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 اأمر ملكي رقم )40( ل�ضنة 2019 

باإعادة ت�ضكيل املجل�س الأعلى للق�ضاء

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )33/ح( منه،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )69( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2016 بت�شكيل املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـل املجل�س الأعلى للق�شاء من ُكـلًّ من: ي�شكَّ

رئي�س محكمة التمييز الم�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينين.   .1

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء.   

النائب العام. الدكتور علي بن ف�شل البوعينين   .2

وكيل محكمة التمييز. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد ال�شيد اأحمد   .3

وكيل محكمة التمييز. القا�شي مع�شومة عبدالر�شول عي�شى   .4

وكيل محكمة التمييز. ف�شيلة ال�شيخ عدنان عبداهلل  القطان   .5

وكيل محكمة التمييز.   ف�شيلة ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور   .6

وكيل محكمة التمييز. القا�شي ال�شيخ محمد بن علي اآل خليفة   .7

المحامي العام. الم�شت�شار اأ�شامة علي العوفي   .8

الأمين العام. القا�شي علي اأحمد الكعبي   .9

رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية. القا�شي محمد ميرزا محمد اأمان   .10

وكيل المحكمة الكبرى المدنية. القا�شي فاطمة في�شل حبيل من�شور   .11

المحامي العام الأول �شابقًا. الم�شت�شار حميد حبيب اأحمد   .12

وتكون مدة ع�شويتهم يف هذا املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
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املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بـتـاريــخ: 20 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 23 يـولـيـــــــــــــــو 2019م
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 اأمر ملكي رقم )41( ل�ضنة 2019 

بتعيينات ق�ضائية

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

يعيَّ ف�شيلة ال�شيخ الدكتور فريد يعقوب يو�شف املفتاح وكياًل مبحكمة التمييز.

املادة الثانية

يعيَّ قا�شيًا مبحكمة التمييز، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي طارق محمد فتحي محمد اأمين عمران.

2( القا�شي ح�شام الدين �شيد ح�شن �شاكر.

املادة الثالثة

يعيَّ القا�شي ح�شام حممد طلعت حممد ال�شيد وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.

املادة الرابعة

يعيَّ القا�شي وجيه ال�شيد اأحمد ال�شاعر قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.

املادة اخلام�ضة

يعيَّ رئي�شًا باملحكمة الكربى املدنية، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي عمرو �شالح الدين محمد علي.

2( القا�شي اأحمد عبدالفتاح اأحمد اأبو م�شلم.

3( القا�شي بالل عبدالغني محمود ال�شنهابي.

4( القا�شي هاني محمد بكر محمد خليل غالي.

5( القا�شي اأحمد طه اأحمد اأحمد العالوي.

6( القا�شي اأحمد ر�شوان عبدالنبي اإبراهيم.
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املادة ال�ضاد�ضة

يعيَّ وكياًل باملحكمة الكربى املدنية، ُكـلٌّ من:

1( القا�شي محمد علي اأحمد ر�شوان.

2( القا�شي محمد محمد عبدالفتاح اأحمد عبداهلل.

املادة ال�ضابعة

يعيَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(، ورئي�س نيابة من الفئة )ب(، ُكـلٌّ من:

)رئي�س نيابة( 1( الأ�شتاذ محمد جمال محمد �شلطان. 

2( القا�شي عبدالعزيز على جا�شم �شويطر. 

)رئي�س نيابة( 3( الأ�شتاذ محمد يو�شف محمد الزباري. 

يقي.  ـدِّ 4( القا�شي محمود �شلمان محمود ال�شِّ

)رئي�س نيابة( 5( الأ�شتاذ نا�شر اإبراهيم ح�شن ال�شيب. 

)رئي�س نيابة( 6( الأ�شتاذ اأحمد عبدالعزيز اإبراهيم البوعينين. 

)رئي�س نيابة( 7( الأ�شتاذ ال�شيخ عبداهلل عبدالرحمن اآل خليفة. 

)رئي�س نيابة( 8( الأ�شتاذ محمد اأحمد خليفة الظهراني. 

9( القا�شي �شريف اأحمد ر�شاد ال�شكري. 

املادة الثامنة

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بـتـاريــخ: 20 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 23 يـولـيـــــــــــــــو 2019م
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 اأمر ملكي رقم )42( ل�ضنة 2019 

مبْنح و�ضام

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور،

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

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل �شعادة الدكتور عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�شيخ 

�شفري اململكة العربية ال�شعودية.

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بـتـاريــخ: 20 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 23 يـولـيـــــــــــــــو 2019م
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 مر�ضوم رقم )49( ل�ضنة 2019

 باإعادة تنظيم �ضئون العدل وال�ضئون الإ�ضالمية 

بوزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

وال�شئون  العدل  بوزارة  العدل  باإعادة تنظيم �شئون  ل�شنة 2013  املر�شوم رقم )34(  وعلى 

الإ�شالمية والأوقاف،

وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد تنظيم �شئون العدل وال�شئون الإ�شالمية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، 

وذلك على النحو الآتي:

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، ويتبعه:

اأوًل: جهاز ق�شايا الدولة )بم�شتوى اإدارة(.

ثانيًا: وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية، ويتبعه:

1- اإدارة �شئون واأموال القا�شرين.

2- الوكيل الم�شاعد ل�شئون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:

اأ- اإدارة المحاكم.

ب- اإدارة التنفيذ.

ج- اإدارة التوثيق.

3- الوكيل الم�شاعد لل�شئون الإ�شالمية، وتتبعه:

اأ - اإدارة ال�شئون الدينية.

ب- اإدارة �شئون القراآن الكريم.

�َشـِري والنفقة، ويتبعه:
ُ
ثالثًا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ
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1- اإدارة التخطيط والإح�شاء.

2- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

3- اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

4- معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية.

املادة الثانية

ُتلغى الفقرة )ثانيًا( من املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية، 

واملر�شوم رقم )34( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 20 ذي القعدة 1440هـ

الموافـق: 23 يــــولـيـــــــــــو 2019م
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 قرار رقم )11( ل�ضنة 2019

باإعادة ت�ضكيل املجال�س التن�ضيقية للمحافظات الأربع باململكة

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

وعلى الأخ�س املادة )12( منه، 

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل املجال�س التن�شيقية للمحافظات اخلم�س 

باململكة،

وبناًء على تو�شية وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل املجال�س التن�شيقية للمحافظات الأربع باململكة على النحو الآتي: ُتـ�شكَّ

اأوًل: حمافظة العا�ضمة:

الت�ضكيلاجلهةامل�ضمىالرقم

رئي�شًاحمافظة العا�شمةحمافظ حمافظة العا�شمة1

نائبًا للرئي�سحمافظة العا�شمةنائب حمافظ حمافظة العا�شمة2

ع�شوًامديرية �شرطة حمافظة العا�شمةمدير عام مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة3

ع�شوًااأمانة العا�شمةمدير عام اأمانة العا�شمة4

ع�شوًاوزارة الداخليةممثل عن املن�شقية العامة للمحافظات5

ع�شوًاوزارة الإ�شكانمدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية6

مدير اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق7

 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

ع�شوًاوزارة الرتبية والتعليممدير اإدارة التخطيط وامل�شاريع الرتبوية8

ع�شوًاوزارة العمل والتنمية الجتماعيةمدير اإدارة املوارد الب�شرية9

ع�شوًاوزارة ال�شحةمدير اإدارة ال�شحة العامة10

ع�شوًاهيئة الكهرباء واملاءمدير اإدارة توزيع الكهرباء11

ع�شوًاوزارة �شئون ال�شباب والريا�شةمدير اإدارة امل�شاريع12
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ع�شوًاوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةمدير اإدارة الت�شجيل13

ع�شوًاهيئة البحرين للثقافة والآثارمدير اإدارة الت�شال والرتويج14

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ يو�شف �شالح الدين اإبراهيم بن ح�شن15

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ عادل حميد عبداحل�شي جعفر16

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ عبداحل�شي خليل ديواين17

ثانياً: حمافظة املحرق:

الت�ضكيلاجلهةامل�ضمىالرقم

رئي�شًاحمافظة املحرقحمافظ حمافظة املحرق1

نائبًا للرئي�سحمافظة املحرقنائب حمافظ حمافظة املحرق2

ع�شوًامديرية �شرطة حمافظة املحرقمدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق3

ع�شوًابلدية املحرقمدير عام بلدية املحرق4

ع�شوًاوزارة الداخليةممثل عن املن�شقية العامة للمحافظات5

ع�شوًاوزارة الإ�شكانمدير اإدارة اإن�شاء و�شيانة امل�شاريع الإ�شكانية6

مدير اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق7

 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

8

 مدير اإدارة الرتبية الريا�شية والك�شفية

واملر�شدات

ع�شوًاوزارة الرتبية والتعليم

ع�شوًاوزارة العمل والتنمية الجتماعيةمدير اإدارة امل�شاعدات الجتماعية9

ع�شوًاوزارة ال�شحةرئي�س اخِلـْدمات الطبية10

ع�شوًاهيئة الكهرباء واملاءرئي�س مركز املحرق لطوارىء الكهرباء11

ع�شوًاوزارة �شئون ال�شباب والريا�شةمدير اإدارة املن�شاآت12

ع�شوًاهيئة البحرين للثقافة والآثارمدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية13

ع�شوًاوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةمدير اإدارة التنمية ال�شناعية14

ع�شوًامن مواطني املحافظةالدكتور/ ح�شن اإبراهيم ح�شن كمال15

ع�شوًامن مواطني املحافظةالدكتور/ اإبراهيم عبداهلل ح�شي مطر16

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ خمي�س حممد املقلة17
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ثالثاً: املحافظة ال�ضمالية:

الت�ضكيلاجلهةامل�ضمىالرقم

رئي�شًااملحافظة ال�شماليةحمافظ املحافظة ال�شمالية1

نائبًا للرئي�ساملحافظة ال�شماليةنائب حمافظ املحافظة ال�شمالية2

ع�شوًامديرية �شرطة املحافظة ال�شماليةمدير عام مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية3

ع�شوًابلدية املنطقة ال�شماليةمدير عام بلدية املنطقة ال�شمالية4

5

 الوكيل امل�شاعد لل�شيا�شات واخِلـْدمات

الإ�شكانية

ع�شوًاوزارة الإ�شكان

ع�شوًاوزارة الداخليةممثل عن املن�شقية العامة للمحافظات6

مدير اإدارة ت�شغيل و�شيانة ال�شرف ال�شحي7

 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

ع�شوًاوزارة الرتبية والتعليممدير اإدارة العالقات العامة والإعالم8

ع�شوًاوزارة العمل والتنمية الجتماعيةمدير اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة9

ع�شوًاوزارة ال�شحةمدير اإدارة تعزيز ال�شحة10

ع�شوًاهيئة الكهرباء واملاءمدير اإدارة ِخـْدمات امل�شرتكي11

ع�شوًاوزارة �شئون الإعالممدير اإدارة و�شائل الإعالم12

ع�شوًاوزارة �شئون ال�شباب والريا�شةمدير اإدارة الفعاليات والربامج13

ع�شوًاهيئة البحرين للثقافة والآثارمدير اإدارة الثقافة والفنون14

ع�شوًاوزارة املوا�شالت والت�شالتمدير اإدارة تنظيم النقل الربي15

16

 مدير اإدارة تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية

واملتو�شطة

ع�شوًاوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ اأحمد مريزا اجلواهري17

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ اأحمد يو�شف علي18

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ يو�شف عبداهلل املحميد19
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رابعاً: املحافظة اجلنوبية:

الت�ضكيلاجلهةامل�ضمىالرقم

رئي�شًااملحافظة اجلنوبيةحمافظ املحافظة اجلنوبية1

نائبًا للرئي�ساملحافظة اجلنوبيةنائب حمافظ املحافظة اجلنوبية2

3

 مدير عام مديرية �شرطة املحافظة

اجلنوبية

ع�شوًامديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية

ع�شوًاجمل�س الأوقاف ال�شنيةرئي�س جمل�س الأوقاف ال�شنية4

ع�شوًابلدية املنطقة اجلنوبيةمدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية5

رئي�س املجل�س البلدي يف املحافظة اجلنوبية6

 املجل�س البلدي يف املحافظة

اجلنوبية

ع�شوًا

ع�شوًاوزارة الإ�شكانالوكيل امل�شاعد مل�شاريع الإ�شكان7

ع�شوًاوزارة العمل والتنمية الجتماعيةالوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع8

ع�شوًاوزارة �شئون ال�شباب والريا�شةالوكيل امل�شاعد للمن�شاآت وامل�شاريع9

ع�شوًاوزارة الداخليةممثل عن املن�شقية العامة للمحافظات10

ع�شوًاوزارة الرتبية والتعليممدير اإدارة اخِلـْدمات الطالبية11

مدير اإدارة هند�شة املواد12

 وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

ع�شوًاوزارة ال�شحةمدير اإدارة اخِلـْدمات امل�شاندة13

ع�شوًاوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةمدير اإدارة عمليات املناطق ال�شناعية14

ع�شوًاهيئة الكهرباء واملاءمدير اإدارة الأمن ال�شناعي وال�شالمة15

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ عي�شى نا�شر �شقر النعيمي16

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ �شعد حمد �شعد الدو�شري17

ع�شوًامن مواطني املحافظةال�شيد/ حممد �شعيد املن�شوري18

املادة الثانية

اأربع �شنوات قابلة  باململكة  الأربع  للمحافظات  التن�شيقية  الع�شوية يف املجال�س   تكون مدة 

للتجديد.
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املادة الثالثة

على وزير الداخلية والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 يـــــولـيـــــــــــو 2019م
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 قرار رقم ) 12( ل�ضنة 2019

  باإن�ضاء اللجنة الوطنية ملكافحة 

متالزمة النق�س املناعي املكت�َضـب )الإيدز(

رئي�س مجل�س الوزراء:

املجتمع من مر�س متالزمة  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة  القانون رقم )1(  بعد الطالع على 

الأخ�س  وعلى  معه،  املتعاي�شي  الأ�شخا�س  حقوق  وحماية  )الإيدز(  املكت�َشـب  املناعي  النق�س 

املادة )16( منه، 

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

وعلى القرار رقم )20(  ل�شنة 1995 باإن�شاء اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س الِعـَوز املناعي 

املكت�َشـب )الإيدز( وبيان اخت�شا�شاتها،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س الِعـَوز 

املناعي املكت�َشـب ) الإيدز(،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

مادة )1(

الإيدز(،  املكت�شب  املناعي  النق�س  متالزمة  ملكافحة  الوطنية  )اللجنة  ُت�شمى  جلنة  ُتن�شاأ 

برئا�شة وزير ال�شحة، وع�شوية كل من:

-  الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة   نائبًا للرئي�س

ع�شوًا -  مدير اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة    

ع�شوًا -  مدير اإدارة تعزيز ال�شحة بوزارة ال�شحة   

ع�شوًا -  ممثل عن وزارة الداخلية      

-  ممثل عن وزارة التربية والتعليم                 ع�شوًا

ع�شوًا -  ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية   

ع�شوًا -  ممثل عن وزارة �شئون الإعالم    

ع�شوًا -  ممثل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة   

ع�شوًا ـع ال�شلمانية الطبي     -  ممثل عن مجمَّ

ع�شوًا -  ممثل عن م�شت�شفى قوة دفاع البحرين   

ع�شوًا -  ممثل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي   

ع�شوًا -  ممثل عن كلية الطب بجامعة الخليج العربي              
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رًا  ع�شوًا ومقرِّ - ممثل عن ق�شم مكافحة الأمرا�س بوزارة ال�شحة   

مادة )2( 

ُتبا�شر اللجنة اخت�شا�شاتها املن�شو�س عليها بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( ل�شنة 

وحماية  )الإيدز(  املكت�َشـب  املناعي  النق�س  متالزمة  مر�س  من  املجتمع  وقاية  ب�شاأن   2017

الأ�شخا�س املتعاي�شي معه. 

مادة )3( 

ُيلغى القرار رقم )20(  ل�شنة 1995 باإن�شاء اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س الِعـَوز املناعي 

املكت�َشـب ) الإيدز( وبيان اخت�شا�شاتها، والقرار رقم )49( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل اللجنة 

الوطنية للوقاية من مر�س الِعـَوز املناعي املكت�َشـب )الإيدز(، كما ُيلغي كل حكم يخالف اأحكام 

هذا القرار. 

مادة )4( 

على وزير ال�شحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 يـــــولـيــــــــــو 2019م
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وزارة العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )48( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي مل�ضابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب

الإنرتنت )القارئ العاملي(

وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 باإعادة تنظيم وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية،

العدل  بوزارة  الكرمي  اإدارة �شوؤون القراآن  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )53( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الإنرتنت  عرب  الكرمي  القراآن  لتالوة  العاملية  البحرين  مل�شابقة  الأ�شا�شي  النظام  ُيعتَمد 

)القارئ العاملي( املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة لل�شوؤون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                                                      

                      وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 �شــــوال 1440هـ

المــــوافــــــــق:11 يـونيـــو 2019م
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النظام الأ�ضا�ضي

مل�ضابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب الإنرتنت

)القارئ العاملي(

املادة )1( 

عرب  الكرمي  القراآن  لتالوة  العاملية  البحرين  )م�شابقة  ت�شمى  عاملية  قراآنية  م�شابقة  تن�شاأ 

القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  العاملي(،  القارئ  )م�شابقة  اخت�شارًا  عليها  ويطلق  الإنرتنت( 

بامل�شابقة.

املادة )2( 

تهدف امل�شابقة لتحقيق الآتي:

خدمة القراآن الكريم واإظهار العناية الفائقة به.  .1

ت�شجيع النا�شئة وال�شباب على الإقبال على تالوة القراآن الكريم وترتيله.  .2

اإبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقراآن الكريم على الم�شتوى العالمي.  .3

تعزيز جهود مملكة البحرين ومبادراتها المميَّزة في مجال الحكومة الإلكترونية.  .4

املادة )3( 

تتكون امل�شابقة من اأربعة فروع:

د. القارئ المجوِّ  .1

ل. القارئ المرتِّ  .2

القارئ ال�شغير.  .3

القارئ الحافظ.  .4

املادة )4( 

لل�شوؤون الإ�شالمية وع�شوية كل  ت�شكل اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة برئا�شة وكيل الوزارة 

من:

نائبًا للرئي�س الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية   .1

ع�شوًا الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية   .2
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ع�شوًا ممثل عن وزارة �شوؤون الإعالم    .3

ع�شوًا مدير اإدارة �شوؤون القراآن الكريم    .4

ع�شوًا رئي�س ق�شم الم�شابقات القراآنية باإدارة �شوؤون القراآن الكريم   .5

مقررًا اأحد موظفي اإدارة �شوؤون القراآن الكريم   .6

املادة )5( 

تخت�س اللجنة بر�شم ال�شيا�شة العامة للم�شابقة وكل ما يت�شل بها، ولها على وجه اخل�شو�س:

الإ�شراف العام على الم�شابقة وبرنامج عملها.  .1

اإقرار ال�شروط والمعايير والإجراءات الخا�شة بالم�شابقة.  .2

تحديد العدد الإجمالي للمتاأهلين في كل مرحلة.  .3

اعتماد اأع�شاء لجان التحكيم واللجان الفنية والتنظيمية.  .4

اإقرار الجدول الزمني للم�شابقة.  .5

مين. ين والمنظِّ تحديد مكافاآت المحكمَّ  .6

درا�شة الأفكار والمقترحات التي تهدف لتطوير الم�شابقة وزيادة انت�شارها، ورفع التو�شيات   .7

ب�شاأنها.

املادة )6( 

اأع�شائها.  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاتها  وتكون  رئي�شها،  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

الذي  اجلانب  ح  يرجَّ الأ�شوات  َت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر 

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اإىل  اللجنة  وقرارات  تو�شيات  وُترفع  الرئي�س.  منه 

لعتمادها.

املادة )7( 

تقام امل�شابقة كل �شنتي ميالديتي، وتنظم عرب �شبكة الإنرتنت، وي�شارك فيها املت�شابقون 

عن ُبعد من داخل مملكة البحرين وخارجها، ممن تنطبق عليهم ال�شروط الآتية:

األ يكون المت�شابق قد ا�شترك في اأكثر من فرع من فروع الم�شابقة خالل الدورة.  .1

األ يكـــون قـــد �شبـــق للمت�شابق الفوز بلقـــب القارئ العالمي فـــي اأحد فـــروع الم�شابقة اإعادة   .2

ال�شتراك في نف�س الفرع.
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مًا في الم�شابقة. األ يكون المت�شابق قد �شارك محكَّ  .3

املادة )8( 

يتم الت�شجيل يف امل�شابقة عرب موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت، وتتوىل اإدارة �شوؤون 

امل�شاركة.  و�شوابط  �شروط  مع  توافقها  من  والتاأكد  امل�شاركي  بيانات  فح�س  الكرمي  القراآن 

الإلكرتوين  النظام  النتائج عرب  واإعالن  امل�شاركي  وتقييم تالوات  با�شتقبال  الإدارة  تقوم  كما 

للم�شابقة، ويف �شوء ما توجه به اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة.

املادة )9( 

حتكيم امل�ضابقة

وخارجها  البحرين  مملكة  داخل  من  مي  املحكَّ اأ�شماء  الكرمي  القراآن  �شوؤون  اإدارة  تقرتح 

وترفعها للجنة امل�شرفة على امل�شابقة لعتمادها. وي�شرتط يف ع�شو جلنة التحكيم الآتي:

األ يقل عمره عن خم�شة وع�شرين عامًا.  .1

م فيها. اأن يكون حا�شاًل على اإجازة قراآنية في الرواية التي يحكِّ  .2

اأن تكون لديه خبرة كافية في تقييم المت�شابقين.  .3

اأن يجيد ا�شتخدام الحا�شب الآلي و�شبكة الإنترنت لأغرا�س التقييم.  .4

املادة )10( 

اجلدول الزمني للم�ضابقة

يت�شمن  امل�شابقة  على  الإ�شراف  للجنة  مقرتحًا  ت�شورًا  الكرمي  القراآن  �شوؤون  اإدارة  ترفع 

عرب  عنه  والإعالن  واإقراره،  درا�شته  اللجنة  وتتوىل  لها،  الزمني  واجلدول  امل�شابقة،  مراحل 

و�شائل الإعالم املنا�شبة.

املادة )11( 

قيمة اجلائزة

يكون للم�شابقة عدد من اجلوائز على النحو الآتي:

اأوًل: جائزة القارئ العالمي.

ومتنح ملت�شابق واحد فقط يف كل فرع من فروع امل�شابقة، وذلك على النحو الآتي:

د: ثالثون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة. القارئ العالمي المجوِّ
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القارئ العالمي المرتِّل: خم�شة وع�شرون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

القارئ العالمي ال�ضغير: خم�شة ع�شر األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

القارئ العالمي الحافظ: ثالثون األف دولر اأمريكي ودرع الم�شابقة.

ومينح املتاأهلون للمرحلة النهائية يف كل فرع جوائز ت�شجيعية حتدد قيمتها اللجنة امل�شرفة 

على امل�شابقة.

ثانياً: جائزة قارئ الجمهور:

ومتنح  معها،  والتفاعل  للتالوات  ال�شتماع  على  اجلمهور  لت�شجيع  اجلائزة  هذه  تهدف 

للمت�شابق الذي يح�شل على اأكرب عدد من اأ�شوات اجلمهور يف الت�شويت الإلكرتوين عرب نظام 

امل�شابقة، �شريطة اأن يكون قد ح�شل على درجة 95% فاأكرث يف معيار تطبيق اأحكام التجويد يف 

املرحلة الثانية من مراحل امل�شابقة. وحتدد قيمة هذه اجلائزة بخم�شة اآلف دولر اأمريكي.

ثالثاً: جائزة منجم القراء:

تهدف هذه اجلائزة لت�شجيع املعاهد واملوؤ�ش�شات واملراكز القراآنية يف العامل على م�شاركة 

طالبهم واملنت�شبي اإليهم يف امل�شابقة. ومتنح للموؤ�ش�شة التي ح�شلت على اأكرب عدد من النقاط 

امل�شرفة  اللجنة  ت�شعها  التي  واملعايري  ال�شوابط  الذين ميثلونها، بح�شب  املت�شابقي  من خالل 

على امل�شابقة.

وحتدد قيمة هذه اجلائزة بع�شرة اآلف دولر اأمريكي.

املادة )12( 

ت�شتقبل امل�شابقة طلبات اجلهات الراغبة يف رعايتها، وحتدد اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة 

فئات الرعاية، واملبلغ واملزايا املخ�ش�شة لكل فئة.

املادة )13(

يدرج �شمن العتمادات املخ�ش�شة للوزارة املبالغ الالزمة لتنفيذ هذا القرار.
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )149( ل�ضنة 2019

 ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عدد من العقارات  

يف منطقة اجل�ضرة - جممع 1004/1002

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ع  1004/1002 اإىل ت�شنيف  مناطق  يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة اجل�شرة جممَّ
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 11 يـــولـيــــــــو 2019م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )150( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة كرزكان - جممع 1026

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل ت�شنيف   1026 الكائن مبنطقة كرزكان جممع   10005241 العقار رقم  يغريَّ ت�شنيف 
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ 

الـمــوافـــــــق: 11 يـــولـيـــــــــو 2019م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )151( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار  يف منطقة عراد - جممع 243

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 01016221الكائن مبنطقة عراد جممع 243  اإىل ت�شنيف  املناطق 
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الرتفيهية )REC( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ 

الـمــوافـــــــق: 11 يـــولـيـــــــــو 2019م
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 وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )152( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة اجلفري - جممع 341

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 03043438الكائن مبنطقة اجلفري جممع 341 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ



العدد: 3429 – الخميس 25 يوليو 2019

34

عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  لـِما هو  وفقًا   )RHC( املت�شل ج ال�شكن 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ 

الـمــوافـــــــق: 11 يـــولـيـــــــــو 2019م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )153( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة الديه - جممع 412

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04022842الكائن مبنطقة الديه جممع 412 اإىل ت�شنيف مناطق 
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ق  اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

ل�شنة  رقم )28(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ 

الـمــوافـــــــق: 11 يـــولـيـــــــــو 2019م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )154( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن تعديل حدود ت�ضنيف عقارين يف منطقة �ضند - جممع 745

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ل حدود  ت�شنيف العقارين رقم 06025661 و06021724 الكائني  مبنطقة �شند جممع   ُتـعدَّ
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 )RA( ومناطق ال�شكن اخلا�س اأ )B3( 745 اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات الطوابق الثالثة

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  لـِما  ِوْفقًا 

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة 1440هـ 

الـمــوافـــــــق: 15 يـــولـيــــــــــــو 2019م
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً لقانون رقم )14( ل�ضنة 2006

 ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )4( ل�ضنة 2019

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها.

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

1-  الرقم املت�شل�شل للطلب وبراءة الخرتاع. 

2-  رقم الإيداع الدويل.

3-  تاريخ تقدمي الطلب.

4-  ا�شم املخرتع.

5- ا�شم مالك الرباءة وعنوانه. 

6- الت�شنيف الدويل. 

7-املراجع. 

8- ا�شم الخرتاع.  

9- ملخ�س الرباءة.  

10- عدد عنا�شر احلماية 

11- تاريخ نقل الـِمـْلـكية. 

12- ا�شم املالك ال�شابق وعنوانه. 

13- ا�شم املالك احلايل وعنوانه. 

مدير اإدارة الـِمْلـكية ال�ضناعية
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 ] براءة اختراع12[ 

 
 

  1558] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/07/11تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090013] رقم الطلب: 21[
   2009/02/01] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2007/002920] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  615290.4 ]32 [   2006/01/08 
 المملكة المتحدة] 33[
  فلیب ھول ] المخترع:72[
، ریكلیم رسیورسیز لیمتد] مالك البراءة: 73[

  16وولفالندز، ھاي ستریت، ولیسترھام، كنت تي إن
  آركیو ، المملكة المتحدة1
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B09B 3/00; A61L 
11/00; A61L 2/07; C10L 5/46; 
C10L 5/44 

 
 ] المراجع:56[

WO 03/024633 A 
US 5190226 A 

 
   إعادة تدویر مواد النفایات] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
) 12عملیة وجھاز إلعادة تدویر النفایات المنزلیة البلدیة تتضمن تعریض النفایة للبخار (

عند ضغط فوق الضغط الجوي ولكنھ أقل من ضعف الضغط درجة مئویة  200-150على 
الجوي. بعد معالجة البخار فإن المادة الناتجة تنفصل إلى االجزاء المكونة والكتلة الحیویة 

) المعالجة االضافیة وبتفضیل G,Hو/أو المواد البالستیكیة المعرضة للمعالجة االضافیة (
عض الدیزل من المواد البالستیكیة. كبدیل، فان بتنتج االیثانول الحیوي من الكتلة الحیویة و

او كل الكتلة الحیویة یمكن أن تعالج بالغاز لكي تنتج الھیدروجین حیث یمكن ان یغذي تباعا 
 .لخلیة الوقود لتنتج الطاقة الكھربائیة الناتجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1559] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/06/11تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090052] رقم الطلب: 21[
   2009/05/27] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/KR2007/004744] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  0120088 - 2006 - 10        
  كوریا الجنوبیة] 33[ 2006/11/30        ] 32[
ي یو ل -یونج   -2  جین لي -جاي   -1 ] المخترع:72[
 -یونج  -5  كیو شوي -یون  -4 جین شان -ھیون  -3

    ھو یو
 ،سامسونج إنجنیرینج كو.، لیمتد] مالك البراءة: 73[

رو  –، سانغیل  26سامسونج جي اي سي، وولفالندز، 
،  728 – 134جو، سیئول  –جیل، جانجدونغ  – 6

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

  اجنتس

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C02F 3/10 
 

 
 ] المراجع:56[

KR 1019980074499 A 
JP 137284 A 
KR 100638319 B1 

 
جھاز لمعالجة ماء الصرف العضوي ذي التركیز العالي وطریقة لمعالجة ] اسم االختراع: 54[

   باستخدام نفس الجھاز ماء الصرف العضوي ذي التركیز العالي
 
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بجھاز لمعالجة ماء الصرف العضوي 
ذي التركیز العالي وطریقة لمعالجة ماء الصرف العضوي ذي 
التركیز العالي باستخدام نفس الجھاز، وبصفة خاصة، یتعلق 
االختراع بجھاز لمعالجة ماء الصرف العضوي ذي التركیز 

لي الذي ال یتطلب تدویر للراسب الطیني، ویمكن بالفعل أن العا
یحل محل مرفق حالي، ویمكن أن یقلل من تكالیف التصنیع، 
ویمكن أن یعمل عند حمل عضوي عال وحمل عاٍل من حجم 

)، وطریقة لمعالجة الماء BODمطلوب من األكسجین الحیوي (
 .العضوي ذي التركیز العالي باستخدام نفس الجھاز

 
 
 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1560] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/06/12تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090095] رقم الطلب: 21[
   2009/10/15] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/IB2008/002203] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  10 2007 018 579.2                    
  ألمانیا] 33[2007/04/18   ] 32[
  إیھاب عبدهللا رضوان الخولي ] المخترع:72[
،  أیھ بي تي اس جي أم بي اتش] مالك البراءة: 73[

أدفانسد باج تكنولوجي آند سیرفیس جي أم بي اتش، 
  رینالسبیرغ، ألمانیا . 24768،  3بارادیبالتز 

  تي ام بي سابا و شركاھم ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B32B 27/12, B32B 
3/26, B65B 1/02, B65B 31/02, 
B65D 30/08 

 
 ] المراجع:56[

WO 01/05574 A 
US 2004/074803 A1 

 
   أكیاس أسمنت] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
وعلى وجھ الخصوص كیس أسمنت، ) لمادة إنشاءات قابلة للسكب، 1یتعلق االختراع بكیس مرن (

كجم من مادة قابلة للسكب.  50كجم إلى  15یُستخدم لنقل وتخزین أجزاء محددة، یُفضل على األقل 
 .كما یتعلق االختراع بطریقة إلنتاج الكیس المذكور لمادة اإلنشاءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1561البراءة:] رقم 11[
 

 
 2019/04/10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20090111] رقم الطلب: 21[
   2009/11/09] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/CA2008/000872] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  60/916,983  ]32 [   2007/05/09 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
   مكان، نیل المخترع:] 72[
، 2350مكناك إنیرجي سیرفیسیس، ] مالك البراءة: 73[

 0جیھ  5أفینو إیدمونتون، ألبیرتا تي  103 - 10104
   ، كندا8إتش 

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

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: F28C 1/14, F24F 
11/08, F24F 3/044, F25B 
23/00 

 
 ] المراجع:56[

CA 2400149 A1 
CA 2300234 C 
US 4315873 A 
 

 
   نظام تبرید تبخیري متعدد المراحل] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بنظام تبرید تبخیري یمكن 
استخدامھ لتبرید مائع ولتبرید مصدر ھواء إلى مبنى. كما 

إلى برج تبرید في نظام تبخیري  یحتوي مصدر الھواء
أول على مضخة مائع وعنصر تبادل حراري یتم تبریده 
بواسطة عنصر التبادل الحراري لنظام تبرید تبخیري 
ثاٍن. وكنتیجة لذلك، تنخفض درجة حرارة البصیلة المبتلة 
لھواء المدخل لبرج التبرید الرئیسي، مما یؤدي إلى 

 .الرئیسي تحّسن قدرة التبرید لبرج التبرید
 
 
 
 18عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1562] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/06/12تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100007] رقم الطلب: 21[
   2010/01/28] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2008/006244] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  10 2007 036 368.2  
 ألمانیا] 33[2007/07/31   ] 32[
    بیرند كورث ] المخترع:72[
ویرك جي مایر جي أم بي  -باسكال ] مالك البراءة: 73[

 ستایناخ، ألمانیا 77790،  5اسیھ كروزبو ھلستر، اتش
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E04G 11/48 
 

 ] المراجع:56[
DE 3024580 A1 
GB 905408 A 
EP 0297357 A 
DE 19616876 A1 
GB 2102870 A 

 
قوالب الصب للسقوف الداخلیة ذات وسیلة مساندة إلطارات قوالب الصب] اسم االختراع: 54[
  
 
 ] الملخص:57[ 

 
یرتبط االختراع بقوالب صب للسقوف الداخلیة 

تتكون من وترات  ) 2) ذات إطارات قوالب (1(
ً في وضع 3حافة مستطیلة  ( )موضوعة أفقیا

)  و/ أو 15االستعمال ووسیلة ساندة مثل حوامل (
) 2) إلطارات القوالب المذكورة (17مساند (

) 3) لقامط على وترات الحافة (4وعنصر تثبیت (
) في المنطقة 2أللواح اإلطارات المجاورة (

المذكور  العنصر  یتكون  حیث  من الركنیة، 
) وفتحات 2) من إطارات قوالب الصب المذكورة(3)  لوترات الحافة (5بروزات تمركز (

ً بین بروزات التمركز (6متقاطعة  ( ) في وضع 5) مفتوحة من أعلى حیث تمتد أفقیا
) لبروزات التمركز 7االستعمال حیث تكون محدودة من خالل سطوح التمركز الجانبیة (

) متقاربة من بعضھا 6) للفتحات (7بیة أو سطوح التمركز (). وتكون ھذه الحدود الجان5(
البعض من أعلى إلى أسفل على األقل لحد المسافة من بعضھا البعض التي تناظر السمك 

) المالمسة لبعضھا البعض في وضع 2) من إطارات القوالب(3الكلي لوتري الحافة (
) أسفل أقصى درجة  12االستعمال حیث یمكن تزوید حیز متوسط بشكل مجرى محزوز (

) بھدف االحتواء اإلیجابي 7) كاستمرار لسطوح التمركز (7تقارب لسطوح التمركز (
 .)2) من إطارات قوالب الصب (3لحواف وترات الحافة (

 
 
 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1563] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/04/10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100015] رقم الطلب: 21[
   2010/03/06] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2008/055707] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  UD2007A000159   
  إیطالیا] 33[2007/09/07   ] 32[
 كاموري، -2 لیندین، باولو -1 ] المخترع:72[

      إیدموندو
البراءة: 73[ مالك  إنترناشیونال بیتانت آند براندز ] 

نیفا جلوبال بانك بیسو 50كولي ، كوربوریشن ، توري 
  بنما، جمھوریة بنما . 1602، أوفیسینا 16

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

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B65D 17/34 
 

 ] المراجع:56[
US 3731836 A 
WO 01/12260 A 
US 5145086 A 
US 3795340 A 
US 4189060 A 
FR 2675467 A 

 
حاویة مادة، على وجھ التحدید مشروب، مزودة بعنصر إغالق یتم فتحھ ] اسم االختراع: 54[

   بالتمزیق
 
 ] الملخص:57[ 

 
) للمواد، على سبیل المثال المشروبات، تشتمل على 10یتعلق االختراع الحالي بحاویة (

علوي  )، والذي یعمل كغطاء، 11(جدار 
) والتي یتم تحدید خط 36ومنطقة مركزیة (

اإلضعاف المغلق الخاص بھا  والذي یحد 
)، في شكل لسان، والذي یعمل 14السدادة (

بصورة طبیعیة على غلق الفتحة ذات الصلة 
)، 16) لتمریر المادة من خالل الذراع (15(

)، بشكل جزئي على األقل 14زالة السدادة ()، والذي یمكن تشغیلھ إل14المرتبط باللسان (
)، 15)، وفصلھ بامتداد خط اإلضعاف مما یؤدي إلى تحریر الفتحة (11من الجدار العلوي (

) وبالجدار العلوي 14) من النوع المرن الذي تم توصیلھ بالسدادة (17وعنصر وصلة (
ع الضلع المحیطي ) مرتكز محوریاً بالتناظر م34) طرف أول (16). ویكون للذراع (11(
) یعمل كعنصر قابض، ویتم وضعھ بالتناظر مع المنطقة المركزیة 32)، وطرف ثاني (12(
) یتم من خاللھما توصیل 34، 32) بین الطرفین (39) إلى حد كبیر، ومنطقة وسیطة (36(

 .)14) بالسدادة (16الذراع (
 
 
 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1564البراءة:] رقم 11[
 

 
 2019/04/10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110100] رقم الطلب: 21[
   2011/10/04] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2010/000657] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 12/418,323 ]32 [     2009/03/04 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 وو، جن جیم -2 .إیزل، ریان، جي -1 المخترع:] 72[
 ھولیبورتون إنیرجي سیرفیسیز،إنك.] مالك البراءة: 73[

ب ،  أوكالھوما  1431ص   .، أمریكا73536دنكان، 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C09K 8/512 
 

 ] المراجع:56[
US 4182417 A 
US 2008/135247 A1 
GB 2278359 A 
US 2008/142220 A1 
US 2007/032386 A1 

 
االختراع: 54[ اسم  في ]  للتحكم  مضافة  مواد  استخدام  فقد المائع بھا أنواع ھالم دقیقةطرق 
  
  
 ] الملخص:57[ 

 
ھ ب یتعلق االختراع الحالي بطرق وموائع تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، مائع حفر

مائع أساسھ مائي ومادة مضافة للتحكم في فقد المائع 
تشتمل على ھالم بولیمري دقیق واحد على األقل وطریقة 
تشتمل على: توفیر مائع معالجة أساسھ مائي یضم مادة 
مضافة للتحكم في فقد المائع تحتوي على  ھالم بولیمري 
دقیق واحد على األقل؛ ووضع مائع المعالجة الذي أساسھ 

ئي في تكوین جوفي عن طریق حفرة بئر تخترق ما
التكوین الجوفي؛ والسماح للمادة المضافة للتحكم في فقد 
المائع بالدخول في عجینة ترشیح موضوعة على سطح 
داخل التكوین الجوفي؛ والسماح بتحلل عجینة الترشیح؛ 
وإنتاج ھیدروكربونات من التكوین. كما یتم توفیر طرق 

 .أخرى
 
 
 13الحمایة: عناصر  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1565] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/07/08تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110112] رقم الطلب: 21[
   2011/10/29] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/JP2010/057923] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 2009-111381 ]32 [     2009/04/30 
  الیابان] 33[
 فوكوتا، ماكوتو -2 ھوشینا، واتارو -1 ] المخترع:72[
  ماروناكا، تشیجییوكي -3
 ،تاكیدا فارماسوتیكال كومبني لیمیتد] مالك البراءة: 73[
شي، -كو، أوساكا -تشوم، تشو  -4، دوشوماتشي  1-1

   .، الیابان 0045 -541أوساكا 
 الفكریة تي ام بي اجنتسابو غزالة للملكیة  ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K9/00, 
A61K9/20, A61K31/21, 
A61K31/4184, A61K31/4422 
 

 ] المراجع:56[
WO 2007/001066 A1 
EP 1369130 A1 
EP 1452176 A1 
EP 1844774 A2 
EP 0753301 A1 

 
   مستحضر الصلب] اسم االختراع: 54[
  
 ] الملخص:57[ 

 
) 1یقدم اإلختراع الحالى مستحضر صلب یشمل (

): حیث یكون كل رمز كما Iمركب ممثل بالصیغة (
) كحول سكرى، و 2حدد فى الوصف، أو ملح منھ، (

) مضادات كالسیوم، والذى یكون متفوق فى خاصیة 3(
 .التحلل والثبات

 
 
 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1566البراءة:] رقم 11[
 

 
 2019/04/28تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120060] رقم الطلب: 21[
   2012/05/10] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/RU2011/000049] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 2010103074 ]32 [     2010/10/29 
  روسیا] 33[
  تیمور میكالیفوتیشزلبرشتاین،  -1 ] المخترع:72[
 نوسیكوف، -3 لیبسكیكھ، ماكسیم فالؤیمیروفیتش -2

 نیسین، جورجي -4 ألیكسي ألكساندروفیتش
   فیكتوروفیتش

البراءة: 73[ مالك            بابلیك جوینت ستوك كومبانيتا] 
 1-16سكوجو، یول كرزھیزھانوف،  (سیبور ھولدینغ)

   .روسیا 117218موسكو، 
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B01J 31/22, B01J 
37/04, B01J 37/34, C08F 
10/00 
 

 ] المراجع:56[
XP004272176 
US 6455648 B1 
DE 10200740 A1 
RU 2104088 C1 
RU 2169167 C1 

 
   مستحضر الصلب] اسم االختراع: 54[
  
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع بمجال إنتاج بولیمرات وبولیمرات مشتركة (مركب مشكل من موحودین 
أو أكثر) من األولیغومرات (قلیل الوحدات) األولفینیة المنتجة من خالل تفاعل تشكیل 
مركب ثالثي لمونومرات (موحودات) األولفین .  الموصوف ھو: عملیة تشمل إنتاج 

حفاز لتشكیل مركب ثالثي محضر باستعمال إشعاع  أولیغومرات أولفین بمساعدة نظام
UHF  لتنشیط العناصر المفردة لنظام حفاز تشكیل المركب الثالثي . كما أن استعمال

نظام حفاز لتشكیل المركب الثالثي المحسن بھذه الطریقة وذو نشاط زائد یقدم تأثیراً 
یلین مرات أولفین أخرى . إیثزائداً في إنتاج أولیغومرات األولفین  من اإلیثیلین أو مونو

بین ضغط خفیف.  ومن ثم تخضع أولیغومرات األولفین المنتجة بھذه الطریقة إلى عملیة 
البلمرة أو البلمرة المشتركة باستعمال العملیات المعروفة في الفن. ویكمن التأثیر التقني 

عد في تفاعل ا بفي زیادة تأثیر (فعالیة) إنتاج أولیغومرات األولفین والتي تستعمل فیم
 .بلمرة أو بلمرة مشتركة

 
 
 27عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1567] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/05/05تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120100] رقم الطلب: 21[
   2012/07/23] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2011/022219] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/298,589 ]32 [     2010/01/27 
   الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
   أندروود، مارك ریتشارد ] المخترع:72[
مور  فایف، فییف ھیلثكیر كومباني] مالك البراءة: 73[

درایف، ریسیرتش تراینجل بارك، نورث كارولینا 
   .، الوالیات المتحدة االمریكیة27709

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

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 31/5365, A61K 
31/52, A61P 31/18 
 
 

 ] المراجع:56[
XP002697436 
US 2006/0084627 A1 
US 2009/0318421 A1 

 
    عالج مضاد للفیروسات] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بتولیفات من المركبات المشتملة 

إنتیجراز وعوامل عالجیة  HIVعلى مثبطات إلنزیم 
، HIVأخرى. تعتبر ھذه التولیفات مفیدة في تثبیط نَسخ 

، وفي HIVفي الوقایة من و/ أو عالج العدوى بواسطة 
  .ARCعالج اإلیدز و/ أو 

 
 
 9عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1568] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/07/05تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120130] رقم الطلب: 21[
   2012/10/10] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/AT2011/000180] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ A 600/2010 ]32 [     2010/04/14 
  النمسا] 33[
 -2 ویجرستورفر، جورج -1 ] المخترع:72[

ویندیلین،  -4 ھاكل، مانفرید  -3 فیتشتنغر، كالوس
    جیرھارد

إریما إنجیرینغ ریسایكلینغ ماشین أند ] مالك البراءة: 73[
فریندورف ، ، أنالجن جیسلستشافت إم بي إتش

] 74[ انسفیلدن، استرالیا 4052 -، ایھ 3أنترفیلدستراسیھ 
 غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتسابو  الوكیل:

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B29B 17/04 
 
 

 ] المراجع:56[
EP 1273412 A1 
WO 2004/108379 A1 
WO 02/36318 A1 

 
    جھاز معالجة مواد بالستیكیة] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بوسیلة وطریقة لمعالجة مادة بالستیكیة  

)، یتم فیھا وضع أداة 1تتضمن حاویة استقبال واحدة على األقل (
) واحدة على األقل، یمكن أن تدور حول محور 3خلط و/أو سحن (

)، لخلط وتدفئة المادة البالستیكیة، ومع ناقل واحد على 10دوران (
)، مع 1ادة البالستیكیة من حاویة االستقبال () لتفریغ الم5األقل (

)، حیث یتم 16) یدور في مبیت (6مسمار لولبي واحد على األقل (
)، عند جانب دخول المادة الخاص بھ من خالل 5توصیل الناقل (

) لحاویة االستقبال 9) والتي تتكون في جدار جانبي (8فتحة (
)، حیث 1ستقبال ()، إلدخال أو تغذیة المادة، بداخل حاویة اال1(

) في مساحة من ارتفاع أداة الخلط و/أو السحن 8یتم وضع الفتحة (
)3 .( 
 

 
 17عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1569] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/05/05تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120159] رقم الطلب: 21[
   2012/12/12] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2010/038586] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 سعید، -2 لوفورن، جیمس آر -1 ] المخترع:72[

    دیفیس، نانسي -3 سعد
ھالیبرتون إنیرجي سیرفیسیز، ] مالك البراءة: 73[

بیلیر بولیفارد، ھیوستن، تي إكس  10200  ،إنك.
  ، الوالیات المتحدة االمریكیة77072

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

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: E21B 47/06, E21B 
47/10 
 

 ] المراجع:56[
US 2002-0108783 A1 
US 2007-0277975 A1 
US 6648081 B2 
US 6823950 B2 

 
لوقت اتصحیح النقطة المستھدفة لضغط الفراغ الحلقي باستخدام الضغط في ] اسم االختراع: 54[

    الحقیقي أثناء قیاسات الحفر
  
  ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع بطریقة للتحكم في الضغط  

في حفرة بئر والتي یمكن أن تشتمل على 
في  PwbRT1تحدید ضغط حفرة البئر 

الوقت الحقیقي، وذلك عند مستشعر ضغط 
داخل حفرة البئر، وحساب الضغط 

عند مستشعر الضغط،   Ph1الھیدروستاتیكي
، وحساب PaRTوتحدید ضغط الفراغ الحلقي 

الناتج على األقل عن  Pfضغط االحتكاك  
تدویر المائع خالل حفرة البئر والعمق داخل 
حفرة البئر، وحساب معامل تصحیح ضغط 

، والتحكم في تشغیل جھاز تحكم Pf / (PwbRT1 - Ph1 - PaRT)الذي یساوي   CFPf1االحتكاك 
. من الممكن أن تشتمل الطریقة CFPf1ضغط، وذلك على أساس معامل تصحیح ضغط االحتكاك في ال

عند مستشعر الضغط، وحساب نقطة مستھدفة  PwbD1أیضاً على تحدید ضغط مرغوب لحفرة البئر 
، وضبط جھاز التحكم في  PwbD1 - Ph1 - (Pf * CFPf1)تساوي  PaSP1لضغط الفراغ الحلقي 
 . PaSP1مساویةً لــ  PaRTیاج وللحفاظ على الضغط وفقاً لالحت

 
 
 30عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1570] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/06/26تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130022] رقم الطلب: 21[
   2013/02/27] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/DE2010/075083] رقم اإلیداع الدولي: 86[
   فیردیناند، دوبستادت -1 ] المخترع:72[
أوف دیر ،  فیردیناند، دوبستادت] مالك البراءة: 73[

   فیلبرت، ألمانیا 42555، 3إجي 
 غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ابو ] الوكیل:74[

 اجنتس

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B03B5/02, B03B9/00 
 

 ] المراجع:56[
WO 2010/043221 A1 
AT 398914 B 

 
    نظام تنظیف مادة سائبة] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 

 
) لتنظیف 10یتعلق االختراع الحالي بتجھیزة (

مادة سائبة ملوثة. تشتمل على جھاز التقاط 
) اللتقاط 34، 29، 22، 16، 14، 12ونقل (

ونقل المادة السائبة الملوثة داخل التجھیزة 
إلى ذلك، یتم توفیر وحدة  ). باالضافة10(

) لفصل المادة السائبة و/أو 19فصل میكانیكیة (
الحمأة میكانیكیاً، حیث تتضمن جھاز تغذیة 

) لتغذیة وخلط حبیبات المادة 18) وخلط (40(
الحاملة والماء بالمادة السائبة الملوثة. عالوةً 

) مزود 25على ذلك، یتم تضمین جھاز غربلة (
صل المكونات الخشنة، ) لف24بغربال ھزاز (

خاصةً حبیبات المادة الحاملة. یتم توفیر فرازة 
) لتوجیھ المواد 30) لفصل الملوثات عن المادة السائبة، مصنف تیار صاعد (28بالطرد المركزي (

) لفصل المادة السائبة 32الصلبة المعلقة المذابة ألعلى بعیداً عن المادة السائبة، ووسیلة لنزع الماء (
 . ة عن الماءالمنظف

 
 
 6عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1571] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/06/17تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130149] رقم الطلب: 21[
   2013/11/17] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/037562] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 61/486,486 ]32 [     2011/05/16 
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
تشاكارافارتي،  -2 ، لورانسبول -1 ] المخترع:72[

درنفیتش،   -4 الوكس، ستیفان اي اف -3  شریكار
  بوناكویست، دانتي، بیھ. -5 رایموند، اف.

 39، براكسایر تكنولوجي، إنك.] مالك البراءة: 73[
، 06810رود، دانبوري، كونكتیكت أولد ریدجبوري 

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

 اجنتس

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C10J 3/00, C10K3/00, 
C01B 3/36 
 

 ] المراجع:56[
US 2006/101715 A1 
CA 1311923 C 
US 4515604 A 

 
للمیثان والھیدروكربونات العالیة في تیارات غاز التخلیقاألكسدة الجزئیة ] اسم االختراع: 54[
    
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق اإلختراع بإضافة األكسجین إلى تیار غاز تخلیق خام یحتوي على الھیدروجین وأول أكسید 
ً على قطران ینتج عن تغویز  الكربون، وواحد أو أكثر من الھیدروكربونات الخفیفة، وقد یحتوي أیضا

) BTUوحدة حراریة بریطانیة ( 125التغذیة الحاویة للكربون، مع إضفاء الحرارة بمعدل أكبر من مادة 
إن وجد  -لكل رطل مضاف من األكسجین، لتتم أكسدة الھیدروكربونات الخفیفة جزئیاً وتحویل القطران 

 . إلى منتجات ذات وزن جزیئي أقل -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11عددعناصر الحمایة: 
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 اختراع] براءة 12[

 
 

  1572] رقم البراءة:11[
 

 
 2019/04/10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130152] رقم الطلب: 21[
   2013/11/18] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/DK2012/050178] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [ 11167379.4 ]32 [     2011/05/24 
 األوروبيمكتب البراءات ] 33[
             ستشونھوفر، وولفغانغ -1 ] المخترع:72[
  بیرتیلسن، بول -3 بیدرسین، بینیللي، دایبندال -2
   بالنكا، انجراید -5  برایندر، ھینریك -4
، 852درامنسفین ، تاكیدا أیھ أس] مالك البراءة: 73[
 عسكر، النرویج 1372 -ان
 غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي ابو ] الوكیل:74[ 

 اجنتس

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61F 13/02 
 

 ] المراجع:56[
 

WO 02/058749 A2 

 
    مادة حاملة للكوالجین ملفوفة] اسم االختراع: 54[
  
  ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع الحالي بعملیة لتحضیر مادة حاملة 
وعملیة لفك المادة  للكوالجین ملفوفة ومضغوطة

الحاملة للكوالجین الملفوفة والمضغوطة المذكورة. 
وتكون المادة الحاملة للكوالجین الملفوفة والمضغوطة 
المذكورة سھلة االستخدام في الجراحة االنتشاریة ألقل 
درجة ممكنة. كما یتعلق االختراع بمادة حاملة 
 للكوالجین ملفوفة ومضغوطة الستخدامھا في الوقایة

من أو عالج الجروح المصاحبة إلجراء جراحة 
 . انتشاریة بأقل درجة ممكنة

 
 

 
 
 21عناصر الحمایة:  عدد
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 

ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )5( ل�ضنة 2019

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

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

1-  الرقم امل�شل�شل للطلب .

2-  ا�شم الطالب وعنوانه.

3-  تاريخ تقدمي الطلب.

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

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

6-  ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير اإدارة امللكية ال�ضناعية
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 1615رقم الطلب:  ب ت /  

 بروج برایفت لیمتد اسم الطالب:
مجمع الشیخ خلیفة للطاقة، شارع الكورنیش، ص ب عنوانھ : 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة6925
 26/12/2018تاریخ تقدیم الطلب: 

 تصمیم لتعبئةوصف طلب التصمیم:  
 03-09 التصنیف : 

 كالید آي بي سیرفسز ذ.م.ماسم الوكیل المفوض: 
 ،125، مبنى 2، الطابق  209، مكتب تراست تاورعنوانھ : 

المنطقة الدبلوماسیة، مملكة البحرین  317، مجمع  1702طریق  
____________________________________ 

 
 

 
 1617رقم الطلب:  ب ت /  

 بروج برایفت لیمتد  اسم الطالب :
ب  مجمع الشیخ خلیفة للطاقة، شارع الكورنیش، صعنوانھ : 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة6925
 26/12/2018تاریخ تقدیم الطلب: 

 تصمیم لتعبئةالتصمیم: وصف طلب 
 03-09 التصنیف : 

 كالید آي بي سیرفسز ذ.م.ماسم الوكیل المفوض: 
 ،125، مبنى 2، الطابق  209تراست تاور، مكتب عنوانھ : 

 المنطقة الدبلوماسیة، مملكة البحرین 317، مجمع  1702طریق  
 
 
 
 
 
 

 
 

 1616رقم الطلب:  ب ت /  
 بروج برایفت لیمتد اسم الطالب:

مجمع الشیخ خلیفة للطاقة، شارع الكورنیش، ص ب عنوانھ : 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة6925

 26/12/2018تاریخ تقدیم الطلب: 
 تصمیم لتعبئةالتصمیم: وصف طلب 

 03-09التصنیف:  
 كالید آي بي سیرفسز ذ.م.م اسم الوكیل المفوض: 

 ،125، مبنى 2، الطابق  209تراست تاور، مكتب عنوانھ : 
 المنطقة الدبلوماسیة، مملكة البحرین 317، مجمع  1702طریق  

____________________________________ 
 

 

 
 

 1618رقم الطلب:  ب ت /  
 بروج برایفت لیمتد  اسم الطالب :

مجمع الشیخ خلیفة للطاقة، شارع الكورنیش، ص ب عنوانھ : 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة6925

 26/12/2018تاریخ تقدیم الطلب: 
 سیارةالتصمیم: وصف طلب 

 03-09 التصنیف : 
 كالید آي بي سیرفسز ذ.م.ماسم الوكیل المفوض: 

،125، مبنى 2، الطابق  209تراست تاور، مكتب عنوانھ :   
 المنطقة الدبلوماسیة، مملكة البحرین 317، مجمع  1702طریق  
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 1635رقم الطلب:  ب ت /  
 ستینغر أویل تولز إل إل سي  اسم الطالب :

ھیوستون، ، 150بریاربارك درایف، سویت  3701عنوانھ : 
 ، أمریكا, الوالیات المتحدة االمریكیة77042تكساس 

 29/01/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 صمام دوار مزدوج المنفذوصف طلب التصمیم:  

 01-15 التصنیف : 
 اجنتس .أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بياسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 
____________________________________ 

 

 
 

 1641رقم الطلب:  ب ت /  
 بیجینغ كوایماجیابیان تكنولوجي كو.، إل تي دي  اسم الطالب :

، 2إف، بلدینغ رقم 2، 1576شوانغ جینغ إنكوباتور رقم عنوانھ : 
 غوانغكو رود، تشاویانغ دستریكت، بكین، الصین

 11/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
واجھة مستخدم تصویریة لجھاز وصف طلب التصمیم:  

 اإلتصاالت المحمول (ملصقات زخرفیة)
 03-14التصنیف :  

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

 
 
 
 

 

 
 

 1640رقم الطلب:  ب ت /  
 كوایماجیابیان تكنولوجي كو.، إل تي ديبیجینغ   اسم الطالب :

، 2إف، بلدینغ رقم 2، 1576شوانغ جینغ إنكوباتور رقم عنوانھ : 
 غوانغكو رود، تشاویانغ دستریكت، بكین، الصین

 11/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
واجھة مستخدم تصویریة لجھاز وصف طلب التصمیم:  

 اإلتصاالت المحمول (تجمیل الصورة)
 03-14 :التصنیف  

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1642رقم الطلب:  ب ت /  
 بیجینغ كوایماجیابیان تكنولوجي كو.، إل تي دي  اسم الطالب :

، 2إف، بلدینغ رقم 2، 1576إنكوباتور رقم شوانغ جینغ عنوانھ : 
 غوانغكو رود، تشاویانغ دستریكت، بكین، الصین

 11/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
واجھة مستخدم تصویریة لجھاز وصف طلب التصمیم:  

 اإلتصاالت المحمول (إختیار الملصقات)
 03-14التصنیف :  

 اجنتس تي. إم. بي.أبو غزالة للملكیة الفكریة  اسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 
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 1643رقم الطلب:  ب ت /  
 بیجینغ كوایماجیابیان تكنولوجي كو.، إل تي دي  اسم الطالب :

، 2إف، بلدینغ رقم 2، 1576شوانغ جینغ إنكوباتور رقم عنوانھ : 
 غوانغكو رود، تشاویانغ دستریكت، بكین، الصین

 11/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
واجھة مستخدم تصویریة لجھاز وصف طلب التصمیم:  

 اإلتصاالت المحمول (إلتقاط الفیدیو)
 03-14التصنیف :  

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1645رقم الطلب:  ب ت /  
 برامیت سانجھافي   اسم الطالب :

 -انداستلایر إریا، كیرتي ناجار، نیودیلھي  8/1-دبلیو زدعنوانھ : 
 ، الھند110 015

 18/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 زجاجةوصف طلب التصمیم:  

 01-09التصنیف :  
 اّراماركس للملكیة الفكریةاسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین -، المنامة 2215ص.ب عنوانھ : 
 

 
 

 
 1644رقم الطلب:  ب ت /  

 بیجینغ كوایماجیابیان تكنولوجي كو.، إل تي دي اسم الطالب :
إف، بلدینغ رقم 2، 1576شوانغ جینغ إنكوباتور رقم عنوانھ :  

 دستریكت، بكین، الصین، غوانغكو رود، تشاویانغ 2
 11/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

واجھة مستخدم تصویریة لجھاز اإلتصاالت التصمیم: وصف طلب 
 المحمول (محور التوقیت)

 03-14التصنیف : 
 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 
____________________________________ 

 

 
 

 1646رقم الطلب:  ب ت /  
 برامیت سانجھافي   اسم الطالب :

 -انداستلایر إریا، كیرتي ناجار، نیودیلھي  8/1-دبلیو زدعنوانھ : 
 ، الھند110 015

 18/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 زجاجةوصف طلب التصمیم:  

 01-09التصنیف :  
 اّراماركس للملكیة الفكریةاسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین -، المنامة 2215ص.ب عنوانھ : 
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 1647رقم الطلب:  ب ت /  
 دافانتي تایرز لیمیتد  اسم الطالب :

-لي-أواك ھاوس، وودالندز بارك، اّشتون رود، نیوتونعنوانھ : 
 المملكة المتحدةأتش إف، 0 12ویلوز، میرسیساید، دبلیو أیھ 

 25/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 تیرا تورا (إطارات لعجالت السیارات)وصف طلب التصمیم:  

 15-12التصنیف : 
 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 
____________________________________ 

 

 
 

 1655رقم الطلب:  ب ت /  
 شركة دیكو البحرین ذ.م.م  اسم الطالب :

المنطقة شمال  - 601مجمع  - 115طریق  -865بنایة عنوانھ : 
 سترة الصناعیة, مملكة البحرین

 29/04/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 شدیدة التحمل -رقائق ألمنیوم وصف طلب التصمیم:  

 03-09التصنیف :  
 شركة دیكو البحرین ذ.م.ماسم الوكیل المفوض: 

 شمال  المنطقة – 601مجمع  - 115طریق  -865نایة بعنوانھ : 
 سترة الصناعیة, مملكة البحرین 
 
 
 
 

 
 
 

 
 1648رقم الطلب:  ب ت /  

 أل في أم أتش فراغرانس براندز اسم الطالب :
 ،، لیفالیوس بیریت92300تول فرانس ریو انا 77عنوانھ :  

 فرنسا
 31/03/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 زجاجات عطورالتصمیم: وصف طلب 
 01-09 التصنیف : 

 سماس للملكیة الفكریةاسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین -المنامة  11925ص ب عنوانھ : 

 
____________________________________ 

 

 
 

 1658رقم الطلب:  ب ت /  
 ھولدینغ أس أیھتورلن اسم الطالب :  

 لیس بریولیوكس،سویسرا 2345، 11عنوانھ : رو دو جورا 
 09/05/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 RM62-01 -وصف طلب التصمیم:  ساعة ید 
 02-10التصنیف : 

أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اسم الوكیل المفوض: 
 اجنتس

 مملكة البحرین –المنامة  990عنوانھ : ص.ب 
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 1659رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ  اسم الطالب :

 مودینا، إیطالیا 41100-، آي1163فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 10/06/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 سیارة وصف طلب التصمیم:  
 08-12التصنیف : 

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

____________________________________ 
 

 
 

 1661رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن ھولدینغ أس أیھ  اسم الطالب :

 لیس بریولیوكس،سویسرا 2345، 11رو دو جورا  بعنوانھ : 
 18/06/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 ساعة یدوصف طلب التصمیم:  
 02-10التصنیف :  

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 1660رقم الطلب:  ب ت /  

 فراري أس. بیھ. أیھ اسم الطالب :
 مودینا، إیطالیا 41100-، آي1163فیا إیمیلیا إست عنوانھ :  

 10/06/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 سیارة لعبةالتصمیم: وصف طلب 

 01-21 التصنیف : 
 أبوغزالھ للملكیة الفكریة تي إم بي أجنتساسم الوكیل المفوض: 

 ، المنامة ، مملكة البحرین 990ص. ب: عنوانھ : 
 
 

____________________________________ 
 

 
 

 1663رقم الطلب:  ب ت /  
 سیلیناسم الطالب :  

باریس ،  75002، رو فیفیان، 16سوسایتي أنونیم، عنوانھ : 
 فرنسا

 27/06/2019تاریخ تقدیم الطلب: 
 قنینة عطروصف طلب التصمیم:  

 01-09التصنیف : 
 سابا وشركاھم تي ام بي  اسم الوكیل المفوض: 

 ، المنامة ، البحرین21013ص.ب. عنوانھ : 
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 1664رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن ھولدینغ أس أیھ  اسم الطالب :

 لیس بریولیوكس،سویسرا 2345، 11رو دو جورا عنوانھ : 
 11/07/2019تاریخ تقدیم الطلب: 

 RM33-02 -ساعة ید وصف طلب التصمیم:  
 02-10التصنیف : 

 أبو غزالة للملكیة الفكریة  تي. إم. بي. اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مملكة البحرین –المنامة  990ص.ب عنوانھ : 

____________________________________ 
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 ك�ضف املوازنة ال�ضنوية واحل�ضاب اخلتامي 

جلمعية حركة العدالة الوطنية ل�ضنة 2018
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 وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

اإعالن رقم )661( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

ميرزا علي ح�شن الأ�شد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البرهامة للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 42205، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000  )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شن اأحمد علي عبدالر�شول، وحمزة ميرزا علي 

ح�شن الأ�شد. 

اإعالن رقم )662( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل موؤ�ض�ضة فردية

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

الم�شجلة  �س.�س.و،  الأخ�شر  )الكف  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الكوهجي،  عبداهلل محمد 

بموجب القيد رقم 1141، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم المالك 

نف�شه، ومبا�شرته اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )663( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )لو مينا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61244، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها التجاري )اأي اإل للدعاية والت�شويق(، 

محمد  يو�شف  اإيهاب  لل�شيد/  مملوكه  وت�شبح  بحريني(  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

لوري. 
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اإعالن رقم )664( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة المغفور له ال�شيخ 
علي بن محمد بن خليفة اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخليج جرافيك(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 2050-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، وبراأ�شمال 

2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: منى علي عبدالوهاب جمعان، وال�شيخ محمد  مقداره 

علي محمد اآل خليفة، وال�شيخ خليفة علي محمد اآل خليفة، وال�شيخة ح�شة علي محمد خليفة اآل خليفة.

اإعالن رقم )665( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

عبدالهادي ح�شين ح�شن علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شاجية عطر وبوتيك(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 74494-7، طالبة تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 RAFIQULمقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: تميمة عبدالهادي ح�شين ح�شن علي، و

 HERA  و MOHAMMAD SUMON SORDAR MD MOSTOFA SORDAR و ISLAM MASUM RAHMAN

.BAHAR UDDIN ALKAS MIAH و KHOBIR UDDIN

اإعالن رقم )666( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

خالد عبدالقادر العاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مودي ديكور(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،47268

العاني  �شالح  عبدالقادر  خالد  مهند  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )خم�شون   50،000 مقداره 

و�شركة )دي 3 لال�شت�شارات ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )667( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نبيل يو�شف 
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عبداهلل اأمين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نوفار للمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،63611

 BINUمقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نبيل يو�شف عبداهلل اأمين و

.THOMAS THOMAS

اإعالن رقم )668( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم الأنغام ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33955، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل عبدالقادر محمد عبدالكريم. 

اإعالن رقم )669( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تاون �شنتر للتطوير العقاري �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123264-

1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شركة )ال�شلطان اإنتربراي�شز �س.�س.و( لمالكتها �شركة 

�س.�س.و(،  اإنتربراي�شز  )رواني  و�شركة  �س.�س.و(،  اإنتربراي�شز  و�شركة )ميان  �س.�س.و(،  اإ�شي�شت  بوينت  )كي 

و�شركة )�شما اإنتربراي�شز �س.�س.و(.   

اإعالن رقم )670( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

الواحد التي تحمل ا�شم )زمالك لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127035، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

.MUHAMMAD UMAR ZULFIQARو ،AZRA ZULFIQUR :دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من
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اإعالن رقم )671( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

نعيم اإبراهيم الرفاعي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة المحرق لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،19761 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: NADEEM SHAHZAD، و

  .SHAHZADA JAHANGIR

اإعالن رقم )672( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

اإبراهيم محمد اأحمدي، نيابة عن ال�شيد/ حمد ثاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كرمبلز بيكري(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،77271 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فريدة اإبراهيم محمد 

اأحمدي، و�شارة ال�شيد خالد عبدالغفار العلوي.

اإعالن رقم )673( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )يا�شمين وب�شرى لت�شميم الأزياء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 126795، طالبين 

فا�شون  بي  )بي  التجاري  ا�شمها  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

�س.�س.و(، وت�شبح مملوكة لب�شرى برقية.

اإعالن رقم )674( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

�شعيد اأحمد اإ�شماعيل عبدالعال، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شما �شتوديو(، الم�شجلة بموجب القيد 
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رقم 73374، طالبًا تحويل الفرعين ال�شاد�س وال�شابع من الموؤ�ش�شة المقيدين با�شم )دليل الم�شافر للحجوزات( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل 

من: اإبراهيم �شعيد اأحمد اإ�شماعيل عبدالعال، وح�شين غازي عبداهلل كاظم عبداهلل. 

اإعالن رقم )675( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اآ�شيانا(،  بيت  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خليفة،  اآل  حمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  9220-5، طالبًا تغيير 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيخ خالد خليفة حمد اآل خليفة، و�شركة 

)كيو ماركت�س ذ.م.م(.

اإعالن رقم )676( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل موؤ�ض�ضة فردية

  

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأورانو�س لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 94473، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ 

حنان �شعيد �شلمان علي، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )677( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

محمد م�شطفى اإ�شماعيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شبارك براندز للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،49742 رقم  القيد 

م�شطفى  محمد  في�شل  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األــف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال 

اإ�شماعيل، وندى محمد م�شطفى اإ�شماعيل.        

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )678( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

محمد تقي علي اإبراهيم �شلطان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الهيجون مو�شول لفنون الدفاع عن 

النف�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97873، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: في�شل محمد 

  .DALIYAHYESON LEEتقي علي اإبراهيم �شلطان، و

اإعالن رقم )679( ل�ضنة 2019

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

عبا�س محمد زاير علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبو �شادق لبيع ال�شي�س والمع�شالت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 36105، طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اأبو �شادق لبيع ال�شي�س والمع�شالت(، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 100،000 دينار بحريني، لوتكون مملوكة لكل 

من: جعفر عبا�س محمد زاير علي، وم�شطفى عبا�س محمد زاير علي.   

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

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

قرار   ،2019 مايو   23 بتاريخ  ال�شادر   )3420( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ن�شر 

مات  ـَظـلُـّ التَّ بت�شكيل جلنة فْح�س  ل�شنة 2019  الوطني رقم )8(  والقت�شاد  املالية  وزير 

والعرتا�شات ال�شريبية، وقد جاء يف املادة الأوىل البند )3( منه: "ال�شيدة/ اإلهام علي 

ح�شن"، وال�شحيح هو: "ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم عبداهلل ح�شن".

لذا لزم التنويه.


