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 اأمر ملكي رقم )16( ل�سنة 2019 

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويلِّ عهِدنا نائب القائد الأعلى، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 4 رجــــــــــــــــب 1440هـ

المـوافـق: 11 مـــــــــــار�س 2019م
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 قانون رقم )2( ل�سنة 2019

ل لتفاقية اخِلْدمات اجلوية ل واملكمِّ  بالت�سديق على الربوتوكول املعدِّ

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبني

ع بني البلدين يف 13 اأبريل 2017 املوقَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

عة يف  املوقَّ الفلبني  البحرين وجمهورية  اتفاقية اخِلْدمات اجلوية بني حكومة مملكة  وعلى 

البحرين بتاريخ  29 اأغ�شط�س 1992، وامل�شاَدق عليها باملر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 1993، 

ل  واملكمِّ ل  املعدِّ الربوتوكول  على  الت�شديق  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )20( رقم  القانون  وعلى 

لتفاقية اخِلْدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبني،  

البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخِلْدمات  لتفاقية  ل  واملكمِّ ل  املعدِّ الربوتوكول  وعلى 

ع يف مدينة املنامة بتاريخ 13 اأبريل 2017، وحكومة جمهورية الفلبني، واملوقَّ

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

 

املادة الأوىل

ل لتفاقية اخِلْدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين  ل واملكمِّ ودق على الربوتوكول املعدِّ �شُ

ع يف مدينة املنامة بتاريخ 13 اأبريل 2017، واملرافق لهذا القانون. وحكومة جمهورية الفلبني، املوقَّ

  

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 رجــــــب 1440هـ

الموافق: 10 مار�س 2019م
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 مر�سوم رقم )22( ل�سنة 2019

باإن�ساء مركز الطاقة امل�ستدامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء، املعدَّ

)40( ل�شنة 2018،

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

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

والأمن  الطبيعية  للرَثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

القت�شادي وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية 

ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2017، والدولية والطاقة، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير: وزير �شئون الكهرباء والماء.

المركز: مركز الطاقة الم�شتدامة الُمن�شاأ بموجب اأحكام هذا المر�شوم.

المجل�ص: مجل�س الوزراء.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمركز المعيَّن ِطبقًا للمادة ال�شاد�شة من هذا المر�شوم.

الطاقة الم�ستدامة: الطاقة الناتجة من م�شادر الطاقة الم�شتدامة.

م�س���ادر الطاق���ة الم�ستدامة: الطاقة ال�شم�شية، طاقة الريـــاح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة 

الجوفية، الطاقة المائية، وغيرها من الم�شادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والم�شتمر.
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املادة الثانية

لإ�شراف  ويخ�شع  الوزراء،  جمل�س  ويتبع  امل�شتدامة(،  الطاقة  )مركز  ي�شمى  مركز  ُين�شاأ 

الوزير.

املادة الثالثة

للجهات  الفني  الدعم  بتقدمي  املتعلقة  وامل�شئوليات  املهام  بكافة  القيام  اإىل  املركز  يهدف 

املعنية يف جمال املحافظة على م�شادر الطاقة امل�شتدامة ب�شتى اأنواعها، ف�شاًل عن رفع كفاءة 

وذلك  فيها،  ال�شتثمار  على  والت�شجيع  منها،  الآمن  التزويد  وحتقيق  وتطويرها  ا�شتخداماتها 

بالتن�شيق مع اجلهات الأخرى ذات العالقة. 

املادة الرابعة

يبا�شر املركز كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه، وله على الأخ�س ما يلي:

ال�شيا�شة  واقرتاح  كفاءتها،  رفع  وو�شائل  امل�شتدامة  الطاقة  اإنتاج  ال�شامل مل�شادر  التقييم    -1

عة وامل�شتهِلكة  ال�شاأن، وتقدمي امل�شورة الفنية جلميع اجلهات املنِتجة واملوزِّ العامة يف هذا 

امل�شادر  تلك  لإدارة  وامل�شرتكة،  اخلا�شة  اأو  احلكومية  �شواء  اأنواعها،  مبختلف  للطاقة 

زة لنمو منتظم لالقت�شاد الوطني. واملحافظة عليها باأعلى درجات الكفاءة والفاعلية املحفِّ

الأهداف  لقرتاح  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  بني  والتن�شيق  الفني  الدعم  تقدمي   -2

الوطنية يف جمايَل الطاقة امل�شتدامة وكفاءتها وتنفيذها.

م�شادر  جلميع  وامل�شتدام  املتكامل  التخطيط  واإجراءات  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  اقرتاح   -3

الطاقة امل�شتدامة، وتر�شيد ا�شتخدام م�شادرها، واملحافظة عليها ورفع كفاءة ا�شتخدامها، 

مع املحافظة على البيئة، ورْفع التو�شيات اإىل الوزير الذي يقوم بدوره برْفِعها اإىل املجل�س. 

بتنفيذ وتطبيق ال�شرتاتيجيات  يتعلق  التو�شيات وخا�شة فيما  تنفيذ هذه  وللمركز متابعة 

وال�شيا�شات مع اجلهات ذات العالقة.

�َشب الوطنية  4- اقرتاح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة امل�شتدامة، وحتديد الأهداف والنِّ

لرفع كفاءة الطاقة امل�شتدامة ون�شبة م�شاركتها يف اخلليط الكلي للطاقة.

5- اقرتاح املبادرات وامل�شاريع التي من خاللها يتم حتديث وتطوير م�شادر الطاقة امل�شتدامة 

لزيادة ن�شبة م�شاهمتها يف جمموع الطاقة الكلي، وحتقيق ا�شرتاتيجيات اململكة لال�شتدامة 

والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه املبادرات وامل�شاريع وتقدمي الدعم الالزم لها. 

وت�شهيل  امل�شتدامة  الطاقة  على  املحافظة  �شاأن  يف  الالزمة  والأنظمة  الت�شريعات  اقرتاح   -6

وتي�شري ال�شتفادة منها بالتن�شيق مع اجلهات املعنية. 
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7- بناء القدرات والتدريب والتعاون مع املوؤ�ش�شات البحثية واملعاهد واجلامعات يف جمال بحث 

وتطوير الطاقة امل�شتدامة وجمال كفاءتها واملحافظة عليها.

القدرات  وبناء  امل�شتدامة،  الطاقة  وم�شاريع  ت�شجيع مبادرات  �شاأنها  التي من  اقرتاح احلوافز   -8

والتدريب والتعاون مع املوؤ�ش�شات البحثية واملعاهد واجلامعات، والتفاعل مع املجتمع والهيئات 

واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة، بالتعاون مع مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة.

9- اإعداد ون�ْشر برامج توعية وتثقيف يف جمال ا�شتخدام م�شادر الطاقة امل�شتدامة واملحافظة 

عليها ورفع كفاءتها، ف�شاًل عن تنظيم املعار�س واملوؤمترات، واإعداد دورات تدريبية يف جمال 

للدرا�شات  البحرين  مركز  مع  بالتعاون  اجلهات،  ل�شائر  امل�شتدامة  الطاقة  على  احِلفاظ 

ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة.

د اأداء قطاع الطاقة امل�شتدامة، وو�شع املوؤ�شرات الفنية والقت�شادية حول مدى حتقيق  10- ر�شْ

الأهداف ال�شرتاتيجية للطاقة امل�شتدامة ومبادرات كفاءتها واملحافظة عليها، والتََّحوُّل اإىل 

اقت�شاد منخف�س الكربون.

على  وحتفيزه  امل�شتدامة،  الطاقة  على  احِلفاظ  يف  دوره  وتفعيل  اخلا�س  القطاع  توجيه   -11

الطاقة  كفاءة  لرفع  تهدف  التي  الأخرى  اجلهات  مع  م�شرَتكة  اأو  خا�شة  �شركات  تاأ�شي�س 

وا�شتخدام م�شادر الطاقة امل�شتدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك ِوفقًا للقواعد املعمول 

بها يف هذا ال�شاأن.

و�شبل  امل�شتدامة  الطاقة  م�شادر  ب�شاأن  اخلا�س  للقطاع  والدرا�شات  ال�شت�شارات  تقدمي   -12

د املركز مقاباًل لتقدمي هذه ال�شت�شارات  املحافظة عليها وال�شتغالل الأمثل لها، على اأْن يحدِّ

والدرا�شات.

الذي  الوزير  اإىل  والتقارير  والتو�شيات  القرتاحات  كافة  املركز  يرفع  الأحوال  جميع  ويف 

يقوم بدوره برْفِعها اىل املجل�س ب�شفة دورية.

املادة اخلام�سة

وله  اأهدافه،  لتحقيق  ال�شالحيات الالزمة  وله جميع  املركز،  الإ�شراف على  الوزير  يتوىل 

على وجه اخل�شو�س القيام بالآتي:

1- اعتماد ال�شيا�شة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

2- اعتماد اخلطط العامة التي تكفل حتقيق اأهداف املركز.

3- اعتماد اللوائح والقرارات الالزمة ل�شري العمل يف املركز.

اإىل  ورْفِعها  وغاياته  لأهدافه  ومدى حتقيقه  املركز  اأن�شطة  ب�شاأن  الدورية  التقارير  اعتماد   -4

املجل�س.
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املادة ال�ساد�سة

يكون للمركز رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل م�شاعد، ُيعنيَّ مبر�شوم بناًء على اقرتاح الوزير، 

ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

املادة ال�سابعة

يكون الرئي�س التنفيذي م�شئوًل اأمام الوزير عن �شري اأعمال املركز فنيًا واإداريًا وماليًا، طبقًا 

لأحكام هذا املر�شوم، ويتوىل بوجه خا�س ما يلي:

1- اإدارة املركز وت�شريف �شئونه، والإ�شراف على �شري العمل فيه ِوفقًا ِلـما ُي�شِدرها الوزير من 

قرارات وتو�شيات.

2- متابعة نظام العمل باملركز.

3- اقرتاح تطوير خطط وبرامج املركز.

4- اإعداد وعْر�س تقارير دورية على الوزير كل ثالثة اأ�شهر، عن ن�شاط املركز و�شري العمل به 

قات الأداء واحللول املقرتحة  وما مت اإجنازه ِوْفقًا للخطط والربامج املو�شوعة، وحتديد معوِّ

لتفاديها، وذلك ما مل يقرر الوزير مدة اأقل لتقدمي هذه التقارير.

5- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاطات املركز يف �شوء اخلطط والأهداف ال�شنوية املو�شوعة 

وعْر�شه على الوزير يف نهاية كل �شنة.

مة للقطاع اخلا�س، وفئاتها، وعْر�شه على الوزير  6- اقرتاح مقابل ال�شت�شارات والدرا�شات املقدَّ

ملناق�شته واعتماده.

7- اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للمركز، واإعداد تقرير ب�شاأنهما بالتن�شيق 

مع وزارة املالية والقت�شاد الوطني وعْر�شه على الوزير لعتماده.

8- اقرتاح م�شروع الهيكل التنظيمي للمركز وعْر�شه على الوزير للموافقة عليه ورْفِعه لديوان 

اخلدمة املدنية لعتماده.

املادة الثامنة 

نه من النهو�س باأعبائه واملهام امل�شندة اإليه على  تكون للمركز املوارد املالية الكافية التي مَتكِّ

اأكمل وجه، وتتكون هذه املوارد من:

�شه له الدولة. 1- العتماد املايل الذي تخ�شِّ

2- مقابل ال�شت�شارات والدرا�شات والندوات التي يقوم بها املركز.

ر املركز قبولها، وذلك ِوْفقًا للقوانني والأنظمة املعمول  3- التربعات واملعونات التطوعية التي يقرِّ

بها يف اململكة.
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املادة التا�سعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص جمل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 رجــــــب 1440هـ

الموافق: 10 مار�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )16( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية القارىء العلمية

 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية القارىء العلمية،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ل جمعية القارىء العلمية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت  ت�شجَّ

قيد رقم )2/ج/اأج/2019(.

مادة - 2 –

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من 

�ْشر.       اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 25 فبــــــرايــــــــــــــــر 2019م
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موؤ�س�سو جمعية القارىء العلمية

1-    عي�شى عبداهلل ح�شن علي جناحي

2-    حممد رفيق قاري حممد �شعيد احل�شيني

3-    حممد رفيع قاري حممد �شعيد احل�شيني

4-    ح�شن قاري حممد �شعيد احل�شيني

5-    ح�شني قاري حممد �شعيد احل�شيني

6-    عبد اهلل قاري حممد �شعيد احل�شيني

7-    رفيعة قاري حممد �شعيد احل�شيني 

8-    وليد ح�شن علي ح�شن جناحي

9-    عبداهلل عي�شى اأحمد عبداهلل العبا�شي

10-  حممد �شعيد حممد خليفة امل�شحكي
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 ملخ�ص النظام الأ�سا�سي

جلمعية القارىء العلمية

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 

عام 2019  حتت قيد رقم )2/ج/اأج/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  ال�شخ�شية العتبارية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ُت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  ِطبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مملكة   ،226 الب�شيتني   ،2648 طريق   ،2318 مبنى  هو:  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

البحرين.  

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

  تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

ة وعلومها بفْهم �شلف الأمة. نَّ 1-  ن�شر الكتاب وال�شُّ

2-  العناية بالبحوث العلمية والدرا�شات ال�شرعية والتحقيقات التاريخية يف كل املجالت.

3-  الإ�شهام يف تاأ�شيل الوازع الديني والقيم الأخالقية لدى النا�س.

ي بحثيًا لق�شايا املجتمع ودرا�شة م�شكالته واإبداء احلكم ال�شرعي حللها. دِّ 4-  التَّ�شَ

مملكة  يف  الواحد  العلمي  واملجال  ال�شرعي  �س  التخ�شُّ يف  امل�شتغلني  بني  الروابط  دعم    -5

البحرين وخارجها، بالتن�شيق مع  اجلهات احلكومية املخت�شة.

6-  تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية للمحتاجني، وبالأخ�س طلبة العلم، وذلك بالتن�شيق مع 

اجلهات احلكومية املخت�شة.

  وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

1-   اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات علمية و�شرعية وِفْق اأهداف اجلمعية املر�شومة بعد اأْخذ املوافقة 

امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
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امل�شبقة من اجلهات  املوافقة  اأْخذ  باأهداف اجلمعية بعد  اإلكرتوين خمت�س  اإن�شاء موقع     -2

احلكومية املخت�شة.

املوافقة  اأْخذ  بعد  التدريبية  العمل  وور�س  العلمية  والدورات  والندوات  املوؤمترات  عْقد     -3

امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.

باإعانة  املخطوطات،  وحتقيق  العلمية،  البحوث  ت�شجيع  طريق  عن  العلمية  امل�شاريع  دعم    -4

اأْخذ املوافقة من  الباحثني وتي�شري ن�شر تلك البحوث ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بعد 

اجلهات احلكومية املخت�شة.

والقطاع  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  والوزارات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  مع  التعاون    -5

اخلا�س؛ لتحقيق اأهداف اجلمعية.

التعاون مع جميع و�شائل الإعالم مبا يربز اأن�شطة اجلمعية واأهدافها.    -6

التي  بالأعمال  القيام  اإليها  وُيعهد  موؤقتة،  اأو  دائمة  �شة ذات مهام  ت�شكيل جلان متخ�شِّ    -7 

ت�شاعد على حتقيق اأهداف اجلمعية.

وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.  

وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية وهي على النحو التالي:  

األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.   .1

اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.   .2

اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحِكَم عليه يف جرمية خملَّة بال�شرف اأو    .3

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

   وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

التََّظلُّم من  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف 

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

باعها عند عْقدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ع�شرة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى.  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 
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بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  ه يف  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

   وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

 1(     ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2(     ا�شرتاكات الأع�شاء.

ح بقبولها وزارة  العمل والتنمية الجتماعية. 3(     الهبات والتربعات التي ت�شرِّ

4(     اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الإدارة ِوْفقًا للقانون، مبا ل يتعاَر�س مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية، وب�شرط املوافقة امل�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  اأموال  ا�شتثمار  عن  الناجتة  الأرباح       )5

البحرين. 

اإيرادات احلفالت واملعار�س والأ�شواق اخلريية التي تقيمها اأو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد    )6

اأْخذ موافقة اجلهات املخت�شة.

   كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

31 دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لِبدء ال�شنة املالية، بحيث  وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأْن يكون 

ْرف ِطبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأْن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب  ال�شَّ

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء وت�سغيل )مركز بلو�سوم( للتاأهيل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:

مادة )1(

بلو�شوم(  وت�شغيل )مركز  باإن�شاء  اآل خليفة  اإبراهيم  لل�شيخة عائ�شة خالد حممد  �س  ُيرخَّ

للتاأهيل ملدة �شنتني حتت قيد رقم )3/م ت خ/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ 

الـمــــوافــــــق: 6 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2019م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 اإعالن رقم )1( ل�سنة 2019

 ب�ساأن املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي

ع الوطني الدميقراطي الوحدوي جلمعية التََّجمُّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

وتعديالته،  ال�شيا�شية  ب�شاأن اجلمعيات   2005 ل�شنة  رقم )26(  القانون  الطالع على  بعد 

وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

ع الوطني الدميقراطي الوحدوي، ل جلمعية التََّجمُّ وعلى النظام الأ�شا�شي املعدَّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الوحدوي  الدميقراطي  الوطني  ع  التََّجمُّ جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  طلب  على  ووفق 

املرافق لهذا الإعالن.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 رجــــــب 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 مار�س 2019م
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بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006لسنة  (6)لقانون رقم اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

2019( لسنة 3إعالن رقم )
 

  
أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات التصميمات  ذكورالمالقانون استنادا إلى     

 الصناعية التي تم إيداعها.
 

 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     
 

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

 
  

 

 مدير إدارة الملكية الصناعية

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
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 1595رقم الطلب:  ب ت /  

بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دياسم الطالب:
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين(

 28/10/2018تاريخ تقديم الطلب: 
رية الجهزة وصف طلب التصميم:  واجهة مستخدم تصوي

( )طلب صيني 2اإلتصاالت المحمولة )فيديو 
201830177187.1)

 03-14التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 

 البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 
____________________________________

____________________________________

 1596رقم الطلب:  ب ت /  
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي   اسم الطالب :

دي
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين, الصين(

 28/10/2018تاريخ تقديم الطلب: 
مستخدم تصويرية الجهزة  التصميم: واجهةب وصف طل

اإلتصاالت المحمولة )مرشح( )طلب صيني رقم 
201830269149.9)

 03-14التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 

 البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 

 
 1597رقم الطلب:  ب ت /  

تكنولوجي كو.، إل تي ديبيجينغ مايكرواليف فيجن اسم الطالب:
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين(

 28/10/2018تاريخ تقديم الطلب: 
 ألجهزةمستخدم تصويرية  التصميم: واجهةوصف طلب 

( )طلب صيني رقم 2( )1اإلتصاالت المحمولة )فيديو 
201830176699.6)

 03-14التصنيف: 
 أبو غزاله للملكية الفكرية تي. إم. بي . اجنتساسم الوكيل المفوض: 

 مملكة البحرين -، المنامة   990ص.ب عنوانه : 
____________________________________

 1598رقم الطلب:  ب ت /  
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي   اسم الطالب :

دي
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين, الصين(

 28/10/2018تاريخ تقديم الطلب: 
 ألجهزةمستخدم تصويرية  التصميم: واجهةوصف طلب 

( )طلب صيني رقم 3( )1اإلتصاالت المحمولة )فيديو 
201830176699.6)

 03-14التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 

 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1599رقم الطلب:  ب ت /  

يوروبكار إنترناشونال  اسم الطالب :
تر بوليفارد بيرثير،  13يوروبكار إنترناشونال )وعنوانه  عنوانه : 
 باريس، فرنسا( 75017

 01/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  قميص رجالي شتوي بأكمام طويلة )زي 

(WIPO 72115رسمي( )طلب دولي رقم 
 02-02التصنيف :

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

____________________________________

 
 1600رقم الطلب:  ب ت /  

يوروبكار إنترناشونال  اسم الطالب :
تر بوليفارد بيرثير،  13يوروبكار إنترناشونال )وعنوانه  عنوانه : 
 فرنسا, فرنسا( باريس، 75017

 01/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  فستان نسائي شتوي بأكمام طويلة )زي 

(WIPO 72115رسمي( )طلب دولي رقم 
 02-02التصنيف :

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

 
 1601رقم الطلب:  ب ت /  

يوروبكار إنترناشونال  الطالب :اسم 
تر بوليفارد بيرثير،  13يوروبكار إنترناشونال )وعنوانه  عنوانه : 
 باريس، فرنسا, فرنسا( 75017

 01/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  قميص نسائي بأكمام طويلة )زي رسمي( 

(WIPO 72115)طلب دولي رقم 
 02-02 التصنيف :

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

____________________________________
 

 
 1602رقم الطلب:  ب ت /  

يوروبكار إنترناشونال  اسم الطالب :
تر بوليفارد بيرثير،  13يوروبكار إنترناشونال )وعنوانه  عنوانه : 
 فرنسا, فرنسا( باريس، 75017

 01/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  سترة نسائية ناعمة بأكمام قصيرة )زي 

(WIPO 72155رسمي( )طلب دولي رقم 
 02-02التصنيف :

 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 
 البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1607رقم الطلب:  ب ت /  

بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.،إل تي دي اسم الطالب :
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين, الصين(

 28/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
مستخدم تصويرية لجهاز اإلتصاالت  التصميم: واجهةوصف طلب 

المحمول )عرض المعلومات التفصيلية للمستخدمين( )طلب صيني 
(201830362010.9رقم 

 03-14التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
 

____________________________________ 
 

 
 1608رقم الطلب:  ب ت /  

مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.،إل تي دي الطالب: بيجينغاسم 
، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم  

 ديستركت، بكين، الصين, الصين(
 28/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 

مستخدم تصويرية لجهاز اإلتصاالت  التصميم: واجهةوصف طلب 
المحمول )دليل الفيديو( )طلب صيني رقم 

(201830362777.1)
 03-14التصنيف :

 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 
، المنامة، البحرين990ص. ب. عنوانه : 

 
 1609رقم الطلب:  ب ت /  

 كو.، إل تي ديبيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي اسم الطالب :
بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي دي عنوانه : 

، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 
 ديستركت، بكين، الصين, الصين(

 28/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 
مستخدم تصويرية لجهاز اإلتصاالت  التصميم: واجهةوصف طلب 

لمعلومات التفصيلية للمستخدمين( المحمول )فحص محتويات ا
(201830362008.1)طلب صيني رقم 

 03-14التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

 ، المنامة، البحرين990ص. ب. عنوانه : 
____________________________________ 

 

 
 1610رقم الطلب:  ب ت /  

بيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي كو.، إل تي اسم الطالب :
، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408)وعنوانه  روم 

 ديستركت، بكين، الصين, سويسرا(
 28/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 

مستخدم تصويرية لجهاز اإلتصاالت  التصميم: واجهةوصف طلب 
المحمول )لقطات فيديو حية()طلب صيني رقم 

201830362779.0)
 03-14التصنيف :

 أبو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 
 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1611رقم الطلب:  ب ت /  

كو.، إل تي ديبيجينغ مايكرواليف فيجن تكنولوجي  اسم الطالب:
، زيتشن رود، هايديان 51إف، رقم  4، 408روم عنوانه : 

 ديستركت، بكين، الصين(
 28/11/2018تاريخ تقديم الطلب: 

مستخدم تصويرية لجهاز اإلتصاالت  التصميم: واجهةوصف طلب 
المحمول )عرض المعلومات()طلب صيني رقم 

201830362012.8)
 03-14التصنيف :

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

____________________________________ 
     

 
 1613رقم الطلب:  ب ت /  

د. فرانجيس فيرنزي أس. بيه. أيه.  اسم الطالب :
د. فرانجيس فيرنزي أس. بيه. أيه. )وعنوانه  فيا عنوانه : 

باغنو أيه ريبولي  50012، فراتسيوني أنتيال، 5ساندرو بيرتيني
 أف آي، إيطاليا(

 02/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
الشموع التصميم: حامالتوصف طلب 
 01-26التصنيف :

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

 1620رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 1163فراري أس. بيه. أيه )وعنوانه  فيا إيميليا إست عنوانه : 
 مودينا، إيطاليا( 41100 -، آي 

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  سيارة

 16-12التصنيف :
 أبو غزاله للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 

 مملكة البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 
____________________________________

 1621رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 1163فراري أس. بيه. أيه )وعنوانه  فيا إيميليا إست عنوانه : 
 مودينا،, إيطاليا( 41100 -، آي 

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
التصميم:  سيارةوصف طلب 
 16-12التصنيف :

أبو غزاله للملكية الفكرية تي. إم. بي . اسم الوكيل المفوض: 
 اجنتس

 مملكة البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1622رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 1163فراري أس. بيه. أيه )وعنوانه  فيا إيميليا إست عنوانه : 
 مودينا،, إيطاليا( 41100 -، آي 

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  سيارة لعبة

 01-21التصنيف :
أبو غزالة للملكية الفكرية  تي . إم . بي . اسم الوكيل المفوض: 

 اجنتس 
 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 

__________________________________

       

 

 1623رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس.بيه.أيه  اسم الطالب :

 1163فراري أس.بيه.أيه )وعنوانه  فيا ايميليا ايست عنوانه : 
 مودينا، إيطاليا( 41100-آي

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  سيارة لعبة

 01-21التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 

 مملكة البحرين -المنامة  990ص.ب عنوانه : 
       

 
 1624رقم الطلب:  ب ت /  

فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :
، 1163فراري أس. بيه. أيه )وعنوانه  فيا إيميليا إست عنوانه : 

 مودينا،, إيطاليا( 41100-آي
 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 

وصف طلب التصميم:  المصابيح األمامية للسيارة
 06-26التصنيف :

أبو غزالة للملكية الفكرية  تي . إم . بي . اسم الوكيل المفوض: 
 اجنتس 

 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
____________________________________

 

 
 1625رقم الطلب:  ب ت /  

كريستيان ديوربرفيومز   اسم الطالب :
 -أفنيو هوشيه  33برفيومز كريستيان ديور )وعنوانه  عنوانه : 
 باريس , فرنسا( 75008

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  قارورة لمنتجات عطرية

 01-09التصنيف :
 سماس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

،1010، طريق 474، مبنى 17، الطابق 171مكتب عنوانه : 
 ، السنابس410مجمع  
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 1626رقم الطلب:  ب ت /  

برفيومز كريستيان ديور  اسم الطالب :
 -أفنيو هوشيه  33برفيومز كريستيان ديور )وعنوانه  عنوانه : 
 باريس , فرنسا( 75008

 31/12/2018تاريخ تقديم الطلب: 
منتجات العطوروصف طلب التصميم:  سدادات لزجاجات 

 07-09التصنيف :
 سماس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

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

 
__________________________________

 

 
 1631رقم الطلب:  ب ت /  

شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م(  اسم الطالب :
شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م( )وعنوانه  مكتب رقم عنوانه : 

، العذيبة، مسقط، سلطنة, 2-، الطابق الثالث، برج النهضة8
 عمان(

 23/01/2019تاريخ تقديم الطلب: 
( لتر(1وصف طلب التصميم:  جرة )سعة )

 01-09التصنيف :
 أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض: 

 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
       

 

 1632رقم الطلب:  ب ت /  
شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م(  اسم الطالب :

شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م( )وعنوانه  مكتب رقم عنوانه : 
، العذيبة، مسقط، سلطنة 2-، الطابق الثالث، برج النهضة8

 عمان(
 23/01/2019تاريخ تقديم الطلب: 

( لتر(2وصف طلب التصميم:  جرة )سعة )
 01-09التصنيف :

 أبو غزاله للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 
 مملكة البحرين -، المنامة   990ص.ب عنوانه : 

__________________________________

 1633رقم الطلب:  ب ت /  
شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م(  اسم الطالب :

شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م( )وعنوانه  مكتب رقم عنوانه : 
، العذيبة، مسقط، سلطنة, 2-، الطابق الثالث، برج النهضة8

 عمان(
 23/01/2019تاريخ تقديم الطلب: 

( لتر(1وصف طلب التصميم:  قارورة )سعة )
 01-09التصنيف :

 أبو غزالة للملكية الفكرية  اسم الوكيل المفوض: 
 البحرين –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1634رقم الطلب:  ب ت /  

شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م(  اسم الطالب :
شركة مزون لأللبان )ش.م.ع.م( )وعنوانه  مكتب رقم عنوانه : 

، العذيبة، مسقط، سلطنة, 2-، الطابق الثالث، برج النهضة8
 عمان(

 23/01/2019تاريخ تقديم الطلب: 
( لتر(1.5التصميم:  قارورة )سعة )وصف طلب 
 01-09التصنيف :

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

__________________________________

 1638رقم الطلب:  ب ت /  
سنوار حسين   اسم الطالب :

، مجمع 1529طريق ، 2126، مبنى 13شقة/ محل عنوانه : 
 ، مملكة البحرين، الحد115

 06/02/2019تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  تويزلرز

 01-09التصنيف :
 سنوار حسيناسم الوكيل المفوض: 

، مجمع 1529، طريق 2126، مبنى 13شقة/ محل عنوانه : 
 ، مملكة البحرين، الحد115

 
 

 1636رقم الطلب:  ب ت /  
لويس فويتون ماليتير  :اسم الطالب 

نوف،  -رو دو بون  2لويس فويتون ماليتير )وعنوانه  عنوانه : 
 باريس ،, فرنسا( 75001

 31/01/2019تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  حقائب أمتعة بعجلتين و أربع عجالت

 01-03التصنيف :
 سابا وشركاهم تي. إم . بي. اسم الوكيل المفوض: 

 ، المنامة، مملكة البحرين21013ص. ب. عنوانه : 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا للقانون رقم )14( ل�سنة 2006

  ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )2( ل�سنة 2019

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

بطلبات براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها.

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

الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع   -1

رقم الإيداع الدولي  -2

تاريخ تقديم الطلب  -3

ا�شم المخترع  -4

ا�شم مالك البراءة وعنوانه    -5

الت�شنيف الدولي    -6

المراجع    -7

ا�شم الختراع     -8

ملخ�س البراءة     -9

عدد عنا�شر الحماية    -10

تاريخ نقل الملكية    -11

ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه    -12

ا�شم المالك الحالي وعنوانه    -13

مدير اإدارة امللكية ال�سناعية
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 [ براءة اختراع12] 

 
 

  1540[ رقم البراءة:11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2018/11/28تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20080027[ رقم الطلب: 21]
   2008/12/31[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2008/008099[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]  11/823,959 [32 ]   2007/06/29 
 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
  . ويتينجيلبرت واي [ المخترع:72]
.، تيكنولوجيز، إنكميدريكس [ مالك البراءة: 73]

شارلوت،  100ووتر ريدج باركواي، سويت  2725
 ، الواليات المتحدة االمريكية28217نورث كارولينا 

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس [ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C21C 1/04,  
C21B 11/02, C21B 7/14 

 
 [ المراجع:56]

US 6214086 B1 
US 2003/0047038 A1 
US 3760960 A 

 
طريقة وجهاز لشحن حديد مختزل بصورة مباشرة على الساخن من أوعية [ اسم االختراع: 54]

  نقل على الساخن إلى وسيلة إذابة أو وسيلة تجهيز
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وجهاز لتعبئة حديد مختزل بصورة   

( إلى HTVs( من أوعية نقل ساخنة )HDRIمباشرة على الساخن )
وسيلة إذابة أو وسيلة تجهيز. بصورة عامة، يتضمن الجهاز حامل 
تعبئة يحتوي على مجموعة من الفتحات الستقبال ودعم مجموعة من 

HTVsيحتوي كل .HTV  على منفذ خرج واحد على األقل. تتم تهيئة
خل في منفذ دخل لواحدة من مجموعة منفذ الخرج المذكور بحيث يتدا

فتحات من حامل التعبئة بواسطة مانع تسر تسرب يمنع نفاذ الهواء. 
الموضوع داخك  HDRIيتم تزويد جهاز تغذية يعمك على نقك 

HTVs  من السطح البيني لمنفذ الخرج/الدخل إلى وسيلة إذابة أو
ن ( و ما إلى ذلك. يتضمEAFتجهيز، كفرن كهربي قوسي الشكل )

 HTVsحامل التعبئة كذلك خلية حمل واحدة أو أكثر تعمل على وزن 
داخلها، بحيث يمكن استخدام حاسب أو وحدة منطقية  HDRIو 

المشحون إلى وسيلة اإلذابة أو   HDRIأخرى في التحكم في معدل 
 .وحدة التجهيز

 
 5عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]

 
 

   1541[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019[ تاريخ النشر عن منح البراءة: 45]
 

 
 2018/12/13تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090031[ رقم الطلب: 21]
   2009/03/21[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 205850/2007PCT/US[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 األولوية: [30]
[31 ]60/846,721       [32 ]2006/09/22  
 المتحدة األمريكية الواليات[ 33]
  ريتشارد دي هافينجا [ المخترع:72]
أكستريم دريلنج وكويل سيرفيسز [ مالك البراءة: 73]

هيوستن،  ،1800سويت  ويسثايمر، 5718، كورب
 ، الواليات المتحدة األمريكية77057تكساس 

 سماس للملكية الفكرية[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F16D 31/02 

 
 [ المراجع:56]

US 4691511 A  
US 6375105 B1 
US 3455333 A 
US 2005/0093340 A1 

 
 حاقن أنبوبي ملتف مع ثقل على دارة صغيرة[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
االختراع الحالي بدارة تحكم لجهاز حقن أنابيب ملفوفة تشتمل على وسيلة تحكم بالدارة  يتعلق  
( لوسيلة التحكم بالدارة لمنع عمود 3( وقد يستجيب واحد أو أكثر من صمامات ثقل الموازنة )14)

أنابيب الحفر من الهبوط في حفرة البئر أثناء معدل حركة االختراق. وفي أحد التجسيدات، يسمح 
الموازنة عند الحفر في ( بتدفق المائع من خالل خط فرعي حول صمامات ثقل 4صمام التحكم )

لقمة الحفر. وتسمح دارات التحكم الهيدروليكية األخرى بتخفيف ضغط المائع  على وضع وزن
للسيطرة على المحرك الهيدروليكي لجهاز الحقن. وفي تجسيد أخر أيضا، تنظم دارة التحكم الطاقة 

 .لة للمحرك الكهربائي بجهاز الحقنالمرس
 

 17عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]

 

 1542[ رقم البراءة: 11]
  201 9/  3/ 14[ تاريخ النشر عن منح البراءة:45]

 
 2019/01/13تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090010[ رقم الطلب: 21]
   2009/01/25[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/JP2007/064574[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2006-209349 JP [32 ]2006/01/08  
 اليابان[ 33]
     شيجيهيرو سوزوكي -1[ المخترعون:  72]
   هيديكي كوزونو -3    موتوهارو نوبوش -2
كاندا  ،25-1.، ميتاووتر كو ، ليمتد[ مالك البراءة: 73]
   كو، طوكيو، اليابان -سوداتشو، تشيودا  -
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl. : C02F1/44, C02F1/52, 
C02F1/78, C02F9/00, 
B01D61/04 

 
 [ المراجع:56]

EP 1044924 A1 
JP 2002-79062 A 

 JP 2000-350988 A 
35554 A-JP 2002 

 
 عادة تدوير المياه الفاقدةإلطريقة  [ اسم االختراع:54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
المهدر يمكن من خاللها الحصول على  يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلعادة استخدام الماء  

ماء قابل إلعادة االستخدام على نحو ثابت من ماء مهدر. تتم إضافة األوزون إلى ماء مهدر، 
مثل: الماء الناتج من معالجة ماء المجارير، بمقدار صغير بحيث يؤدي إلى تركيز أوزون متبقي 

مجم / لتر. بعد ذلك، تتم مالمسة األوزون  1 - 0.01يبلغ  - كما هو مقاس قبل الترشيح الغشائي -
مع المواد الصلبة الدقيقة المتضمنة في الماء المهدر لتغيير خصائص سطح المواد الصلبة الدقيقة 

 PAC1بحيث يصبح من اليسير تجميع المواد الصلبة . وبعد ذلك، تتم إضافة ناتج التجميع، مثال، 
( أو 5جميع المواد الصلبة الدقيقة في خزان تجميع )(. يتم ت3،من وسيلة إضافة ناتج التجميع )

خالط خطي ويتم تعريض الماء الناتج إلى الترشيح الغشائي باستخدام غشاء فصل مقاوم األوزون 
( مثل: الغشاء الخزفي. ومن ثَم، يتم الحصول على ماء يمكن إعادة استخدامه له تركيز أوزون 6)

مجم / لتر. يكون لهذه  0.5ل الغشاء، يبلغ أقل من متبقي، كما هو مقاس بعد الترشيح من خال
يمكن منع سطح الغشاء الطريقة تكاليف تشغيل منخفضة ألن استهالك األوزون يكون منخفضا، و

  .دمن االنسدا
 

 4عدد عناصر الحماية: 
 
 
 
 
 
 
 



العدد: 3410 – الخميس 14 مارس 2019

83

 
 [ براءة اختراع12]

 
 

   1543[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/01/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20110132[ رقم الطلب: 21]
   2011/12/21[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2010/058394[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31]09163403.0        [32 ]2009/06/22  
 المكتب األوروبي[ 33]
           فاندنبولك، نيك -1المخترعون:  [72]
  كرزسنسيكي، مارتن -2 
فولكسترات ، سينفولف بي في بي أيه[ مالك البراءة: 73]

  أنتويربن، بلجيكا 2000، 423بوكس  54
 للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس ابو غزالة[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: H04N 7/173 
 

 المراجع:[ 56]
 

US 2002/054078 A1 
WO 2007/065069 A 
WO 2005/016475 A1 
US 2006/094409 A1 
US 2007/067818 A1 

 

 
 طريقة لنظام السينما الرقمية التفاعلية[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بطريقة ونظام لتوفير سينما   

تجميع بيانات رقمية من تفاعلية، تشتمل على خطوات 
المتفرجين استجابة للمحتوى المعروض في السينما، 
ومعالجة البيانات المذكورة، وتوصيل تلك البيانات 
بواسطة واجهة محتوى رقمية مع وحدة خدمة المحتوى 
الرقمي، لتوفير محتوى تفاعلي يعتمد على البيانات 

 .المذكورة
 

 10عدد عناصر الحماية: 
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 براءة اختراع[ 12]
 

 
   1544[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/04تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20110037[ رقم الطلب: 21]
   2011/04/09[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2009/007101[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31]10 2008 050 855.1                           
 ألمانيا[ 33]            2008/10/08[ 32]
 غيب أوي المخترع: [72]
، 7فروستشهولزستر. ، غيب أوي[ مالك البراءة: 73]

 بنزبيرغ، ألمانيا 82377
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: C03B5/04, C03B5/16, 
C03B5/42, F27D1/16 
 

 [ المراجع:56]
 

US 4920899 A 
FR 1156001 A 

 
 

 
 هر بسلسلة عمليات فرن غير متناهيةفرن ص[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بطرق وأجهزة لفرن صهر، أو   

المنتج المراد صهره، وبعمر غير متناهي لخطوط نقل 
)سلسلة عمليات فرن(. يتحقق األمر نفسه من خالل التبادل 
المتواصل/الدوري، على سبيل المثال التبادل الحلقي، في 
الحالة المثلى، لجميع المكونات المحيطة بالحيز الداخلي/حيز 
صهر الفرن، أو المحيطة بأنابيب النقل، حيث يمكن 

لمكونات بجوار بعضها البعض بطريقة وضع/ترتيب ا
عيارية وحيث يمكن أن تتحرك هذه المكونات في اتجاه محدد 
أثناء إضافة أجزاء جديدة عند أحد األطراف الحرة للتجميعة 

المستخدمة الموجودة  / المعنية وبينما تتم إزالة األجزاء البالية
، عند الطرف الحر اآلخر من التجميعة المعنية. ولهذا الغرض

يتم تثبيت و/أو تحريك المكونات الفردية بواسطة أوعية 
 .مناسبة، حيث تظل غرفة الصهر/الغرفة الداخلية للفرن ثابتة

 
 10عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1545[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20120029[ رقم الطلب: 21]
   26/02/2012[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/GB2010/001590[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 12/547,233     [32 ]2009/08/25  
 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 رييس، بريسيال -2  ساملويس،  -1المخترعون:  [72]

 روبرسون، مارك   5-ديفيس، لين   4-رودي، كرايج 3-
  باداالمنتي، أنطوني -6
 هوليبورتون إنيرجي[ مالك البراءة: 73]

دنكان، أوكالهوما  1431ص ب  .،سيرفيسيز،إنك
  الواليات المتحدة األمريكية، 73536

 اجنتسابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي [ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: E21B 33/14,  
C04B 40/02 

 
 [ المراجع:56]
 

US 2006/086503 A1  
US 2004/180793 A1 
US 2003/221831 A1 
US 4736794 A 
US 4653587 A 
US 4512401 A 
US 3239005 A 

 
 طرق تنشيط التراكيب في المناطق الجوفية[ اسم االختراع: 54]
 
 
 الملخص:[ 57]

 
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة إلدارة األسمنت في منطقة   

تحت أرضية. في بعض التطبيقات، تشتمل طريقة السمنتة في 
تكوين تحت أرضي على وضع مالط أسمنتي يشتمل على 
مجموعة من وسائل الحفز في حفرة البئر. وتتم تهيئة  وسائل الحفز 

لزيادة معدل شك أو تصلد المالط األسمنتي، إلطالق مادة حفازة 
كما يتم إرسال إشارة إلى جزء على األقل من المالط األسمنتي 
لتحفيز وسائل التحفيز. وتطلق وسيلة التحفيز المادة الحفازة 

 .استجابة إلشارة واحدة على األقل
 

 20عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]

 
 

   1546[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20110096[ رقم الطلب: 21]
   2011/09/22[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2010/000715[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 2009-082658         [32 ]2009/03/30  
 اليابان[ 33]
 آي دي إي، كوجي. -1المخترعون:  [72]
 ماساشيي شيباباما، 3-   نيشيكيوري، تاكاشي -2

   أودا، يوسوك 4-
، 28-2 ،فجيتسو تين ليمتيد -1البراءة:  و[ مالك73]

 -شي، هيوغو-كو، كوب-تشوه، هيوغو -1غوشيدوري 
تويوتا جيدوشا كابوشيكي  -2 ؛اليابان ،256-8510 كين

 اليابان ،371-8571 كين -شي، أيتشي -تويوتا، 1، كايشا
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F02D 41/20; F01L 
1/26, F01L 13/00, F01L 1/18, 
F01L 1/344 

 [ المراجع:56]
 

WO 2004/083611 A1 
 

 
 

 
 االحتراقأداة ضبط سرعة لمحرك داخلي [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بأنه عندما يتم تغيير خصائص تشغيل صمام سحب بواسطة آلية إيقاف   

الوقت، يتم (. في هذا 68( إشارة أمر )تحكم( إلى ملف لولبي )26) ECU(، تنتج 8صمام سحب )
(، على أساس موضع دوار لعمود 68تحديد توقيت، يتم عنده إنتاج إشارة األمر إلى الملف اللولبي )

(. على أي حال، يتم تصحيح 28مرفقي، محسوب من إشارة وسيلة استشعار لموضع ذراع إدارة )
 .فقي( بالنسبة إلى العمود المر4توقيت الخرج على أساس فرق طور دوراني لعمود حدبات )

 
 5عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]

 
 

   7154[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 
 

 
 20110087[ رقم الطلب: 21]
   2011/28/28[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/FR2010/050417[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 952425        [32 ]2009/04/14  
 فرنسا[ 33]
    إزار هوني، أدنان -1المخترعون:  [72]
  ترو نسي، لوكاس -2
 ، ترانسبورت إت تكنيجاز -جاز [ مالك البراءة: 73]
سانت ريمي ليس  7847 -، روت دوفيرسايلس، إف 1

  شيفروز، فرنسا
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F17C 3/02 

 
 [ المراجع:56]
 

FR 2691520 A 
FR 2724623 A 
FR 1293237 A 
US 3570700 A 
US 3319431 A 
GB 1184440 A 

 
 (LNG)نهاية طرفية للغشاء الفرعي لخزان غاز طبيعي مسال [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
( يشتمل LNGيتعلق اإلختراع الحالى بصهريج لغاز طبيعى ُمسال )  

( ذات قدرة على احتمال أحمال، وخزان غير منفذ 11على بنية )
وفي كل جدار ومعزول حرارياً يتم تصميمه إلحتواء غاز طبيعى مسال. 

من جدران الخزان وبصورة متتابعة فى اتجاه السمك، بداية من داخل 
الخزان المذكور إلى الخارج، يوجد حاجز أساسى ِّ غير ُمنفذ، ثم حاجز 
أساسى ِّ معزول حرارياً، ثم حاجز ثانوى غير ُمنفذ، ثم حاجز ثانوى 

رأسى ِّ معزول حرارياً. ويشتمل الحاجز الثانوى غير المنفذ على جدار 
يشتمل على لوح رقيق غير منفذ أول عند قمة الجدار المذكور ووسيلة 
توصيل تقوم بإجراء توصيل بصورة غير ُمنفذة للوح الرقيق غير المنفذ 
األول المذكور بالبنية ذات القدرة على تحمل األحمال المذكورة، ويتميز 
 الصهريج المذكور بأن وسيلة التوصيل المذكورة تشتمل على لوح

( يكون موازياً للوح الرقيق غير المنفذ األول المذكور، 22معدنى أول )
 األولباللوح الرقيق غير المنفذ  ( يرتبط17ولوح رقيق غير منفذ ثانى )

 .المذكور، ويرتبط من ناحية أخرى باللوح المعدنى األول المذكور
 

 8عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1548[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100055[ رقم الطلب: 21]
   2010/06/14[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2008/062668[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 20 2007 017 410.1      
 ألمانيا[ 33]        2007/12/18[ 32] 
  مورسزيك، ديتيرالمخترع:  [72]
 -ماثياس ، ريموا جي إم بي إتش[ مالك البراءة: 73]

  كولن، ألمانيا 50829 118ستراسي  -جروجين
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: A45C 13/02,  
A45C 13/03, B65D 25/10 
 

 [ المراجع:56]
 

GB 161117 A 
FR 2711044 A 
US 6435324 B1 

 
 لوح وسيط[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بحقيبة أمتعة تحتوي على األقل   

( 16( محدد على األقل بجدار واحد )26على حيز داخلي )
( واحد 15و 14و 12و 10األمتعة وجدار جانبي )من حقيبة 

( من 16على األقل بارز من الجدار الجانبي المذكور )
( يقسم على األقل بلوح 26حقيبة األمتعة والحيز داخلي )

( على 4 ،2( بشرط أن يتم توفير حزام حقيبة )6وسيط )
( ويراعى 6األقل مثبت من طرفه األول باللوح الوسيط )

( بطريقة قابلة للضبط بإمتداد 4، 2قيبة )توجيه حزام الح
على األقل جزأين ( الخاص حقيبة األمتعة  و16الجدار )

( متقابلين لجدار جانبي بواسطة وسيلة إنحراف 12 ،10)
( واحدة على األقل بحيث يمكن ضبط المسافة بين اللوح 8)

( وجدار حقيبة األمتعة بشكل متغير، وبحيث 6الوسيط )
الطرف الثانى الحر لحزام حقيبة األمتعة  يمكن أيضاً تثبيت

 .(6( باللوح الوسيط )4 ،2)
 

 9عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1549[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 
 

 
 20090126[ رقم الطلب: 21]
   2009/12/24[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/KR2007/003349[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31]      10-2007-0061963 [32 ]2007/06/25  
  كوريا الجنوبية[ 33]
 كانغ دا هيونترع: المخ [72]
إف آي.،  12 ، إم آند سوفت، إنك.[ مالك البراءة: 73]

جو سيول  -دونج، جانجنام  -نونهين 1سامجو بي دي.، 
  ، كوريا الجنوبية135-811

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: G08G 1/0962 
 

 [ المراجع:56]
 

KR 1020060106407 A 
KR 1020040022742 A 
US 5835881 A  
US 6006161 A 

 

 
 طريقة لعرض تكبير لتقاطع في جهاز مالحة[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعرض الصور المكبرة لتقاطع   

في جهاز مالحة. ويتميز االختراع، على وجه التحديد، بتوفير 
صور مكبرة متتالية لتقاطع، وبالتالي يُحس ِّن رؤية ودقة جهاز 
المالحة في توفير دليل اتجاهي عند التقاطعات. يتعلق االختراع 
الحالي بطريقة لعرض الصور المكبرة لتقاطع في جهاز مالحة، 
حيث يكتشف جهاز المالحة مساًرا لوجهة مقصودة إلرشاد 
مستخدمه، وتشتمل الطريقة على خطوة أولى لحساب المسافة 

ي المسار؛ المقطوعة من موضع حاٍل لمركبة حتى تقاطع ف
وخطوة ثانية لتقدير الزمن المتوقع للوصول إلى هذا التقاطع على 
أساس سرعة المركبة وهذه المسافة المقطوعة لهذا التقاطع؛ 
وخطوة ثالثة لعرض الصور المكبرة لهذا التقاطع عند زمن محدد 

 .قبل الزمن المتوقع المذكور للوصول إلى التقاطع المذكور
 

 11عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1550[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/02/18تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090030[ رقم الطلب: 21]
   2009/03/18[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/JP2007/067578[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 2006-254439   [32 ]2006/09/20  
 اليابان[ 33]
  أكيهيرو أوكاموتو -1المخترعون:  [72]
  هيروشي يوشيوكا 3-   مينابو فوجي -2 
 يويشي موري 4- 
، ناكاهارا، 1-25-8، ميبيول إنك[ مالك البراءة: 73] 

 ، اليابان0075-254كين، -شي، كاناجاوا-هيراتسوكا
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: E04B 5/23;  
E04C 2/06 
  

 [ المراجع:56]
 

EP 1695615 A1  
JP 2001-292643 A  
JP 2003-506051 A  

 

 
  نظام زراعة نبات[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
لتوفير نظام  يتعلق االختراع الحالي بنظام زراعة نبات  

إلنتاج خضروات آمنة وعالية القيمة الغذائية بتكلفة 
نظام زراعة نبات لزراعة نبات على طبقة رقيقة  .منخفضة

غير مسامية أليفة للماء ووسيلة تغذية إلمداد الماء أو مائع 
تغذية إلى السطح السفلي للطبقة الرقيقة في غياب حوض 
زراعة نبات لتزويد ماء أو مائع تغذية وزراعة نبات فيه. 

كون كوسيلة التغذية، يتم استغالل مادة ممتصة للماء والتي ت
في تالمس مع الطبقة الرقيقة والتي يتم وضعها بين الطبقة 
الرقيقة ومادة غير منفذة للماء. يمكن أن يتم الحصول على 
نظام إلنتاج خضروات آمنة وعالية القيمة الغذائية بتكلفة 
منخفضة بواسطة وضع المادة غير المنفذة للماء مباشرة 

الممتصة للماء على تربة أرضية، والذي به يتم وضع المادة 
 .وأنبوبة ري، متبوعة بوضع الطبقة الرقيقة عليها

 
 11عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1551[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/04تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100080[ رقم الطلب: 21]
   2010/08/08[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2009/000974[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 األولوية:[ 30]
[31] PA2008 00260   [32 ]2008/02/25  
 الدنمارك[ 33]
   ماكس ثورهاوجالمخترع:  [72]
نيموليفيج ،  هالدور توبسو ايه / اس[ مالك البراءة: 73]

  كجس. لينجبي، الدنمارك 2800 -، دي كيه 55
  للملكية الفكرية شركة قمصية[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B01J 8/02, B01J 8/06 
 

 [ المراجع:56]
 

GB 1565824 A 
US 2003/068260 A1 
EP 0737646 A 
WO 98/04342 A 

 
  التحضير لميثانول ألجلطريقة ومفاعل [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
تصميم محسن لطريقة محفزة ومفاعل إلنتاج الميثانول عند   

ظروف االتزان فيه يفصل الميثانول المتكون من الطور 
الغازي إلى الطور السائل داخل المفاعل بدون خفض النشاط 
الحفزي لحفاز الميثانول. ويتم تحقيق ذلك بضبط درجة غليان 

درجة حرارة عامل تبريد سائل متالمس بشكل غير مباشر أو 
مع جزيئات الحفاز وبإعطاء نسبة محددة لحجم طبقة الحفاز 
إلى مساحة سطح التبريد. وبذلك، يحدث تكثيف الميثانول 
المتكون في الطور الغازي على االغلب عند سطح التبريد 
المرتب الموزع داخل المفاعل وعلى كل حال داخل منطقة 

 .دودة جداً من طبقة الحفازمح
 

 10عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1552[ رقم البراءة: 11]
 / 3 / 2019 14 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/04تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100081[ رقم الطلب: 21]
   2010/08/08[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2009/000972[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] PA2008 00260   [32 ]2008/02/25  
 الدنمارك[ 33]
 ماكس ثورهاوجالمخترع:  [72]
نيموليفيج ،  هالدور توبسو ايه / اس[ مالك البراءة: 73]

 كجس. لينجبي، الدنمارك 2800 -، دي كيه 55
 شركة قمصية للملكية الفكرية[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B01J 8/02, B01J 8/06 
  

 [ المراجع:56]
 

GB 1565824 A 
US 2003/068260 A1 
EP 0737646 A 
WO 98/04342 A 

 
 

  التحضير لميثانول ألجلمفاعل [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
تصميم محسن لمفاعل تحفيز إلنتاج الميثانول في ظروف   

توازن حيث الميثانول كما تم تشكيله يتم فصله من المرحلة 
الغازية في مرحلة السائل داخل المفاعل، دون تقليل من نشاط 
التحفيز لمادة تحقيز الميثانول. يتحقق ذلك عن طريق ضبط 

لغليان لعامل سائل التبريد يجري على اتصال غير مباشر نقطة ا
مع جسيمات المادة الحافزة وتوفير نسبة معينة من حجم اساس 
المادة الحافزة لتبريد منطقة السطح. بالتالي، تكثيف للميثانول 
كما تم تشكيله في المرحلة الغازية يأخذ مكانه على سطح التبريد 

اعل وضمن منطقة محدودة بترتيب موزع بالتساوي داخل المف
 .جدا من اساس المادة الحافزة

 
 7عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1553[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/07تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100008[ رقم الطلب: 21]
   2010/01/30[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2007/017145[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] PCT/US2007/017145   
الواليات المتحدة [ 33]      2007/08/01[ 32]

 األمريكية
 مارش، البان، إم -1المخترعون:  [72]
  مكاي، باري -3       سارجينت ، ستورت -2
، هاليبرتون إنيرجي سيرفيسيز، إنك.[ مالك البراءة: 73]

نورث سام هوستون باركواي إيست، بيلينج جيه،  3000
، 77032-3219، هوستون، تي إكس 36دابليو  3روم 

  الواليات المتحدة االمريكية
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: G01V 1/48,  
G01V 1/28, G06F 19/00 
  

 [ المراجع:56]
 

US 6508316 B2 
US 2002/0171560 A1 
US 6991045 B2 

 

 
معالجة عن بعد لبيانات مستشعر أداة بئر وتصحيح بيانات مستشعر على [ اسم االختراع: 54]

  أنظمة رصد البيانات
 
 [ الملخص:57]

 
النماذج، بتطبيق برمجي لتصحيح بيانات مستشعر في قاعدة يتعلق االختراع الحالي، في بعض   

( وفقا لمتغيرات تصحيح مغناطيسية تم الحصول عليها من عملية مسح 118، 114بيانات بعيدة )
, 108, 107جيوفيزيائي، وتم الحصول على بيانات المستشعر من أدوات توجيه على أداة البئر )

( بموقع بئر، ويمكن أن تستقر نسخة 112كمبيوتر ميداني ) (. تستقر قاعدة البيانات البعيدة في110
الفعلي. وبالنسبة لبعض  من قاعدة البيانات البعيدة أيضا في نظام كمبيوتر لعمليات في الزمن

. في صورة صفوف في جدوليتم تخزين بيانات المستشعر ألعماق محددة وأزمنة قياس  النماذج،
صفوفا جديدة في قاعدة البيانات البعيدة ذات بيانات المستشعر يمكن لبرنامج التصحيح أن يكتب 

المصححة، أو يمكن أن يكتب صفوفا جديدة في قاعدة بيانات ثانية لتخزين بيانات المستشعر 
 .المصححة

 
 30عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]

 
 

   1554[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :البراءة[ تاريخ النشر عن منح 45]
 

 
 2019/03/10تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090035[ رقم الطلب: 21]
   2009/03/28[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/GB2007/003692[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 0619178.7      [32 ]2006/09/29      
 [ المملكة المتحدة33]
  بيتر داولي -1المخترعون:  [72]
   كيفين سيويل -3        بيتر ميرين -2
يونيت ، سبيرااليت هولدينغز ليمتد[ مالك البراءة: 73]

يوروكورت، أوليفر كلوز، ويست ثوروك، إسكس ار  10
 إي إي، المملكة المتحدة 3 20ام 
  شركاهم تي ام بيسابا و[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F16L 9/17 ;  
F16L 59/14  
  

 [ المراجع:56]
 

US 6000437 A 
US 5421938 A 
US 6110310 A 
GB 1137121 A 

 

 
  منتجات عازلة لشبكات التوزيع[ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
لقد تم مناقشة جهاز تجميع إشعاعي يشتمل على خلية ضغط   

تجويف ضغط أول وتجويف ضغط ثاني بواسطة تنقسم إلى 
المركز. الفرق البسيط في الضغط بين تجاويف الضغط تحافظ 

على تشغيل المركز في صورة مركزة لحزمة األشعة و تقلل   
من التآكل على الطبقة العاكسة في المركز. يشتمل جهاز 
تجميع اإلشعاع أيًضا على وسائل مصممة بشكل مناسب 

مطلوب في تجويف الضغط التابع، مما يعني إلنشاء الضغط ال
إمكانية تعويض التغيرات في حجم تجويف الضغط الناتجة 

 .من حمولة الرياح ، على سبيل المثال
 

 20عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]

 
 

   1555[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/10تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20090068[ رقم الطلب: 21]
   2009/08/06[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2008/000817[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] MI2007A000228  
 إيطاليا[ 33]      2007/08/02[ 32]
  آنجلو كالديروني -1المخترعون:  [72]
 جورجيو جيروال -2
بيازيلي إي ، إي إن آي أس . بيه . أيه[ مالك البراءة: 73]

   روما، إيطاليا I - 00144، 1ماتيي، 
  شركاهم تي ام بيسابا و[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: E21B21/01, 
E21B21/10 
  

 [ المراجع:56]
 
WO 01/69034 A 
WO 2006/133826 A 
WO 2005/108831 A 
US 5832956 A 

 
  وتحويل مجرى دوران سائل العتراضأداة [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
يتعلق هذا اإلختراع بمعدات اعتراض وتحويل مسار   

تـدفق سـائل تتكـون مـن ثـالث غـرف للتدفق ومجموعة من 
الصمامات، والغرف المذكورة بها وسائل لالتصـال مـع 
خطـوط اإلمـداد أو الوصول وتتصل ببعضها حيث تتصل 

( III( و )II( مـع الغـرفتين األخـرتين )Iغرفة واحدة فقـط )
ويتحقــق االتصــال بــين الغــرف المــذكورة عــن طريــق 
صــمامين علــى األقــل أحــدهما صمام معدل التدفق 

(Q( وصمام معادل)Eواحـد علـى األقـل، ويتصـل كـ ) ل
(، سواء فى اتجاه السريان أو عكس اتجاه Eصـمام معـادل )

( الثابتـة أو القابلــة Dالسـريان، مـع أجهـزة منـع التـدفق )
للضــبط، والغــرفتين غيــر المتصــلتين يشــتركان فــى 

( أو صــمام ثالثــى االتجـاه أو واحـد بكـل Vصــمام )
ضـع مقابـل يفـتح غرفـة، صـمام أحـادى اإلتجـاه فـى مو

أحـدهما عنـدما يغلق اآلخر والعكس بالعكس حيث الصمام 
 .(S( يتزاوج مع صمام التفريغ )Vالمذكور )

 
 7عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1556[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/10تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20100060[ رقم الطلب: 21]
   2010/06/16[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2008/065600[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31] 10 2007 061 167.8   
 ألمانيا[ 33]      2007/12/17[ 32]
 كالوس ولترالمخترع:  [72]
، 56الكرونستراسية ، كالوس ولتر[ مالك البراءة: 73]

   ألمانيادوسيلدروف،  40625
  شركاهم تي ام بيسابا و[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: F01K27/00, 
F03G3/00, F03G7/04 
  

 [ المراجع:56]
 

US 6364152 A  

 
  إلى داخل وسططريقة وجهاز ونظام لنقل طاقة [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
وسـط ناقـل غيـر غـازى يحـول إلـى وسـط ناقـل غـازى بواسـطة   

الطاقـة الحراريـة المقدمـة، بحيـث أن الوسـط الناقـل الغـازى يرتفـع 
إلـى إرتفـاع محـدد مسـبقا ً. ويضـغط الوسـط الناقـل الغـازى. ويعـاد 

الغازى المضغوط عند إرتفاع محدد مسبقاً فى تحويـل  الوسط الناقل 
وسط ناقل غير غازى بواسطة الحـرارة المسـتلمة لـدائرة التبريد من 
الوسط الناقل. وتعاد الحرارة المستلمة بدائرة التبريد بعد ذلك حتى 

 .تستخدم لتسـخين الوسـط الناقـل عند أى موضع مناسب مرغوب
 

 23عدد عناصر الحماية: 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
   1557[ رقم البراءة: 11]
 14 / 3 / 2019 :[ تاريخ النشر عن منح البراءة45]
 

 
 2019/03/10تاريخ قرار منح البراءة: 

 

 
 20110069[ رقم الطلب: 21]
   2011/06/16[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/FR2009/052315[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 األولوية:[ 30]
[31] 0858657   [32 ]2008/12/16    
 فرنسا[ 33] 
  جوسين، كريستوف -1المخترعون:  [72]
 فينيكس، ريجينالد -3     ترانغ -تشاو، فو -2
إنفيجين فييكيل إنجينيرينغ [ مالك البراءة: 73]

إيمي دي  48، ري دو 11، نوفاسيوتكنولوجي إفينت
  هيريكورت، فرنسا 70400 -أرتيليري إف 

  شركاهم تي ام بيسابا و[ الوكيل: 74]

 [ التصنيف الدولي: 51]
Int. Cl.: B60P 3/00,  
B62D 21/02, B62D 27/02 
  

 [ المراجع:56]
 

EP 1318064 A 
EP 1588929 A 
US 2004/056468 A1 

 
  نموذجي لعربة نقل ثقيلةوحدة نمطية لهيكل [ اسم االختراع: 54]
 
 
 [ الملخص:57]

 
( لعربة 1( لهيكل نموذجي )10يتعلق االختراع بوحدة نمطية )  

( تتميز في أنها تضم، في احدى اطرافها، سطح 100نقل ثقيلة )
( يمتد بين سطحين 13( ذو سطح حامل مائل )12توصيل )

يتعلق ( يميل نسبيا إلى السابق. 14،15مستويين متوازيين )
االختراع أيضا بطريقة لتركيب هذه الوحدات. يتعلق االختراع 

( والذي يضم ما ال يقل عن اثنين من مثل تلك الوحدات 1بهيكل )
( يحددان معا مجموعة 12( بحيث ان سطحي الوصل )10)

ذات وصلة تراكب امتدادية، او وصلة تراكب امتدادية غير 
ختراع أيضا بسيارة (. يتعلق اال11متناكبة او وصلة بخابور )

( ووحدة 1( تضم ما ال يقل عن هيكل مماثل واحد )100ميناء )
 .(10نمطية واحدة )

 
 13عدد عناصر الحماية: 
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    وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )211( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الت�شامن التي حتمل ا�شم )جديد �شن بورت الدولية/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 125383، طالبني 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

 MD MOAZZEM HOSSAN RACHEL MD NURUL ISLAM :دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من

،  وحممد �شديق قا�شم علي نوح عبداهلل.

اإعالن رقم )212( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة 

رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الطبية  للمعدات  )رمييداين  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

121165، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 40،000 

)اأربعون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حممد اأجمد خان، حنا طارق جاويد رحمن عبدالرحمن، 

دان�س رحمن. 

اإعالن رقم )213( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عي�شى ح�شن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )برج ال�شعودية ملواد البناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
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19053-15، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

 JOSHLYNمقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مريزا عبداهلل عي�شى ح�شن، و

     .MATHEW THOMAS

اإعالن رقم )214( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه اأ�شحاب �شركة الت�شامن 

التي حتمل ا�شم )قا�شم اأ�شريي واأولده(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1293، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية، با�شم ال�شيد/ عبداملجيد قا�شم علي اأكرب اأ�شريي، ومبا�شرته القيام بنف�شه 

باإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )215( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة 

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )و�شام الرواد لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

83043، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ حممد علي قا�شم الرعيني.

اإعالن رقم )216( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

بن  قا�شم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�س.�س.و(،  للتجارة  ب�شمية  )�شاطي  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  غزواين،  �شلمان  بن  يحيى 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 114591، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: قا�شم بن يحيى بن  3،000 )ثالثة  حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 

�شلمان غزواين، وابنو م�شعود. 
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اإعالن رقم )217( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية عامة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه �شركة جواد حبيب 

كم�شكي  عبداهلل  )�شالح  ا�شم  حتمل  التي  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ت�شامن،  و�شركاه/ 

واأولده �س.م.ب.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1474-4، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ حممد 

�شالح عبداهلل عبدالرحمن كم�شكي.

اإعالن رقم )218( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة 

 ،1-108564 القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  �شوكلت ذ.م.م(،  ا�شم )كوكوليكا  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

 2،500 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإىل  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني 

)األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ ن�شرين حممد ذيب ال�شعد العمري.

اإعالن رقم )219( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

الأعمال(،  خلدمات  الذهبية  )اجلزيرة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  يعقوبي،  عبدالرحمن  �شالح 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85937، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: منري حممد �شالح 

عبدالرحمن يعقوبي، و�شيخ مب�شر زمان �شيخ خور�شيد اأحمد، وحممد عتيق خان. 
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اإعالن رقم )220( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة  

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شركاء يف ال�شركة 

ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اآربرو ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81280-1، طالبني حتويل 

ال�شركة اإىل فرع من فروع ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )�شهى غالرييا ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

 HASHMI SYED NAUSHAD، لكل من:  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  األف(  وع�شرون  25،000 )خم�شة 

NAJEEBUDDIN SYED، ويا�شمني حممد رفيع �شفيع.        

اإعالن رقم )221( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

�س.�س.و(،  وال�شياحة  لل�شفر  )ال�شفري  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الع�شومي،  عبدالرحمن 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32887، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية با�شمه 

�شخ�شيًا ومبا�شرته اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )222( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

ح�شني حممد اإبراهيم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هاليا جتارة عامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

 30،000 98075، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

 HASHIMو اإبراهيم،  حممد  ح�شني  حممد  جهمان  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ثالثون 

KATTISSERI ABDULSUBHAN، وني�شا�س كاتابلي حممد علي، ونامراز بنكاد نا�شر.
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اإعالن رقم )223( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه ال�شيدة/ دلل قا�شم 

مبارك عيد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كال�س للحالقة الرجالية وامل�شاج(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 77188، طالبة حتويل املوؤ�ش�شة اإىل فرع من ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )كال�س ويف للحالقة 

الرجاليه ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94614.

اإعالن رقم )224( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه �شركة )كي بوينت 

اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )البحرين بي للتطوير  لإدارة الأعمال( نيابة عن 

�س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59163، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل 

�شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000،000 )ع�شرون مليون( دولر اأمريكي.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإىل  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )225( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ال�سم التجاري وتخفي�ص راأ�سمال 

�سركة )بنك اأدك�ص �ص�م�ب مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه امل�شاهمون يف ال�شركة 

امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )بنك اأدك�س �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52088، 

طالبني تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 81،222،222 دولر اأمريكي اإىل 19،271،205 دولرات اأمريكية، وبتعديل 

ال�شم التجاري لي�شبح �شركة )اأدك�س �س.م.ب مقفلة(.
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اإعالن رقم )226( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي حتمل ا�شم )بايك�س خلدمات ال�شت�شارات ال�شناعية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64765، 

طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد بهاء فريد حممود 

اأبو�شقر، ومبا�شرته اإجراءات التحويل.


