم حاجي ر�شتم )ن�شبة  3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زهير محمد  مقداره 

25%(، ويو�شف عبدالإله عبداهلل عبدالح�شين علي يو�شف )ن�شبة %75(.


