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مر�سوم رقم ( )28ل�سنة 2022
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )39ل�سنة 2020
بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2020بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

حتل عبارة «رئي�س الهيئة» حمل عبارة «الرئي�س التنفيذي بدرجة وكيل وزارة» الواردة يف
مقدمة املادة الأوىل من املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2020بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء ،وعبارة
«نائب رئي�س الهيئة» حمل عبارة « نائب الرئي�س التنفيذي» �أينما وردت يف هذا املر�سوم.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف
اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 24 :ذي القعدة 1443هـ
الموافق 23 :يــونـ ـيـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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مر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2022
بتعيني رئي�س لهيئة الكهرباء واملاء
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )39ل�سنة  2020بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء ،املع َّدل باملر�سوم رقم
( )28ل�سنة ،2022
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيـع َّيـن �سعادة ال�سيد كمال بن �أحمد حممد رئي�س ًا لهيئة الكهرباء واملاء ،مع احتفاظه بدرجته
ال�سابقة.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف
اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 24 :ذي القعدة 1443هـ
الموافق 23 :يــونـ ـيـ ـ ـ ـ ــو 2022م

5

6

العدد – 3613 :الخميس  30يونيو 2022

مر�سوم رقم ( )30ل�سنة 2022
بتعيني وكالء م�ساعدين يف وزارة الرتبية والتعليم
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2018بتعيني مدير عام ملعهد البحرين للتدريب يف وزارة
الرتبية والتعليم،
وعلى املر�سوم رقم ( )85ل�سنة  2020ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الرتبية والتعليم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيـع َّيـن يف وزارة الرتبية والتعليم ُكـ ٌّل من:
 -١الدكتورة �سماح محمد �سليمان العجاوي وكي ًال م�ساعد ًا لتطوير �سيا�سات التعليم وال َّت َعلُّم.
وكي ًال م�ساعد ًا لال�ستراتيجيات والأداء.
 -٢الدكتورة �سناء �سعيد عبداهلل الحداد
للخ ْـدمات الم�سا ِنـدة.
		
 -٣ال�سيد هيثم عي�سى عبداهلل ال�سهلي
وكي ًال م�ساعد ًا ِ

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف
اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ ٢٧ :ذي القعدة 1443هـ
الموافق ٢٦ :يــونـي ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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قرار رقم ( )35ل�سنة 2022
بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )85ل�سنة  2020ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـع َّيـن يف وزارة الرتبية والتعليم ُكـ ٌّل من:
مدير ًا لإدارة االت�صال.
			
 -1ال�سيد فواز �أحمد ال�شروقي
مدير ًا لإدارة ُن ُـظـم المعلومات.
		
 -2ال�سيدة نادية �سعيد ناجي المري�سي
الخ ْـدمات الطالبية.
		
 -3ال�سيدة زهرة عبداهلل عي�سى الدالل
مدير ًا لإدارة ِ

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر
يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 28 :ذي القعدة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 27 :يـونـي ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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تعميم ب�ش�أن
عطلة عيد الأ�ضحى املبارك لعام 1443هـ
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك لعام 1443هـَّ ،
تعطل وزارات اململكة وهيئاتها وم�ؤ�س�ساتها
العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له ،والتي ت�صادف �أيام اجلمعة وال�سبت
والأحد واالثنني  9و 10و 11و 12ذو احلجة 1443هـ املوافق  8و 9و 10و 11يوليو 2022م ،وحيث
�أن يوم ال�سبت يقع �ضمن هذه العطلة ،يتم التعوي�ض عنه بيوم الثالثاء املوافق  12يوليو 2022م.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 1 :ذي الحجة 1443هـ
الم ـ ـ ـ ــواف ــق 30 :يــونـي ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )91ل�سنة 2022
ب�ش�أن ْ
�شطـب ق ْيـد حمام م�شتغل
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة ،1980
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  1981ب�ش�أن تنفيذ قانون املحاماة،
امل�سجـل العام،
وبنا ًء على ع ْر�ض ِّ

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي َ
ـ�شطـب قيد ال�سيد �صالح غامن ف�ضل البوعينني من جدول املحامني امل�شتغلني� ،إنفاذ ًا لن�ص
البند ( )2من املادة ( )4من قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة .1980

مادة ()2

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريخ 29 :ذي القعدة 1443هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 28 :يــون ـي ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )92ل�سنة 2022
ب�ش�أن ْ
�شطب ق ْيد حمام م�شتغل
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة ،1980
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  1981ب�ش�أن تنفيذ قانون املحاماة،
امل�سجل العام،
وبنا ًء على ع ْر�ض ِّ

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي َ
ـ�شطـب ق ْيد ال�سيد خالد حمد را�شد الرميثي من جدول املحامني امل�شتغلني� ،إنفاذ ًا لن�ص
البند ( )2من املادة ( )4من قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة .1980

مادة ()٢

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريخ 29 :ذي القعدة 1443هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 28 :يــون ـي ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )95ل�سنة 2022
بتفوي�ض رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية بتكليف بع�ض موظفي ال�شئون
القانونية يف �إدارة الأوقاف اجلعفرية لتمثيل الإدارة
والرتافع عنها �أمام املحاكم
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة ،1980
وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1989وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2002ب�إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2012
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2006ب�ش�أن �إعادة تنظيم هيئة الت�شريع والر�أي القانوين،
وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  1985ب�ش�أن تنظيم جمل�سي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية
و�إدارتيهما ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  1991ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�سي الأوقاف ال�سنية
واجلعفرية،
وعلى كتاب رئي�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية رقم (�أ �أ ج�/ش ق ت و-م �ش ق /ج خ�- /ص
ز )124393(2022/امل�ؤرخ  2022/5/16ب�ش�أن طلب املوافقة على تفوي�ض بع�ض موظفي ال�شئون
القانونية يف �إدارة الأوقاف اجلعفرية بالرتافع �أمام املحاكم،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية،

ُقرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيف ّو�ض رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية بتكليف بع�ض موظفي ال�شئون القانونية يف �إدارة
الأوقاف اجلعفرية لتمثيل الإدارة والرتافع عنها �أمام املحاكم  -جمتمعني �أو منفردين -يف
الدعاوى التي تكون طرف ًا فيها �أمام املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها عدا حمكمة
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التمييز ،وهم:
� -١صادق عبدالعزيز الزيمور.
 -٢كوثر يو�سف �أحمد.
 -٣حميدة جعفر المرزوق.
 -٤ح�سن عي�سى بن رجب.
 -٥محمد �صادق الع�صفور.
 -٦ح�سين عبدالكريم جباري.

املادة الثانية

ال يخل هذا التفوي�ض بحق �إدارة الأوقاف اجلعفرية يف تكليف جهاز ق�ضايا الدولة بتمثيلها يف
الق�ضايا التي يرى رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية بالتن�سيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية
والأوقاف �ضرورة تكليف اجلهاز مببا�شرتها �أمام املحاكم �أو هيئات �أو مراكز التحكيم �أو اجلهات
الأخرى التي يخولها القانون اخت�صا�ص ًا ق�ضائي ًا.

املادة الثالثة

ي�سري هذا التفوي�ض على الدعاوى التي تكون �إدارة الأوقاف اجلعفرية طرف ًا فيها �سوا ًء قبل
�سريان هذا القرار �أو بعده.

املادة الرابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريـخ ٣٠ :ذي القعدة 1443هـ
المـ ـ ــواف ـ ـ ــق ٢٩ :يــونـيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )96ل�سنة 2022
ب�ش�أن التجديد لكاتب عدل خا�ص
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن التوثيق ،املُعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2017
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  1971بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن
التوثيق ،املع َّدلة بالقرار رقم ( )9ل�سنة ،2009
وعلى القرار رقم ( )76ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص و�أعمال والتزامات وجزاءات
كاتب العدل اخلا�ص للقيام ب�أعمال التوثيق ،املُعدل بالقرار رقم ( )100ل�سنة  ،2019وعلى
الأخ�ص املادة ( )9منه،
وعلى القرار رقم ( )52ل�سنة  2019بتعيني كاتب عدل خا�ص،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ٌيجدد لل�سيد �أكرم نبيل احلاج ككاتب عدل خا�ص (اللغة الإجنليزية).

املادة الثانية

على الوكيل امل�ساعد ل�شئون املحاكم والتوثيق تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
نواف بن حممد املعاودة
�صدر بتاريـخ ٣٠ :ذي القعدة 1443هـ
المـ ـ ــواف ـ ـ ــق ٢٩ :يــونـيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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وزارة التنمية االجتماعية
قرار رقم ( )47ل�سنة 2022
ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية �أ�صدقاء كرونز والقولون ال َّتـ َق ُّرحي
وزير التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ,1989وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل ق ْيـد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية �أ�صدقاء كرونز والقولون التَّـ َقـ ُّرحي،

قرر الآتي:
مادة ()١

ـ�سجـل جمعية �أ�صدقاء كرونز والقولون التَّـ َقـ ُّرحي يف �سجل ق ْيـد اجلمعيات والأندية
ُت َّ
االجتماعية والثقافية حتت ق ْيـد رقم (/3ج�/أج/ث.)2022 /

مادة ()2

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار وملخ�ص النظام الأ�سا�سي املرافق يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل بهما من
اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير التنمية االجتماعية
�أ�سامة بن �أحمد خلف الع�صفور
�صدر بتاريخ ٢٤ :ذي القعدة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 23 :يــونـيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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بيان ب�أ�سماء الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
جلمعية �أ�صدقاء كرونز والقولون ال َّتـ َق ُّرحي
 -1فاطمة خالد محمود �أحمد محمود حاجي.
 -2زينب عبد المجيد �أحمد محمد �صالح.
 -3محمد �أحمد محمد �صالح عبد اهلل المعال.
� -4سارة محمد علي �أحمد.
 -5قد�سية ال�سيد من�صور علوي كاظم.
 -6هناء محمد عطايه اهلل عبد اهلل.
� -7أحمد عبدالعلي عبدالعزيز ح�سين العالي.
 -8خالد عدنان يو�سف �أحمد عبداللطيف بوجندل.
 -9جاد مكي محمد �سرحان.
 -10ميرنا �سهيل �ألماظ.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية �أ�صدقاء كرونز والقولون ال َّتـ َقـ ُّرحي
تن�ص املادة الأوىل من النظام الأ�سا�سي على �أن اجلمعية قد ت�أ�س�ست مبملكة البحرين
يف عام 2022م حتت قيد رقم (/3ج�/أج/ث )2022/طبق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ـ�سجـل اجلمعية بوزارة التنمية االجتماعية ،وتث ُبت ال�شخ�صية االعتبارية للجمعية من
و ُت َّ
تاريخ ْ
ن�شـر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية طبق ًا لأحكام القرار رقم ( )2ل�سنة 1990يف �ش�أن
تنظيم �سجل ق ْيـد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل
وال�شئون االجتماعية.
ومقر اجلمعية ومركز �إدارتها هو مبنى � ،58شقة  ،109طريق  ،3803جممع  ،738عايل،
مملكة البحرين.
وال يجوز للجمعية اال�شتغال بال�سيا�سة �أو الدخول يف م�ضاربات مالية كما ال يجوز لها �أن
ناد �أو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون
تنت�سب �أو ت�شرتك �أو تن�ضم �إىل جمعية �أو هيئة �أو ٍ
�إذن م�سبق من وزارة التنمية االجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد � ْأخـذ املوافقة امل�سبقة
من اجلهات املخت�صة وبالتن�سيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف الآتية:
 -١الم�ساهمة في ْ
ن�شـر الوعي فيما يتعلق بمر�ض القولون التَّـ َقـ ُّرحي وداء كرون.
الخ ْـدمات الم�ساندة للمر�ضى في كافة المجاالت االجتماعية والعالجية والإن�سانية.
 -٢تقديم ِ
 -٣العمل على متابعة ال�شئون الطبية للمر�ضى والوقوف �إلى جانبهم وتقديم الم�ساعدات الممكنة
والدعم النف�سي للتخفيف من �آثار المر�ض.
 -٤ت�ش��جيع تب��ادل الأف��كار العلمية بمجاالت عمل الجمعية بين مختل��ف الجهات والهيئات محلي ًا
وعالمي ًا وتن�سيق الن�شاطات الأهلية المختلفة المرتبطة برعاية مر�ضى القولون التَّـ َقـ ُّرحي.
 -٥توفير الدرا�سات والأبحاث العلمية المتعلقة بمر�ضى القولون التَّـ َقـ ُّرحي.
وت�سعى اجلمعية لتحقيق �أهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد � ْأخـذ
املوافقة امل�سبقة من اجلهات املخت�صة بالو�سائل الآتية:
� -١إقامة الفعاليات والم�ؤتمرات والندوات والمحا�ضرات الخا�صة بمر�ض القولون التَّـ َقـ ُّرحي.
� -٢إقام��ة الحلق��ات التدريبي��ة الخا�ص��ة بمر���ض القول��ون التَّـ َقـ�� ُّرحي وطرق عالجه م��ع الجهات
الطبية.
� -٣إن�شاء موقع �إلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
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وت�ستهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الآتية:
 -1اجتماعية	   .
 -2ثقافية.
وقد َّبي النظام الأ�سا�سي �شروط الع�ضوية يف اجلمعية وهي على النحو الآتي:
� -1أنْ ال يقل عمر الع�ضو عن ثمانية ع�شر عام ًا.
� -2أنْ يكون ح�س��ن ال�س��معة وال�س��لوك و�أنْ ال يكون قد ُح ِـكـ��م عليه في جريمة مخ َّلـ��ة بال�شرف �أو
الأمانة اال �إذا ُر َّد �إليه اعتباره.
كما ق�سم النظام الأ�سا�سي الع�ضوية �إىل:
 -1الع�ضوية العاملة    .
 -2الع�ضوية المنت�سبة          .
 -3الع�ضوية الفخرية.
وب َّيـن النظام الأ�سا�سي حقوق الأع�ضاء وواجباتهم وطريقة االن�ضمام واالن�سحاب والف�صل
و�إ�سقاط الع�ضوية من اجلمعية ،كما ب َّيـنت املادة ( )17من النظام حق الع�ضو يف التظلم من
ف�صـ ِلـه �أمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائي ًا
قرار ْ
يف هذا ال�ش�أن.
وقد ت�ض َّمـن النظام الأ�سا�سي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب �أن اجلمعية العمومية
ر�سـم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها ،وت�سري قراراتها على جميع
هي ال�سلطة العليا يف ْ
�أجهزتها وجلانها و�أع�ضائها .وب َّيـن النظام الأ�سا�سي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية
منها وغري العادية وال�شروط الواجب ا ِّتـباعها عند ع ْق ِـدها والن�صاب القانوين الواجب توافره
وكيفية الت�صويت على قراراتها والدعوة �إليها.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.
كما ب َّيـن النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة يتكون من ع�شرة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية
العمومية من بني �أع�ضائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا �أخرى ،ويتم انتخابهم
باالقرتاع ال�سري املبا�شر.
واعترب النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ
ـ�صدرها حتقيق ًا للأغرا�ض امل�شروعة
ال�سيا�سة التي تر�سمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت ِ
للجمعية .وب َّيـن النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات املجل�س و�شروط الع�ضوية فيه وح َّقـه يف ت�شكيل
اللجان املختلفة ،و�أن اجتماعاته ُتـع َقـد مرة كل �شهر ،كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي طريقة الت�صويت
وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية ب َّيـن النظام الأ�سا�سي �أن موارد اجلمعية تتكون من:
ر�سـم االن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو ع ِقـب قيده �أو �إعادة قيده بع�ضويتها.
ْ -١
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 -٢ا�شتراكات الأع�ضاء.
 -٣الهبات والتبرعات التي ت�صرح بقبولها وزارة التنمية االجتماعية.
� -٤إي��رادات الحف�لات والمعار�ض والأ�س��واق الخيرية التي تقيمها �أو ت�ش��ترك فيها الجمعية بعد
� ْأخـذ موافقة الجهات المخت�صة.
� -٥أي��ة م��وارد �أخ��رى يقبله��ا مجل���س الإدارة ِو ْفـ��ق ًا للقان��ون وبع��د � ْأخـ��ذ موافق��ة وزارة التنمي��ة
االجتماعية.
 -٦الأرب��اح الناتج��ة ع��ن ا�س��تثمار �أم��وال الجمعي��ة في ح��دود القواني��ن المعمول بها ف��ي مملكة
البحرين.
كما ب َّيـن النظام الأ�سا�سي �ضرورة احتفاظ اجلمعية بال�سجالت والدفاتر الالزمة لت�سيري
�أعمالها و�أوجه �صرف الأموال وطرق �إيداعها ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية للجمعية من �أول يناير
وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام و ُتـ�ستث َنى ال�سنة الأوىل بالن�سبة لبدء ال�سنة املالية بحيث تبد�أ
من تاريخ ْ
ن�شـر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية �إنْ مل يكن يف �شهر يناير �شريطة �أنْ يكون ال�صرف
طبق ًا لالئحة املالية للجمعية وعلى �ضرورة �أن يقوم جمل�س الإدارة بع ْر�ض احل�ساب اخلتامي
على اجلمعية العمومية لإقراره.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�سابات اخلتامية لإيرادات
وم�صروفات اجلمعية.
و�أخري ًا ب َّيـن النظام الأ�سا�سي كيفية تعديله وكيفية �إدماج اجلمعية �أو تق�سيمها وقواعد ح ِّلـها
اختياري ًا �أو �إجباري ًا واجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموالها عند احلل.
وبعد �إمتام عملية الت�صفية يقوم امل�صفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل
يف ميدان عمل اجلمعية.
و�إذا �أ�صبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ د وزارة التنمية االجتماعية الهيئات االجتماعية
التي ترى توجيه �أموال اجلمعية �إليها.
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م�صرف البحرين املركزي
قرار رقم ( )27ل�سنة 2022
ب�ش�أن املوافقة على طلب حتويل كافة الأعمال امل�صرفية املتعلقة
بالعمالء الأفراد من بنك الإثمار �ش.م.ب( .مقفلة) �إىل بنك ال�سالم �ش.م.ب.
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم
( )64ل�سنة  ،2006وتعديالته،
وعلى الئحة حتديد �إجراءات البت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�صرفية يف مملكة
البحرين ال�صادرة بالقرار رقم ( )33ل�سنة ،2012
وعلى طلب حتويل كافة الأعمال امل�صرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد من بنك الإثمار �ش.م.ب.
(مقفلة) �إىل بنك ال�سالم �ش.م.ب،.
وعلى الإعالن ال�صادر من م�صرف البحرين املركزي ب�ش�أن الطلب املق َّدم من بنك الإثمار
�ش.م.ب( .مقفلة) بتحويل كافة الأعمال امل�صرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد �إىل بنك ال�سالم
�ش.م.ب .املن�شور يف اجلريدة الر�سمية ،العدد ( )3594امل�ؤرخ يف  24مار�س  2022ويف جريدتني
حمليتني،
وبنا ًء على تو�صية املدير التنفيذي للرقابة امل�صرفية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُوو ِفـق على طلب بنك الإثمار �ش.م.ب( .مقفلة) بتحويل كافة الأعمال امل�صرفية املتعلقة
بالعمالء الأفراد �إىل بنك ال�سالم �ش.م.ب..

مادة ()2

على الإدارات املعنية مب�صرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ
ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد حممد املعراج
�صدر بتاريخ 28 :ذي القعدة 1443هـ
الـمـ ــواف ـ ـ ــق 27 :يــونـي ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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�إعالن عن طلب ت�صفية
بنك �أوال �إجبارياً
و�ضـع بنك �أوال حتت الإدارة ،والقرار
بالإ�شارة �إىل القرار رقم ( )38ل�سنة  2009ب�ش�أن ْ
رقم ( )44ل�سنة  2009ب�ش�أن تعيني مدير خارجي لتو ِّلـي �إدارة بنك �أوال ،يعلن املدير اخلارجي
(ت�شارلز را�سل �سبيجليز ذ.م.م) لبنك �أوال �ش.م.ب املق َّيد بال�سجل التجاري رقم ()54255
وعنوانه حمل رقم  21مبنى رقم  96طريق رقم  383املنامة � ،316صندوق بريد رقم ،1735
مملكة البحرين� ،أنه وبعد موافقة امل�صرف املركزي ،عن عزمه بالتق ُّدم �إىل املحكمة املخت�صة
بطلب الت�صفية الإجبارية ِو ْفـق ًا لأحكام املادة ( )144من قانون م�صرف البحرين املركزي
وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة .2006

ت�شارلز را�سل �سبيجليز ذ.م.م

العدد – 3613 :الخميس  30يونيو 2022

الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم ( )1ل�سنة 2004
ب�ش�أن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة
�إعالن رقم ( )22ل�سنة 2022
ا�ستناد ًا �إىل القانون املذكور �أعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�صيل التالية فيما يخت�ص بطلبات
براءات االخرتاع ومناذج املنفعة التي مت �إيداعها ،الطلبات التي مت نقل ملكيتها ،والطلبات التي
انق�ضت احلقوق املرتتبة عليها.
و�سي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
 -1الرقم المت�سل�سل للطلب وبراءة االختراع.
 -2رقم الإیداع الدولي.
 -3تاریخ تقدیم الطلب.
 -4ا�سم المخترع.
 -5ا�سم مالك البراءة وعنوانه.
 -6الت�صنیف الدولي.
 -7المراجع.
 -8ا�سم االختراع.
 -9ملخ�ص البراءة.
 -10عدد عنا�صر الحمایة.
 -11تاريخ نقل الملكية.
 -12ا�سم المالك ال�سابق وعنوانه.
 -13ا�سم المالك الحالي وعنوانه.

مدير �إدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1821 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/22 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
F24F 5/00, F24F 6/14

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20180011 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2018/01/17 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/EP2016/058898 :
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]202015000040036 [31
D1: WO 03/036205 A1
]2015/07/31 [32
D2: EP 2402670 A1
] [33إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
D3: CA 2692900 A1
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮع :ﻧﯿﻐﺮي  ،ﻣﻮرﯾﺰﯾﻮ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :ﻧﯿﻐﺮي  ،ﻣﻮرﯾﺰﯾﻮ
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :ﻓﯿﺎ ﯾﻮﻏﻮ ﻓﻮﺳﻜﻮﻟﻮ  20094 3ﻛﻮرﺳﯿﻜﻮ )ام
اي(  ،اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺟﺎه ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ش.ش.و ﻟﻤﺎﻟﻜﺘﮭﺎ ﻣﻨﻰ
ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮد

Int. Cl.:

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻣﺮﻛﺒﺎت وطﺮﯾﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﮫ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ ) (11ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ واﻗﻲ ) (22وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪران
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ) (23ﻣﮭﯿﺄ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﺮﻛﺒﺔ ) .(21ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻺرذاذ ) (18ﻣﺜﺒ ﺖﺑﺠﺪار داﺧﻠﻲ
ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻲ ) (22وﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮھﺎت ) (28اﻟﻤﮭﯿﺄة ﻟﺮش داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ )(11
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻗﻄﺮات ﻣﺠﮭﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻄﺮات اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻠﺘﺒﺨﺮ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻮل
ﻀﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
ﻛﺎظﻢ ﻟﻠﺤﺮارة ﻣﮭﯿﺄ ﻟﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ ) .(11ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع أﯾ ً
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.

ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ15 :
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1822 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/23 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
Int. Cl.: E04H 4/06, E04H 4/08,
E04H 4/00, G08B 21/08

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20170220 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2017/11/29 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]20170220 [31
]2017/11/29 [32
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [33ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن -1 :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -2 ،ﺟﻨﺎن
D1: US 5832547 A
ﻣﯿﺮزا اﻟﻤﺮزوق -3 ،ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻞ ﺳﺒﺎع
D2: WO 2002/097758 A1
] [73ﻣﻼك اﻟﺒﺮاءة -1 :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -2 ،ﺟﻨﺎن
D3: CN 103440735 B
ﻣﯿﺮزا اﻟﻤﺮزوق -3 ،ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻞ ﺳﺒﺎع
D4: CN 104715574 A
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﻼك -1 :ﻣﻨﺰل  ،589طﺮﯾﻖ  ،3513ﻣﺠﻤﻊ 435
D5: US 6389615 B2
 -2ﻣﻨﺰل  ،4026طﺮﯾﻖ  ،5780ﻣﺠﻤﻊ 457
D6: US 2013/269097 A1
 -3ﻣﻨﺰل  ،830طﺮﯾﻖ  ،2127ﻣﺠﻤﻊ 721
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ -1 :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ -2 ،ﺟﻨﺎن ﻣﯿﺮزا
اﻟﻤﺮزوق -3 ،ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻞ ﺳﺒﺎع
] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ

] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم إﻧﻘﺎذ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺎﻣﯿﺮا ﺗﺤﺪد وﻗﻮع أي ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺒﺢ و ﻧﻮاﻗﻞ
ﺣﺮﻛﺔ و دﻋﺎﻣﺎت داﺋﺮﯾﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪوراﻧﯿﺔ ﻟﺮﻓﻊ وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﻤﺴﺒﺢ
و ﻛﻞ ھﺬا ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺤﺮك ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ذو ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ12 :
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1823 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/22 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
Int. Cl.: A61K 35/00, C07D
239/22, A61K 31/513

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20160146 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2016/10/31 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/US2015/028635 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
]61/987,354 [31
]2014/05/01 [32
] [33اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1ﯾﻮﻧﻎ ﻛﯿﮫ .ﺗﺸﻦ -2 ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ -3 ،ﺳﺘﯿﻔﻦ دﺑﻠﯿﻮ.
ﻛﺎﻟﺪور -4 ،ﺟﯿﻔﺮي أﻻن ﺳﺘﺎﻓﻮرد -5 ،ﺟﯿﻤﺲ ﻣﺎرﻓﯿﻦ ﻓﯿﻞ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :ﺳﯿﻠﺠﯿﻦ ﻛﻮاﻧﺘﯿﺴﯿﻞ رﯾﺴﯿﺮﺗﺶ ،إﻧﻚ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ 9393 :ﺗﺎون ﺳﻨﺘﺮ دراﯾﻒ ،ﺳﻮﯾ ﺖ ،110
ﺳﺎن دﯾﯿﻐﻮ ،ﺳﻲ أﯾﮫ  ،92121أﻣﺮﯾﻜﺎ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ

D1: US 7767669 B2
D2: US 7037918 B2

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﻣﺜﺒﻄﺎت دﯾﻤﯿﺜﯿﻞ اﻷﺣﺎدي اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﺾ اﻟﻠﯿﺴﯿﻦ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺘﺮاﻛﯿﺐ وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﻌﻼج اﻟﺴﺮطﺎن وأﻣﺮاض اﻷورام .ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة .اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﺘﺜﺒﯿﻂ دﯾﻤﯿﺜﯿﻞ أﺣﺎدي ﺧﺎص ﺑﺤﻤﺾ اﻟﻠﯿﺴﯿﻦ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ھﻲ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻌﻼج اﻟﺴﺮطﺎن

ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ36 :

العدد – 3613 :الخميس  30يونيو 2022

] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1824 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/27 :

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20150051 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2015/04/02 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/US2013/062910 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]61/709,075 [31
]2012/10/02 [32
] [33اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
 -1ﺑﺮاد اوﯾﻦ ﺑﻮﻛﻤﺎن -2 ،ﺟﻮن ﺑﯿﻤﻮﻧﺪ ﻧﯿﻜﻮﻻس-3 ،
ﺟﻮﻧﻲ واي .راﻣﻔﺎل -4 ،ﻛﻤﺎراﺳﻮاﻣﻲ اﯾﻤﯿﺎن -5 ،ﺳﻜﻮت
دي .ﺳﯿﻮرت
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :اﻧﺘﺮﻣﯿﻮن ،إﻧﻚ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ 3280 :ﺑﺎﯾﺸﻮر ﺑﻮﻟﯿﻔﺎرد ،ﺑﺮﯾﺴﺒﺎن ،ﺳﻲ اﯾﮫ
 ،94005اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺳﻤﺎس ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ

] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
C07D 213/64

Int. Cl.:

] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
D1: US 2011/105509 A1
D2: DE 2143744 A1
D3: DE 2112026 A1
D4: GABRIELLA GENTILE ET
)AL: "Identification of 2-(4-pyridyl
thienopyridinones
as
GSK-S3
inhibitors", Bioorganic & Medicinal
Chemistry
Letters,
Pergamon,
Amsterdam, NL, vol. 21, no. 16, 11
June 2011
D5: WO 2005/123687 A1
D6: EP 1544194 A1
D7: WO 2010/088177 A1
D8: WO 2006/072037 A1
D9: WO 2006/072039 A1

] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﯿﺮﯾﺪﯾﻨﻮن ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻠﯿﻒ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺮاھﻦ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﯿﺮﯾﺪﯾﻨﻮن ،طﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،وطﺮق ﻟﻌﻼج اﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﺘﻠﯿﻒ.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ13 :

25
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1825 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/28 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
Int. Cl.: C09J 123/18, C08L
23/22, F16L 58/04

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20170080 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2017/05/02 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/EP2015/076692 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
]10 2015 105 763.8 [31
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
]2015/04/15 [32
] [33أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
D1: US 5817413 A
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن:
D2: WO 98/49249 A1
 -1ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎرﻛﻮس ﻗﯿﺼﺮ -2 ،أوﻟﯿﻎ ﻏﺮﯾﺸﺘﺸﻮك
D3: DE 102011054826 A1
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :دﯾﻨﺴﻮ-ھﻮﻟﺪﯾﻨﻎ ﺟﻲ إم ﺑﻲ إﺗﺶ آﻧﺪ ﻛﻮ.
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :ﻓﯿﻠﺪرﺳﺘﺮاﺳﯿﮫ  51371 ،24ﻟﯿﻔﺮﻛﻮﺳﯿﻦ،
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ
] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ

] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎط ﺑﯿﻮﺗﯿﻞ أول واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﮫ ﻟﺰوﺟﺔ ظﺎھﺮﯾﺔ وﻓﻘﺎً
ﻟﺒﺮوﻛﻔﯿﻠﺪ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ 66ﹾم ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ  DIN EN ISO 2555ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  400000و 2000000ﻣﻠﻲ
ﺑﺎﺳﻜﺎل ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﻟﮫ وزن ﺟﺰﯾﺌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  20000و 60000ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﻣﻄﺎط ﺑﯿﻮﺗﯿﻞ ﺛﺎن واﺣﺪ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﮫ وزن ﺟﺰﯾﺌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ  150000و 2000000ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﻟﺰوﺟﺔ ﻣُﻮﻧﻲ  (8+1) MLﻣﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ
125ﹾم ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  25و Mu 65ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﻣﻘﺎﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ .ISO 289
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ15 :
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] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة1826 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة2022/06/28 :
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
Int. Cl.: F16L 58/18, F16L 59/20,
F16L 13/02

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ20170205 :
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ2017/11/08 :
] [86رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲPCT/GB2016/051477 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
]1508718.2 [31
]2015/05/21 [32
D1: DE 102010052212 A1
] [33ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺘﺤﺪة
D2: US 5992897 A
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮع :ﺳﺘﯿﻔﻦ ﺑﺎرﻧﺰ
D3: GB 2391597 A
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة :ﺑﯿﻮﻧﯿﯿﺮ ﻟﯿﻨﯿﻨﻎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﯿﻤﯿﺘﺪ
D4: WO 2010/041016 A1
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ :ﻧﺎﯾﻦ ﺗﺮﯾﺰ دﯾﻔﻠﻮﺑﻤﻨ ﺖﺳﻨﺘﺮ ،ﺑﻠﯿﺴﺪﯾﻞ ﻛﻮرت،
D5: EP 0220122 A1
 2ﺳﺎوث أﻓﯿﻨﯿﻮ ،ﻛﻼﯾﺪﺑﻨﻚ ﺑﺰﻧﺲ ﺑﺎرك ،ﻛﻼﯾﺪﺑﻨﻚ ،ﺟﻲ81
2إل إي ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗﻲ ام ﺑﻲ اﺟﻨﺘﺲ
] [54اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع :ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻣﻘﺎطﻊ أﻧﺒﻮﺑﯿﺔ ﻣﺒ ﱠ
ﻄﻨﺔ

] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻟﺨﻔﺾ أو إزاﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻗﻤﺼﺎن اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻷﻧﺒﻮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺒﻄﱠﻨﺔ ،ﯾﺰﱠود ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ أﻧﺒﻮﺑﻲ ﻣﺒﻄﱠﻦ ﺑﺠﻠﺒﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ واﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻻ
ﺗﻤﺘﺪ اﻟﺠﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ طﻮل اﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻷﻧﺒﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺒﻄﻨﺔ؛ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﺮارﯾﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ﻷطﺮاف اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت
و ،إن اﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ،ﻟﺤﺎﻣﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰة اﻧﺪﻣﺎج ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺒﻄﺎﻧﺎت .ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻣﻔﻀﻞ ﺗﻘﻊ
اﻟﺠﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﻲ أطﺮاف اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺒﻄﱠﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت ﺧﻼل
ﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻟﺐ إﻧﻘﺎص ﻹﻧﻘﺎص ﻗﻄﺮھﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .وﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ ﺷﺪة اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻦ اﻟ ُ
اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت ﻓﯿﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت ﺗﺠﺎه أﺑﻌﺎدھﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ أطﺮاف اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ
اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ وﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﯿﺎري ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎزﻟﺔ.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ34 :
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[ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع12]
2022/06/23 :ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة

1827 :[ رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءة11]

20170212 :[ رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ21]
2017/11/23 :[ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ22]
PCT/US2016/034549 :[ رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع اﻟﺪوﻟﻲ86]
:[ اﻟﻤﺮاﺟﻊ56]
:[ اﻷوﻟﻮﯾﺔ30]
D1: WO 2015/009856 A2
62/167,582 [31]
D2: JOE-MARC CHAUVIN ET AL: "TIGIT
2015/05/28 [32]
and PD-1 impair tumor antigen-specific CD8+
[ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ33]
T cells in melanoma patients", JOURNAL OF
CLINICAL INVESTIGATION, vol. 125, no.  ﻣﯿﻨﻎ، زي-2 ، أوﺳﺘﻦ، ﻏﻮرﻧﻲ-1 :[ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن72]
5, 13 April 2015
ھﻮﻧﻎ
D3: JOHNSTON R J ET AL: "The
ﻚ
ﻧ
إ
،
ل
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ﻛ
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ﻣ
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ﻜ
ﻧ
و
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ة
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[
73]
Immunoreceptor TIGIT Regulates Antitumor
and Antiviral CD8+ T Cell Effector Function", ، ﺗﺸﯿﺰاﺑﯿﻚ درﯾﻒ رﯾﺪوود ﺳﯿﺘﻲ800 :ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ
CANCER CELL, CELL PRESS, US, vol. 26,
.( )اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة4748-94063 ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ
no. 6, 26 November 2014
و.ش. ﯾﻮ ﺗﻲ ﺑﻲ أس آي ﺑﻲ ﻛﻮﻧﺴﻠﺘﻨﺘﺲ ش:[ اﻟﻮﻛﯿﻞ74]
Int. Cl.:

[ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ51]
C07K 14/47, C07K 16/18

D4: STEVEN D. LEVIN ET AL: "Vstm3 is a
member of the CD28 family and an important
modulator of T-cell function", EUROPEAN
JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol. 41, no.
4, 18 April 2011
D5: XIN YU ET AL: "The surface protein
TIGIT suppresses T cell activation by
promoting the generation of mature
immunoregulatory dendritic cells", NATURE
IMMUNOLOGY, vol. 10, no. 1, 1 January
2009
D6: JIACHENG BI ET AL: "T-cell lg and
ITIM domain regulates natural killer cell
activation in murine acute viral hepatitis: Bi et
al.", HEPATOLOGY, vol. 59, no. 5, 1 May
2014
D7: CN 103073644 B
D8: US 2009/0258013 A1

( واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎTIGIT)  ﻋﻮاﻣﻞ رﺑﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ:[ اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺮاع54]
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] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ) .(TIGITﻗﺪ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ رﺑﻂ اﻟـ ) (TIGITﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﯿﺒﺘﯿﺪ أو أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ
اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ،أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ طﺮق ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﻟﻌﻼج ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ﻣﺜﻞ أﻣﺮاض اﻟﺴﺮطﺎن ،أو ﻛﻼھﻤﺎ.
ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ18 :
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جان�سني بيوتيك �إنك

رقم الطلب

تاريخ املعاملة

20210258

 850/800 2022/06/20ريدجفيو درايف هور�شام  1125ترينتون-هاربورتون رود،
تيتو�سفيل ،نيو جري�سي ،08560
 ،بن�سلفانيا  ، 19044الواليات
الواليات املتحدة الأمريكية
		
املتحدة االمريكية

وعنوانه:

املالك احلايل
مومينتا فارما�سيوتيكالز �إنك
وعنوانه:
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الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم ( )6ل�سنة 2006
ب�ش�أن الر�سوم والنماذج ال�صناعية
�إعالن رقم ( )17ل�سنة 2022
ا�ستناد ًا �إىل القانون املذكور �أعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�صيل التالية فيما يخت�ص بطلبات
الت�صميمات ال�صناعية التي مت �إيداعها ،والطلبات التي مت نقل ملكيتها.
و�سي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
 -١رقم الر�سم �أو النموذج ال�صناعي.
 -٢تاريخ انق�ضاء الحقوق.
� -٣سبب انق�ضاء الحقوق.

مدير �إدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�صناعية وبطالنها
ا�ستناد ًا للمادة ( )22من القانون رقم ( )6ل�سنة  2006ب�ش�أن الر�سوم والنماذج ال�صناعية،
انق�ضت جميع احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�صناعية املذكورة باجلدول �أدناه:
رقم الت�سل�سل رقم الر�سم �أو النموذج ال�صناعي
1

1127

تاريخ انق�ضاء احلقوق

�سبب انق�ضاء احلقوق

2022 / 06 / 25

عدم دفع الر�سوم ال�سنوية
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وزارة ال�صناعة والتجارة
�إعالنات �إدارة الت�سجيل

�إعالن رقم ( )٧٧ل�سنة ٢٠٢٢
ب�ش�أن حتويل �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليها �أ�صحاب ال�شركة الم�ساهمة
البحرينية المقفلة التي تحمل ا�سم (فاز القاب�ضة �ش.م.ب .مقفلة) ،الم�سجلة بموجب القيد
رقم  ،81242طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية
محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره( 250,000مائتان وخم�سون �ألف) دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى الإدارة المذكورة م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤ ِّيـدة والمب ِّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.
�إعالن رقم ( )٧٨ل�سنة ٢٠٢٢
ب�ش�أن حتويل �شركة ت�ضامن
�إىل �شركة ذات م�سئولية حمدودة
تعلن �إدارة الت�سجيل بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليها ال�سيد حبيب عبدالعزيز
محمد �إبراهيم نيابة عن �شركة الت�ضامن التي تحمل ا�سم (م�ؤ�س�سة الوحدة للنقليات ونقل
الدفان البري /ت�ضامن) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،8223بطلب تغيير ال�شكل القانوني
لل�شركة وذلك بتحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ( 25,000خم�سة
وع�شرون �ألف) دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى الإدارة المذكورة م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤ ِّيـدة والمب ِّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.
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