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 اأمر ملكي رقم )20( ل�سنة 2020

بف�ضِّ دور االنعقاد الثاين

من الف�سل الت�سريعي اخلام�ض ملجل�سي ال�سورى والنواب

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )51( ل�شنة 2019 بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـ�سُّ دور النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا   ُيـَفّ

من يوم الثالثاء 26 رم�شان 1441هـ املوافق 19 مايو 2020م.

املادة الثانية

ُيــن�َشـر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 20 رم�شــــان 1441هـ

الموافق: 13 مــــايـــــــو 2020م
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 قانون رقم  )11( ل�سنة 2020

ع خلدمة االأمن العام ب�ساأن التَّـَطـوُّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته، 

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى   

وتعديالته،

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

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

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

مادة )1(

ـنة قرين كلٍّ  د بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ يف تطبيق اأحكام هذا القانون ُيـق�شَ

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

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

قوات االأمن العام: القوات النظامية التابعة للوزارة.

المتطوع: المدني المقبول لاللتحاق بخدمة الأمن العام ِوْفـق اأحكام هذا القانون.

الجهـــات: الـــوزارات والإدارات الحكوميـــة والهيئـــات والموؤ�ش�شـــات العامة والخا�شـــة والهيئات 

العتبارية الأخرى واأ�شحاب الأعمال. 

االإدارة: الإدارة المعنية ب�شئون المتطوعين.
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مادة )2(

العام  الأمن  لقوات  دعمًا  العام،  الأمن  خدمة  يف  للعمل  متطوعني  تقبل  اأن  للوزارة  يجوز 

بال�شراكة  والإميان  للوطن  والنتماء  الولء  بدافع  وم�شئولياتهم  واجباتهم  اأداء  يف  وم�شاندتهم 

املجتمعية وامل�شئولية اجلماعية امل�شرَتكة للمحافظة على اأمن وا�شتقرار الوطن وحماية الأرواح 

رات الوطن وما حتقق من منجزات ومكت�شبات، وذلك كله ِوْفـقًا  واملمتلكات واملحافظة على مقدِّ

لأحكام هذا القانون.

مادة )3(

ُيـ�شرَتط لقبول املتطوع ما يلي:

1- اأن يكـــون بحرينـــي الجن�شيـــة، ويجوز قبـــول المقيمين بمملكـــة البحرين في الحـــالت وِوْفـق 

د بقرار من الوزير. ال�شروط التي تحدَّ

2- األ يقل عمره عن 21 �شنة.

3- األ يتعار�ـــس العمل التطوعي مع العمل الأ�شا�شي للمتطوع اإذا كان المتطوع من الموظفين في 

الجهات الحكومية اأو العاملين في القطاع الأهلي، اأو درا�شته اإذا كان من الطلبة.

د بقرار من الوزير. 4- اأن يكون لئقًا �شحيًا للقيام بالعمل التطوعي، وفقًا لل�شروط التي تحدَّ

5- اأن يكـــون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، واأل يكون قد �شبق الحكم عليه بعقوبة جناية اأو في جريمة 

مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

6- األ يكون قد �شبق طْرُده اأو ت�شريحه من قوات الأمن العام اأو قوة الدفاع اأو الحر�س الوطني اأو 

جهاز الأمن الوطني.

دها لجنة �شئون المتطوعين. 7- اأية �شروط اأخرى تحدِّ

مادة )4(

ُتـن�شاأ يف الوزارة جلنة ت�شمى "جلنة �شئون املتطوعني" ي�شدر بت�شكيلها وحتديد نظام العمل 

فيها قرار من الوزير، وتخت�س بجميع اإجراءات قبول املتطوعني واللتحاق بالعمل التطوعي.

د الوزير بقرار منه الإدارة املعنية بالوزارة ب�شئون املتطوعني. ويحدِّ

مادة )5(

د فيه املهام والأعمال  ُتـرِبم الوزارة مع املتطوع عقد ي�شمى "عقد اخلدمة التطوعية" حتدِّ
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واملجالت التي ي�شارك فيها املتطوع، والفئة الع�شكرية التي يخ�شع لأحكامها املتطوع، واملكافاأة 

املالية التي �شُتـمنح له، ومدة عْقد التطوع على األ تزيد هذه املدة عن خم�س �شنوات قابلة للتجديد.

مادة )6(

د الوزير بقرار منه املهام والأعمال واملجالت التي ي�شارك فيها املتطوع. يحدِّ

مادة )7(

ذلك  كان  �شواء  ل�شتدعائهم  مرة  كل  عند  املتطوعون  يتبعها  التي  اجلهات  موافقة  ـن  يتعيَّ

للتدريب اأو للعمل، على اأن يراعى عند مْنح هذه املوافقة فيما يخ�س الطلبة عدم تاأثري ذلك على 

م�شتقبلهم الدرا�شي اأو تعطيل برناجمهم التعليمي.

مادة )8(

دها الوزير برامج تدريبية للمتطوعني  تعقد الأكادميية امللكية لل�شرطة اأو اأية جهة اأخرى يحدِّ

لإعدادهم وتاأهيلهم، وذلك على النحو الآتي:

1- دورات تدريبية تاأ�شي�شية عامة للمتطوعين الجدد.

2- دورات تدريبية تخ�ش�شية.

3- دورات تدريبية تن�شيطية ب�شكل دوري �شواء عامة اأو تخ�ش�شية.

د مدد ومواعيد الدورات التدريبية امل�شار اإليها بقرار من الوزير. وحتدَّ

مادة )9(

1- تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شات العامة الراتب والمزايا الوظيفية 

للمتطوع وذلك خالل فترة التدريب اأو العمل التطوعي، وذلك دون الإخالل باأيٍّ من الحقوق 

والمزايا الوظيفية للعاملين.

2- تتحمـــل الهيئات والموؤ�ش�شـــات الخا�شة واأ�شحاب الأعمال ن�شبة )30%( من الأجر الم�شتَحـق 

للمتطوع العامل لديها وذلك خالل فترة التدريب اأو العمل التطوعي، وتتحمل الوزارة �شرف 

باقـــي الأجر، وفي حـــال ا�شتمر العمل التطوعي قائمًا لمدة تزيـــد على �شنة متوا�شلة تتحمل 

الوزارة �شرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخالل باأيٍّ 

من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.

وُتـحت�َشـب مدة التطوع �شمن مدة خدمة املتطوع الفعلية بجهة عمله الأ�شلية �شواء اجلهات 

احلكومية اأو القطاع الأهلي. 
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مادة )10(

تلتزم الوزارة بتوفري و�شيلة النتقال املنا�شبة للمتطوع يف حالة ا�شتدعائه اأو تعوي�شه ماديًا 

عن املبالغ التي تَكـلَّـفها يف حالة عدم توفري و�شيلة النتقال، وتوفري كافة امل�شتلزمات من مالب�س 

و�شكن واإعا�شة وغريها من الحتياجات ح�شب متطلبات التدريب اأو العمل التطوعي.

ـن �شفته ومركزه القانوين  كما تلتزم الوزارة ب�شرف بطاقة اإثبات �شخ�شية لكل متطوع تبيِّ

كمتطوع. 

مادة )11(

ُي�شَرف تعوي�س للمتطوع يف حالة اإ�شابته اأو وفاته اأثناء العمل التطوعي اأو التدريب اأو ب�شببه. 

الأهلي  القطاع  العاملني يف  اأو  املوظفني يف اجلهات احلكومية  املتطوعني من  ـق على  وتطبَّ

دها  القوانني والأنظمة املعمول بها، ويكون تعوي�س املتطوعني من غريهم ِوْفـقًا للقواعد التي يحدِّ

تعوي�س  عن  يقل  األ  احلالة  هذه  يف  التعوي�س  تقدير  يف  يراعى  اأن  على  ال�شاأن  هذا  يف  الوزير 

املتطوعني من املوظفني اأو العاملني امل�شار اإليهم.

مادة )12(

يوؤدي املتطوع ملرة واحدة اليمني التالية قبل مبا�شرته العمل:  

 العظيم اأن اأكون وفيًا للبحرين واأمينًا 
ّ

 العظيم، اأق�شم بالل
ّ

 العظيم، اأق�شم بالل
ّ

"اأق�شم بالل
ـة التي ت�شدر اإيلَّ من روؤ�شائي.   ـم، مطيعًا جلميع الأوامر احَلـقَّ على حقوقها، خمل�شًا مللكها املعظَّ

اأعمال وظيفتي بال�شدق والأمانة، حمرِتمًا قوانني البالد  حمافظًا على �شريف و�شالحي موؤديًا 

وحقوق النا�س، والل على ما اأقول �شهيد".

مادة )13(

تكون واجبات والتزامات املتطوع على النحو الآتي:

1- تلبية ال�شتدعاء للتدريب اأو العمل في اأيِّ وقت ُيـطَلـب منه ذلك.

2- عدم المتناع عن التدريب اأو العمل المكلَّـف به اأو رْفـ�س ال�شتمرار بغير عذر مقبول.

3- اللتـــزام باإبالغ الإدارة باأية تغييرات تطراأ على البيانـــات والمعلومات ال�شخ�شية له ال�شابق 

ت�شجيلها.

4- اللتزام بالجدية وال�شدق والأمانة وعدم اإتيان اأعمال منافية للقيم الإن�شانية والأخالقية اأو 
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للعمل التطوعي.

5- عدم الإدلء باأية ت�شريحات لو�شائل الإعالم دون الح�شول على اإذن م�شبق من الإدارة.

ها  6- المحافظة على كل ما ت�َشـلَّـمه على �شبيل الُعـْهـدة من اأدوات ومعدات واأجهزة واللتزام بردِّ

عند تْركه العمل التطوعي. 

7- عدم اإف�شاء اأو اإف�شاء الأ�شرار اأو المعلومات التي يوؤتمن عليها اأو ت�شل اإلى علمه اأو المعلومات 

اأو الإي�شاحات اأو البيانات اأو الإح�شائيات المتعلقة بالم�شائل ال�شرية اأو التي ينبغي اأْن تظل 

�شرية بطبيعتها اأو بمقت�شى تعليمات خا�شة حتى بعد انتهاء التطوع.

8- عـــدم ال�شتغـــال بالتجـــارة اأو بال�شناعة دون اإخطـــار الإدارة بذلك �شواء با�شمـــه اأو باأ�شماء 

اأخرى.

9- عدم الإتيان باأيِّ عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام.

10- عـــدم ممار�شـــة اأيِّ عمل من الأعمال ال�شيا�شية اأو يبا�شر اأية دعاية انتخابية دون اإذن كتابي 

من الوزير.

11- ل يجوز للمتطوع اأْن يعقد زواجه دون اإخطار الإدارة بذلك.

مادة )14(

ُيـعتَبـر املتطوع مكلَّـفًا من تاريخ قبول التطوع ما مل ُيـقبل طلب اإعفائه.

مادة )15(

يتم اإعفاء املتطوع يف احلالت الآتية:

م بطلب اإعفائه من التطوع وتم قبول طلبه. 1- اإذا تقدَّ

2- اإذا تعار�شت حالته ال�شحية مع متطلبات العمل التطوعي.

3- اإذا اأتى �شلوكًا يتنافى مع مقت�شيات العمل التطوعي.

4- اإذا ا�شتغل �شفته في اأعمال غير م�شروعة.

ِدين بارتكاب جناية اأو جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة. 
ُ
5- اإذا اأ

ويجوز للوزارة ِوْفـقًا لدواعي امل�شلحة العامة اإعفاء املتطوع واإنهاء عقد اخلدمة التطوعية 

يف اأيِّ وقت.

مادة )16(
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ل ُيـقبل طلب التطوع مرة ثانية اإذا انقطع املتطوع عن التدريب اأو العمل بدون عذر اأو اإذن 

قانوين قبل قبول طلب اإعفائه من التطوع، وُيـحَرم من املزايا املن�شو�س عليها يف هذا القانون.  

مادة )17(

تت�شم  التي  الأعمال  نظري  والأنواط  التقديرية  ال�شهادات  املتطوعني  مْنـح  للوزير  يجوز 

ـَمـيُّـز يف العمل. بالبطولة وال�شجاعة والإقدام اأو الت�شحية والفداء اأو التَّ

مادة )18(

اإذا  اأو التوظيف ب�شفة مدنية  اأولوية اللتحاق باخلدمة بقوات الأمن العام  تكون للمتطوع 

ا�شتوفى �شروط �شْغـل الوظيفة. 

وُيـمنح املتطوع الذي ي�شتمر يف تَطـوُّعه بانتظام مدة ل تقل عن ثالث �شنوات �شهادة تدريب 

وال�شالمة  ال�شناعي  الأمن  وِفـَرق  واحلرا�شة  الأمن  ب�شركات  العمل  يف  الأولوية  تعطيه  وخربة 

باملن�شاآت العامة واخلا�شة عند توافر �شروط �شْغـل الوظيفة املطلوبة فيه.

مادة )19(

ْبط الق�شائي. ُيـعتَبـر املتطوع اأثناء فرتة تدريبه اأو عمله يف خدمة الأمن العام من ماأموري ال�شَّ

مادة )20(

املن�شو�س  الواجبات  يخالف  والتاأديبية، كل متطوع  بامل�شئولية اجلنائية  الإخالل  مع عدم 

عليها يف هذا القانون اأو قانون قوات الأمن العام اأو القرارات التي ت�شدر من الوزير، يجاَزى 

تاأديبيا اأو يحاَكـم اأمام املحاكم الع�شكرية بالوزارة بح�شب الأحوال.

مادة )21(

 ي�شري قانون قوات الأمن العام على املتطوع خالل فرتة تدريبه اأو عمله فيما مل يرد ب�شاأنه 

ن�س خا�س يف هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )22(

ـد الدولة العتماد املايل الالزم وُيـدَرج بند خا�س يف ميزانية وزارة الداخلية لتغطية  تر�شُ

النفقات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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مادة )23(

 ُيـ�شِدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )24(

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

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:  18 رم�شان 1441هـ

الموافق:  11 مــــــايـــو 2020م
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 مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2020

ة بتعيني رئي�ض وع�سو يف جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية الـُمَتَعـثِّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )66( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ـرة، وعلى الأخ�س املادة اخلام�شة منه، الـُمَتـَعـثِّ

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

ل باملر�شوم رقم )67( ل�شنة 2016، ـرة، املعدَّ الـُمَتـَعـثِّ

ـْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، وعلى قرار النَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـرة كل من: ـن يف جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية الـُمَتـَعـثِّ ُيـعيَّ

رئي�شًا. 1- القا�شي �شالح اأحمد عبا�س محمد القطان  

ع�شوًا. 2-القا�شي ح�شام محمد طلعت محمد ال�شيد  

      وذلك خَلفًا لكل من:

1- القا�شي محمود عربي محمد ها�شم.

2- القا�شي اأمل اأحمد عبدالل اأبل.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 13 رم�شان 1441هـ

الموافق: 6 مـــايــــــــــو 2020م
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 مر�سوم رقم )25( ل�سنة 2020

ـني يف وزارة الداخلية بتعيني مدراء عامِّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته، 

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

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2010 بتعيني نائب مدير عام ومدراء يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن يف وزارة الداخلية ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- العميد/ عي�شى ح�شن محمد القطان             مديرًا عامًا لمديرية �شرطة المحافظة ال�شمالية.

2- العميد/ جابر محمد الجويد الخالدي        مديرًا عامًا لالإدارة العامة للحرا�شات.

3- العميد/ اإبراهيم �شيف بخيت النجران       مديرًا عامًا لمديرية �شرطة محافظة العا�شمة. 

املادة الثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 14 رم�شان 1441هـ

الموافق: 7 مـــايــــــــــو 2020م
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 مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2020

بتعيني نواب للمحافظني 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وعلى املر�شوم رقم )97( ل�شنة 2019 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2010 بتعيني نائب مدير عام ومدراء يف وزارة الداخلية، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخليـة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن يف املحافظات ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: ُيـعيَّ

نائبًا لمحافظ محافظة المحرق. 1- العميد/ عبدالل خليفة عبدالل الجيران.   

نائبًا لمحافظ المحافظة ال�شمالية. 2- العميد/ خالد ربيعة حمد ال�شنان.            

نائبًا لمحافظ المحافظة الجنوبية.  3- العميد/ عي�شى ثامر عبدالل الدو�شري.      

وتكون مدة تعيينهم اأربع �شنوات. 

املادة الثانية

علــى وزيـر الداخلية تنفـيـذ هذا املر�شــوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 14 رم�شان 1441هـ

الموافق: 7 مــــــايــــــــو 2020م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف 

 قرار رقم )61( ل�سنة 2020

باعتماد مقر موؤقت للمحاكم يف منطقة جو

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، 

وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

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

وملقت�شيات تي�شري اإجراءات املحاكمة اجلنائية عن ُبـعد، 

قرر االآتي:

مادة )1(

 ُيـعتَمد املوقع الكائن يف منطقة جو بجوار اإدارة اإ�شالح وتاأهيل النزلء كمقر موؤقت للمحاكم، 

يتبع وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وتتوىل الإ�شراف عليه وتنظيم �شئونه وت�شيري 

اأعماله.

مادة )2(

ـ�س املقر امل�شار اإليه يف املادة )1( من هذا القرار لنقل اإجراءات املحاكمة اجلنائية   يخ�شَّ

الفقرة   218( املادة  عليه  ن�شت  ِلـما  تبعًا  املعتَمـدة،  الإلكرتونية  الو�شائل  با�شتخدام  ُبـعد  عن 

الثالثة( من قانون الإجراءات اجلنائية.

مادة )3(

ُيـعترَب املقر املوؤقت جزءًا من مقر مبا�شرة املحكمة لإجراءاتها، وت�شري يف �شاأنه الأحكام 

رة له يف القانون، وبخا�شة وجوب ح�شور اأحد اأع�شاء النيابة العامة، وجواز ح�شور حمام  املقرَّ

مع املتهم متى اأراد ذلك.
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مادة )4(

�شري  ُحـ�ْشـن  لكفالة  الالزمة  الإجراءات  كافة  �شْبـط  احلا�شر  العامة  النيابة  ع�شو  يتوىل 

املحاكمة وانتظامها يف املقر املوؤقت.

مادة )5(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

 وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتــاريخ: 21 رم�شـان 1441هـ 

الـمــــوافــــــــق: 14 مـــايــــــو 2020م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )1( ل�سنة 2020

باإ�سدار الئحة �سروط واإجراءات االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س اأمناء جامعة البحرين:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1986 باإن�شاء وتنظيم جامعة البحرين، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1999، املعدَّ

وعلى الالئحة املالية جلامعة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )3( ل�شنة 2006،

وعلى لئحة املخالفات امل�شلكية لطلبة جامعة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 

،2006

وبناًء على اقرتاح جمل�س اجلامعة،

وبعد موافقة جمل�س اأمناء اجلامعة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعمل باأحكام لئحة �شروط واإجراءات الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على رئي�س جامعة البحرين واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة البحرين

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 18 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 مــايـــــــو 2020م
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الئحة �سروط واإجراءات االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

مادة )1(

تعاريف

ُكـلٍّ  ـنة قريَن  املبيَّ املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  اأحكام هذه  يف تطبيق 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الجامعة: جامعة البحرين.

الرئي�ض: رئي�س جامعة البحرين.

�ُســــعبة االإعفـــاءات والتوظيـــف الجزئـــي: الجهـــة الم�شئولة عـــن اإجراءات الإعفـــاء من الر�شوم 

الدرا�شية ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

ـلـــة ِوْفـقًا لأحكام المـــادة )7( من هذه  اللجنـــة: لجنـــة الإعفاء مـــن الر�شوم الدرا�شيـــة، الم�َشـكَّ

الالئحة.

رات الدرا�شية. الر�سوم: ر�شوم ت�شجيل المقرَّ

د ا�شتحقاق الطالب لالإعفاء من  عامل اال�ستحقاق: ن�شيب الفرد الواحد الذي على اأ�شا�شه يتحدَّ

ـرات  الر�شـــوم الدرا�شية، والذي ي�شدر بتحديد قيمتـــه قرار من مجل�س الجامعة بناًء على المتغيِّ

القت�شادية والجتماعية في المملكة.

االن�سحاب من الف�سل الدرا�سي: وْقـف قْيـد الطالب من الدرا�شة.

ر: الن�شحاب الذي يتم بعد النتهاء من فترة الحْذف والإ�شافة التي تظهر  االن�سحاب من المقرَّ

.)W،WP،WF(في ال�شجل الأكاديمي للطالب وُيـرَمـز اإليها في النظام بـ

ـَراُكـِمـي عـــن الحد الأدنى  لـــه التَّ ـي معدَّ ـه للطالـــب لتدنِّ االإنـــذار االأكاديمـــي: التنبيـــه الـــذي يوجَّ

المطلوب.

الطالب: ال�شخ�س المقبول في اأحد البرامج الدرا�شية بجامعة البحرين.

ـي  الرمز)K(: الطالب الم�شار اإليه في النظام بالرمز )K( من الدفعات 2015 وما قبلها المتدنِّ

ُلـه والحا�شل على اإنذارين، والم�شموح له بال�شتمرار في الدرا�شة كحالة خا�شة.  معدَّ

الرمـــز )P(: الطالـــب الم�شـــار اإليه في النظام بالرمـــز )P( الذي اأنهـــى )75%( من ال�شاعات 

ُلـه )1.65( والم�شموح له بال�شتمرار في الدرا�شة. ـُلـه حتى واإْن كان معدَّ الدرا�شية ولم يتم ف�شْ

مـــات من قرارات رْفـ�س طلبات الإعفاء  ـَظـلُـّ ـمـــات: اللجنة المخت�شة بالنظر في التَّ ـَظـلُّ لجنـــة التَّ

ـلة ِوْفـقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة. من الر�شوم الدرا�شية، والم�َشـكَّ

مادة )2(

)الدبلوم  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  برامج  من  لأيٍّ  الدرا�شية  الر�شوم  من  الإعفاء  يجوز 

امل�شارك اأو البكالوريو�س(، مبا يف ذلك التدريب العملي وذلك ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

ـلة يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي. ول ي�شري الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية على املواد امل�شجَّ
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من  وغرَيها  والقرطا�شية  اجلامعية  الكتَب  الدرا�شية  الر�شوم  من  الإعفاء  ي�شمل  ول 

امل�شروفات النرثية.

مادة )3(

�سروط االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

ُيـ�شرَتط لالإعفاء من الر�شوم الدرا�شية، اأن تتوافر يف الطالب ال�شروط الآتية:

1- اأن يكون بحريني الجن�شية اأو اأحد والديه بحريني الجن�شية.

2- اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك.

ـع عليه جزاء تاأديبي من الجزاءات المن�شو�ـــس عليها في لئحة المخالفات  3- األ يكـــون قـــد ُوقِّ

الم�شلكية لطلبة جامعة البحرين، ما لم يتم مْحـو الجزاء.

4- األ يتجـــاوز مجمـــوع الراتب الأ�شا�شي لولي الأمر وزوُجـه حـــال عمله اأو للطالب المعيل لنف�شه 

وزوِجـه حال عمله، بح�شب الأحوال، مبلغ )1000( دينار �شهريًا، وذلك وقت تقديم طلب الإعفاء.

5- األ يكون حا�شاًل على بعثة اأو منحة من اأية جهة اأخرى.

مادة )4(

 �سوابط االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

يجب اأن تتوفر يف الطالب لإعفائه من الر�شوم الدرا�شية، ال�شوابط الآتية:

1- اأن ينطبق على الطالب عامل ال�شتحقاق.

2- اأن تتوافـــق نتيجـــة الزيـــارة الميدانيـــة للطالب مع البيانـــات التي اأدرجها فـــي ا�شتمارة بحث 

الحالة.

3- األ يزيـــد عدد الم�شتفيدين مـــن الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية مـــن الأ�شرة الواحدة )الزوج 

والزوجة والأبناء( على �شخ�شين في اآن واحد.

م فيه  4- اأن يكـــون الطالـــب منتظمًا فـــي الدرا�شة، ولم ين�شحب من الف�شـــل الدرا�شي الذي تقدَّ

بطلب الإعفاء.

مادة )5(

 اإجراءات االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

1- تعلـــن �شعبـــة الإعفاءات والتوظيف الجزئي عن بدء فترة تقديـــم طلبات الإعفاء من الر�شوم 

الدرا�شية، على اأن يكون ذلك مرة واحدة خالل الف�شل الدرا�شي الأول من العام الأكاديمي. 

د  م بطلب الإعفاء من الر�شـــوم الدرا�شية خالل )30( يومًا من الموعد المحدَّ 2- للطالـــب التقدُّ

ـي طلبات الإعفاء. لبدء تَلـقِّ

م طلـــب الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية كتابيًا ِوْفـقـــًا للنموذج المعد لذلك، على اأن ُتـرَفق  3- يقـــدَّ

به الم�شتندات الآتية:
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اأ- م�شادر دْخـل وليِّ الأمر وزوِجـه - حال عملها - والم�شاهمين المقيمين بالمنزل، واأية 

م�شاعدات من م�شادر اأخرى.

ب- عدد اأفراد الأ�شرة التي يعولها وليُّ الأمر، وت�شتمل على التالي ذكرهم:          

1( في حالة الطالب المعال، ت�شمل الأ�شرة كاًل من الطالب، الأب، الأم، الإخوة والأخوات 

المعالين من وليِّ الأمر، الجد، والجدة، الأعمام، الأقارب الذين يعولهم وليُّ الأمر.

2( في حالة الطالب المعيل لنف�شه، اأو لأ�شرته وت�شمل الطالب والزوج والأبناء.

ج- ن�شخة من ا�شتمارة الت�شجيل )الجدول الدرا�شي(.

نة بها( لكل فرد يعوله ولي  د- ن�شخة من بطاقة الهوية )مع اإفادة البيانات ال�شخ�شية المخزَّ

الأمر، �شريطة اأن تكون جميع العناوين متطابقة مع بع�شها.

هـ- �شهادة ُحـ�ْشـن ال�شيرة وال�شلوك من وزارة الداخلية.

و- �شهادة باآخر راتب لوليِّ الأمر وزوِجـه - حال عملها - على اأن تكون معتَمـدة من الجهة 

ـة. المخت�شَّ

ز- الم�شتندات التي ُتـثِبـت قيمة الم�شاريف المالية التي تقع على عاتق وليِّ الأمر.

ـقًا  ح- اإذا كان وليُّ الأمر متعطاًل عن العمل اأو يقوم بعمل حر يجب تقديم ما ُيـثِبـت ذلك موثَّ

ة. من الجهات المخت�شَّ

ق من ا�شتيفاء طلبات الإعفاء من الر�شوم  ـَحـقُّ  4- تقوم �ُشـعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي بالتَّ

الدرا�شية للبيانات والم�شتندات المطلوبة، واإعداد التقارير الخا�شة بالطلبات، ورْفـِعـها اإلى 

اللجنة.

5- تُبـــتُّ اللجنة في طلبات الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية بالموافقة اأو الرْفـ�س قبل بدء الف�شل 

الدرا�شي الثاني.

6- تعَلــــن الأرقام الجامعيـــة للطالب المعفيين من الر�شـــوم الدرا�شية على الموقـــع الإلكتروني 

للجامعة، وو�شائل الإعالن الر�شمية الخا�شة بها.

ـا اإلكترونيًا اأثناء فترة  7- ي�شتِكمـــل الطالب المعِفـيُّ من الر�شـــوم الدرا�شية اإجراءات الإعفاء، اإمَّ

ـه اإلى مكاتب �ُشـعبة الإعفاءات والتوظيف  الت�شجيل الدرا�شي )الحْذف والإ�شافة(، اأو بالتوجُّ

ـعبة من توجيهات في تلك الفترة. الجزئي، وذلك ح�شب ما تعلنه ال�شُّ

م فيه طلب  8- يبداأ الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية في الف�شل الدرا�شي التالي للف�شل الذي يقدَّ

الإعفاء، ول تجوز المطالبة بالإعفاء من الر�شوم الدرا�شية عن الف�شول ال�شابقة.
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مادة )6(

ح�ساب عامل اال�ستحقاق

1- يكون ح�شاب عامل ال�شتحقاق ِوْفـقًا للمعادلة الآتية: 

ْخـل مخ�شومة منه الم�شاريف  د ب�شافي دْخـل الأ�شرة ال�شهري بالمعادلة اإجمالي الدَّ 2- وُيـق�شَ

الآتية:

اأ- اإيجار المنزل بما ل يزيد على )200( دينار بحريني �شهريًا. 

ب- ق�شط قر�س الإ�شكان.

ج- ق�شط قر�س ترميم اأو بناء.

ْخـل في حدود ربع الراتب. م من الدَّ د- ق�شط القرو�س الأخرى الممكن اإثباتها وُتـخ�شَ

ـد بعـــدد اأفراد الأ�شرة بالمعادلـــة العدد الفعلي لأفراد الأ�شـــرة بما ل يجاوز )6(  3- كمـــا ُيـق�شَ

اأفراد.

مادة )7(

اللجنة 

وت�شم يف  الدرا�شية(،  الر�شوم  الإعفاء من  ت�شمى )جلنة  الرئي�س جلنة  بقرار من  ـل  ت�شكَّ

ع�شويتها كاًل من:

1- عميد �شئون الطلبة )رئي�شًا(.

2- رئي�س �ُشـعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي.

3- ع�شوين اأكاديميين.

وتخت�س اللجنة بدرا�شة طلبات الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية والبتِّ فيها، ويعتمد رئي�س 

اللجنة قراراتها. 

مادة )8(    

م لدى مكتب �ُشـعبة الإعفاءات والتوظيف اجلزئي على  ـَظـلُـّ يجوز ملن ُرِفـ�س طلبه بالإعفاء التَّ

النموذج املعد لذلك، يف فرتة ل تتجاوز اأ�شبوعًا من تاريخ اإعالن النتائج، ويحيل عميد �شئون 
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مات خالل  ـَظـلُـّ التَّ مات لفح�شها، وتعلن اللجنة نتائج البتِّ يف  ـَظـلُـّ التَّ مات للجنة  ـَظـلُـّ التَّ الطلبة 

اأ�شبوعني من تاريخ الإحالة اإليها.

مادة )9(    

ـَظـلُّـمات جلنة التَّ

مات بقرار من الرئي�س، وت�شم يف ع�شويتها كاًل من: ـَظـلُـّ ُت�شكل جلنة التَّ

1- نائب الرئي�س لخدمات تقنية المعلومات وال�شئون الإدارية والمالية )رئي�شًا(.

2- ع�شوين اأكاديميين، على اأن يكون اأحدهما من كلية الحقوق.

مات،  ـَظـلُـّ مات يف نظر التَّ ـَظـلُـّ وي�شارك رئي�س �ُشـعبة الإعفاءات والتوظيف اجلزئي جلنة التَّ

دون اأن يكون له �شوت معدود يف قراراتها.

من  الإعفاء  طلبات  رْفـ�س  قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ يف  بالنظر  مات  ـَظـلُـّ التَّ جلنة  وتخت�س 

الر�شوم الدرا�شية.

مادة )10(    

مع  التوا�شل  مات  ـَظـلُـّ التَّ وللجنة  وللجنة،  اجلزئي،  والتوظيف  الإعفاءات  �ُشـعبة  من  لكل 

ـة، واإجراء الزيارة امليدانية للطالب، وذلك للتاأكد من �شحة املعلومات  اجلهات اخلارجية املعنيَّ

مة اإىل كل منها ب�شاأن طلبات الإعفاء اأو الطلبة املعفيني. والبيانات املقدَّ

مادة )11(

اإعفاء الطلبة اأبناء املوظفني بالهيئتني االأكادميية 

واالإدارية من الر�سوم الدرا�سية

من  والإدارية  الأكادميية  الهيئتني  من  باجلامعة  املوظفني  اأبناء  الطلبة  لإعفاء  ُيـ�شرَتط 

الر�شوم الدرا�شية، توافر ال�شروط وال�شوابط الآتية:

1- اأن يكون الموظف على راأ�س العمل في الجامعة طوال فترة مْنـح الإعفاء.

2- اأن يكـــون الموظف من الموظفين الدائمين في الجامعـــة، اأو من الموظفين الموؤقتين ب�شرط 

األ تقل مدة عْقـده عن �شنة.

3- األ يزيـــد عـــدد الم�شتفيدين من الإعفاء من اأ�شرة الموظف )الـــزوج والزوجة والأبناء( على 

�شخ�شين في اآن واحد.

ـع عليه اأيُّ جزاء تاأديبي، ما لم يتم محو  4- اأن يكـــون الموظف ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولـــم يوقَّ

الجزاء عنه.
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5- اأن يكون الأداء الوظيفي للموظف على م�شتوى جيد ِوْفـق تقارير روؤ�شائه.

مادة )12(

احلرمان من االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

ُيـحَرم الطالب من الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية موؤقتًا اأو نهائيًا اأو جزئيًا، وذلك على النحو 

الآتي:

1- يكون حرمان الطالب من الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية موؤقتًا خالل ف�شل درا�شي واحد اإذا 

ـرت في �شاأنه اإحدى الحالت الآتية: توفَّ

ـَراُكمي وح�شوله على الإنذار الأكاديمي الثاني لأول مرة. ِلـه التَّ ـي معدَّ اأ- تدنِّ

ـَراُكمي وح�شوله على الإنذار الأكاديمي الأول للمرة الثانية. ِلـه التَّ ب- تدنِّي معدَّ

ج- ان�شحابه ب�شورة غير ر�شمية في الف�شل الدرا�شي ال�شابق.

2- يكـــون حرمـــان الطالب من الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية نهائيـــًا اإذا توفرت في �شاأنه اإحدى 

الحالت الآتية:

اأ- ح�شوله على اإنذارين اأكاديميين لحقين على حرمانه موؤقتًا من الر�شوم الدرا�شية نتيجة 

ـَراُكمي للمرة الثانية. ِلـه التَّ تدنِّي معدَّ

ب- البقاء تحت الإنذار الأكاديمي بعد حرمان الطالب موؤقتًا من الإعفاء لأيٍّ من الأ�شباب 

الموِجـبة لإيقاف الإعفاء عنه م�شبقًا ب�شبب الإنذارات الأكاديمية.

ج- ح�شوله على الرمزين )K( اأو )P( في جميع الحالت.

د- ان�شحابه ب�شورة غير ر�شمية من ف�شليين درا�شيين مت�شلين اأو منف�شلين.

للمرة  عليه  تاأديبي  جزاء  توقيع  اأو  الثانية،  للمرة  اأكاديميًا  اأو  تاأديبيًا  الطالب  ـل  ف�شْ هـ- 

الثانية من الجزاءات التاأديبية المن�شو�س عليها في لئحة المخالفات الم�شلكية لطلبة 

جامعة البحرين.

3- يكون حرمان الطالب جزئيًا من الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية في الحالتين التاليتين، وعليه 

ر على ح�شابه الخا�س: ت�شجيل المقرَّ

.)W،WF،WP( ـد له فيه رمز ر وُر�شِ اأ- اإذا ان�شحب من المقرَّ

ـَراُكمي. ِلـه التَّ ر ب�شبب ر�شوبه فيه اأو بهدف رْفع معدَّ ب- اإذا كان ت�شجيله للمقرَّ
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مادة )13(

فرتة االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية

تكون فرتة الإعفاء من الر�شوم الدرا�شية بحد اأق�شى )10( ع�شرة ف�شول درا�شية بالن�شبة 

لربنامج البكالوريو�س، و)5( خم�شة ف�شول درا�شية بالن�شبة لربنامج الدبلوم امل�شارك، وذلك 

ـه اأو ان�شحابه. ـ�شِ كله ب�شْرف النظر عن حتويل الطالب لتخ�شُّ
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )118( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة العكر ال�سرقي - جممع 623

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 06023846 الكائن مبنطقة العكر ال�شرقي جممع 623 من ت�شنيف 
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مناطق املقابر )GY( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقًا ِلـما هو وارد 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )119( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الب�سيتني - جممع 223

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  الب�شيتني جممع 223 من  الكائن مبنطقة  رقم 02010843  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، ِوْفقًا 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )120( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة و�سط املنامة - جممع 307

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 03090715 الكائن مبنطقة و�شط املنامة جممع 307 من ت�شنيف 
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 )SP( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )RHB( مناطق ال�شكن املت�شل ب

وارد  ِلـما هو  ِوْفقًا   ،  )TIS-Level2( الثانية الدرجة  املرورية من  ال�شالمة  درا�شة  ب�شرط عمل 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )121( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف املنطقة الدبلوما�سية باملنامة - جممع 317

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

 317 جممع  باملنامة  الدبلوما�شية  باملنطقة  الكائن   03010166 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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من ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية اأ )BA( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP( كمحطة للتزويد بالوقود، مع ال�شماح بال�شتخدامات التجارية بن�شبة ل تتجاوز 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  10%، ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )122( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة حمد - جممع 1204

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـف العقارات رقم 10042718 و10008652 و10027694 و10033855 الكائنة مبنطقة  ت�شنَّ
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مدينة حمد جممع 1204 �شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( ِوْفقَا ِلـما هو 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )123( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �سرتة ال�سناعية - جممع 601

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

من   601 جممع  ال�شناعية  �شرتة  مبنطقة  الكائن   16040185 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف مناطق امل�شاريع ال�شناعية الإنتاجية  ب )DB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

ال�شرتاطات  وتطبَّق عليه  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقَا   )PS( العامة

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مــــايــــــــو 2020م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )98( ل�سنة 2020

 ب�ساأن نقل قْيـد بع�ض االحتادات الريا�سية 

ب�سجل قْيـد االحتادات الريا�سية بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

الأ�شا�شية  الأنظمة  ـ�شات  قْيـد وملخَّ اأرقام  ن�ْشـر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  القرار رقم )6(  وعلى 

لبع�س الحتادات الريا�شية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  د  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـنة باجلدول املرافق لهذا القرار من �شجل قْيـد الهيئات  ينقل قْيـد الحتادات الريا�شية املبيَّ

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة والحتادات الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة 

الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  اإىل  ال�شابق،  قْيـدها  اأرقام  وبذات  والريا�شة  لل�شباب  العامة 

ـنة قرين ُكـلٍّ منها. بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالأرقام املبيَّ

املادة الثانية

على الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 اأبريـــل 2020م
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 (1الجدول رقم (

 

قيد في سجل رقم القيد  اسم االتحاد الرقم 

وزارة  باالتحادات الرياضية 

 شؤون الشباب والرياضة

 1 االتحاد البحريني لكرة القدم 1

 2 االتحاد البحريني لكرة الطاولة 2

 3 ى االتحاد البحريني أللعاب القو 3

 4 االتحاد البحريني للكرة الطائرة 4

 5 االتحاد البحريني لكرة اليد 5

 6 البحريني لكرة السلةاالتحاد  6

 7 االتحاد البحريني للسباحة 7

 8 االتحاد البحريني لرفع األثقال 8

 9 االتحاد البحريني للبولنج 9

 10 االتحاد البحريني للتنس األرضي 10
 11 االتحاد البحريني للريشة الطائرة واالسكواش 11

 

 

 

 
 

الجدول



العدد: 3471 – الخميس 14 مايو 2020

46

بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  2006لسنة  (6)لقانون رقم اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

2020( لسنة 2إعالن رقم )
 

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

 .والطلبات التي تم نقل ملكيتها، الصناعية التي تم إيداعها
 

 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     
 

اسم الطالب وعنوانه..1
 الطلب.تقديم تاريخ .2
.أجلها وصف األداة التي قدم طلب التسجيل من .3
 تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق بالطلب ..4
 اسم وعنوان الوكيل المفوض لتسجيل التصميم في مملكة البحرين..5
 أو النموذج الصناعي .الرسم  رقم.6
.تاريخ انقضاء الحقوق.7
سبب انقضاء الحقوق  . .8
إعالن شطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي.9

 
  

 
 العالقات التجارية الخارجيةمدير إدارة 

اإعالنات ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية
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1690رقم الطلب:  ب ت /  

فراري أس.بيه.أيه اسم الطالب:
 .ايطاليامودينا، 41100-آي 1163فيا ايميليا ايست عنوانه : 

 20/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سيارة لعبةوصف طلب التصميم: 

 01-21 التصنيف :
 بوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتسأاسم الوكيل المفوض: 

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

1691رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 . إيطاليامودينا،  41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 20/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 

سيارةالتصميم: وصف طلب 
 08-12 التصنيف :

أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتساسم الوكيل المفوض: 
 مملكة البحرين -، المنامة  990ص. ب: عنوانه : 

 

 
 
 

 1692رقم الطلب:  ب ت /  
تورلن هولدينغ أس أيه اسم الطالب:

.ليس بريليكس، سويسرا 2345، 11رو دو جورا عنوانه : 
 20/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 

RM52-05ساعة يد التصميم: وصف طلب 
 02-10التصنيف:

اسم الوكيل المفوض: أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتس
 مملكة البحرين -، المنامة  990عنوانه : ص. ب: 

 
____________________________________

1694رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا . 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 27/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 

سيارة لعبةالتصميم: وصف طلب 
01-21 التصنيف :

 أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتساسم الوكيل المفوض: 
مملكة البحرين -المنامة  990ص ب عنوانه : 
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 1695رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه  اسم الطالب :

 مودينا، إيطاليا . 41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 
 27/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 

سيارةوصف طلب التصميم: 
16-12 التصنيف :

اسم الوكيل المفوض: أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتس
مملكة البحرين -المنامة  990عنوانه : ص ب 

____________________________________

 1696رقم الطلب:  ب ت /  
براميت سانجهافي  اسم الطالب :

 –إريا، كيرتي ناجار، نيو دلهي انداستلاير  8/1-دبليو زدعنوانه : 
 .، الهند 110015

 06/02/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 زجاجةوصف طلب التصميم: 

 01-09 التصنيف :
 ا راماركس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

مملكة البحرين -، المنامة2215ص.ب عنوانه : 

 

 
1697رقم الطلب:  ب ت /  

براميت سانجهافي  اسم الطالب :
 -انداستلاير إريا، كيرتي ناجار، تيودلهي  8/1 -دبليو زدعنوانه : 
 . ، الهند110015

 05/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
زجاجة ماءوصف طلب التصميم: 

 01-09 التصنيف :
 آراماركس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

 مملكة البحرين -، المنامة2215ص.ب عنوانه : 
 

____________________________________

1693رقم الطلب:  ب ت /  
شيري اوتوموبايل كو.، ال تي دي  اسم الطالب :

تشانغتشون رود، ايكونمي & تيكنولوجي ديفلوبمنت  8عنوانه : 
 . الصين،  241006زون ووهو، انهوي 
 23/01/2020تاريخ تقديم الطلب: 

سيارةوصف طلب التصميم: 
 08-12 التصنيف :

 أبوغزاله للملكية الفكرية تي إم بي أجنتساسم الوكيل المفوض: 
مملكة البحرين -المنامة  990ص ب عنوانه : 
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1706 رقم الطلب:  ب ت /  
البحرين ذ.م.م ديكو  اسم الطالب :

، منطقة سترة  601، مجمع  115، طريق  865مبنى عنوانه : 
 .نيالصناعية ، مملكة البحر

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
%100صحون عضوية قابلة للتحلل وصف طلب التصميم:  

 03-09 التصنيف :
 ديكو البحرين ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 

، منطقة سترة  601، مجمع  115، طريق  865مبنى عنوانه : 
مملكة البحرين الصناعية،

____________________________________

 1699رقم الطلب:  ب ت /  
ويل بروس ال ال سي  اسم الطالب :

، جرينوود 200إس. فال نتينا واي، سويت  5347عنوانه : 
 المتحدة األمريكية، الواليات 80111فيليدج، سي او 

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم: عجلة  

 06-12التصنيف :
 كاليد آي بي سيرفسز ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 

، 316، مبنى 29، الطابق 2945يونايتد تاور، مكتب عنوانه : 
، المنامة/ الواجهة2215، ص.ب. 346، مجمع 4609طريق 

 .البحرية، مملكة البحرين 

 
 1700رقم الطلب:  ب ت /  

ويل بروس ال ال سي  اسم الطالب :
، جرينوود 200إس. فال نتينا واي، سويت  5347عنوانه : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية80111فيليدج، سي او 
 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 

األمامي لعجلة سيارة  وصف طلب التصميم:  الوجه
 16-12التصنيف :

 كاليد آي بي سيرفسز ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 
، 316، مبنى 29، الطابق 2945يونايتد تاور، مكتب عنوانه : 

، المنامة/ الواجهة 2215، ص.ب. 346، مجمع 4609طريق 
 . البحرية،  مملكة البحرين

 
____________________________________

 1701رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
 .البحرين مملكة المنامة ،  385، مجمع  385 
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 1702رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 . سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة  20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
  .البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385

____________________________________

 1703الطلب:  ب ت /  رقم 
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
 . البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 

           
 

 
 1704رقم الطلب:  ب ت /  

جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :
جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
 .البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 

____________________________________

 1705رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

، شارع الخليفة  20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
.البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385
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 1707رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8 رادجافي -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
 .البحرين مملكة المنامة ،  385، مجمع  385 

____________________________________

 1708رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
.سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
.البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 

 

 
 1709رقم الطلب:  ب ت /  

جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :
جنيف ،  1202 -، سي أتش  8 رادجافي -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
.البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 
 

____________________________________

           

 1710رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
. سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
  .البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 
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 1711رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8 رادجافي -رو كازم عنوانه : 
.سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
 .البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع 385 

____________________________________

 1712رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27:التصنيف 
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
.البحرينمملكة المنامة،  385، مجمع 385 

 
 

 1713رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8 رادجافي -رو كازم عنوانه : 
.سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
  .البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع 385  
 

____________________________________

           
 

 1714رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
 وأجزائهاسجائر إلكترونية وصف طلب التصميم: 

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
   .البحرين مملكةالمنامة،  385، مجمع 385 
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 1715رقم الطلب:  ب ت /  
جيه تي إنترناشيونال أس.أيه.  اسم الطالب :

جنيف ،  1202 -، سي أتش  8رادجافي  -رو كازم عنوانه : 
 .سويسرا

 25/03/2020تاريخ تقديم الطلب: 
سجائر إلكترونية وأجزائهاوصف طلب التصميم:  

 01-27التصنيف :
 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 

 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 
  .البحرينممكلة المنامة،  385، مجمع 385 

____________________________________

 1716رقم الطلب:  ب ت /  
بينغ بينكي الي  اسم الطالب :

مونتي  6, جي/اف، رقم 17مونتيى فيال، هاوس   [عنوانه : 
 .باتث، كاو تو شان/ شاتن, نيو تيريتيوريز, هونغ كونغ

 05/04/2020تاريخ تقديم الطلب: 
.عربة اليةوصف طلب التصميم: 

 08-12التصنيف :
فرع شركة -اراماركس للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

 اجنبية
،1705، طريق 403ويند تاور، الطابق الخامس، مبنى عنوانه : 

مملكة  -، المنامة2215ص.ب ، المنطقة الدبلوماسية، 317مجمع  
 البحرين

 
 1717رقم الطلب:  ب ت /  

سابك جلوبال تكنولوجيز بي.في.  اسم الطالب :
بيه اكس بيرجن أوب زووم،  4612،   1بالستكسالن عنوانه : 

 .هولندا
 09/04/2020تاريخ تقديم الطلب: 

سخان ماءوصف طلب التصميم:  
 03-23التصنيف :

 سابا وشركاهم تي ام بياسم الوكيل المفوض: 
 ، شارع الخليفة 20، برج البحرين مبنى  81مكتب عنوانه : 

 . البحرينمملكة المنامة ،  385، مجمع  385 
 

____________________________________

                           

  

 
 1718رقم الطلب:  ب ت /  

.ديكو البحرين ذ.م.م  اسم الطالب :
، منطقة شمال 601، مجمع 115، طريق 865. مبنى عنوانه : 

 . سترة الصناعية، مملكة البحرين
 21/04/2020تاريخ تقديم الطلب: 

وصف طلب التصميم:  تصميم  أكواب ورقية زرقاء
 01-07التصنيف :

 ديكو البحرين ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 
 ، منطقة شمال سترة601، مجمع 115، طريق 865مبنى عنوانه : 

 . الصناعية، مملكة البحرين 
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 1719رقم الطلب:  ب ت /  
.ديكو البحرين ذ.م.م  اسم الطالب :

، منطقة شمال 601، مجمع 115، طريق 865. مبنى عنوانه : 
 .سترة الصناعية، مملكة البحرين

 21/04/2020تاريخ تقديم الطلب: 
وصف طلب التصميم:  تصميم أكواب ورقية استوائية بنية

 01-07التصنيف :
 ديكو البحرين ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 

 ، منطقة شمال سترة 601، مجمع 115، طريق 865مبنى عنوانه : 
 .الصناعية، مملكة البحرين

 
 
 
 
 

 1720رقم الطلب:  ب ت /  
.ديكو البحرين ذ.م.م  اسم الطالب :

، منطقة شمال 601، مجمع 115، طريق 865مبنى  عنوانه : 
 سترة الصناعية، مملكة البحرين

 21/04/2020تاريخ تقديم الطلب: 
تصميم أكواب ورقية برتقالية وصف طلب التصميم:

 01-07التصنيف :
 ديكو البحرين ذ.م.ماسم الوكيل المفوض: 

الصناعية، ، منطقة شمال سترة 601، مجمع 115، طريق 865مبنى  : عنوانه
 مملكة البحرين
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جميع الحقوق  بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، انقضت 2006( لسنة 6( من القانون رقم )22استنادا للمادة )
المترتبة على الرسوم والنماذج الصناعية المذكورة بالجدول أدناه

رقم 
سبب انقضاء الحقوقتاريخ انقضاء الحقوقرقم الرسم أو النموذج الصناعيالتسلسل

عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار177123/2/2020
االخطارعدم دفع الرسوم السنوية رغم 277223/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار313803/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار4135019/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار5135119/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار6129113/2/2020
السنوية رغم االخطارعدم دفع الرسوم 7129213/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار8129913/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار913763/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار1013773/2/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار1113873/2/2020
الرسوم السنوية رغم االخطار عدم دفع1211728/3/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار13147017/3/2020
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار146946/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار156956/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار166966/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار176976/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار186986/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار196996/4/2018
عدم دفع الرسوم السنوية رغم االخطار20131424/4/2018
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

نموذج صناعي رسم أو شطب تسجيل إعالن
 
 

 ،بشأن الرسوم والنماذج الصناعية 2006( لسنة 6قانون رقم )من  (23( و)3( و)2استنادا  إلى المواد رقم )
 

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الرسوم والنماذج الصناعية، 2010( لسنة 1وعلى القرار رقم )
 
والمتعلقة بشطب النموذج الصناعي  الشكوى المقدمة من قبل شركة كاساديل دولسي أس. بيه. أيهبعد دراسة و

 ،(1638رقم )ب ت 
 

 قرر اآلتي:
 

حسين( من سجل الرسوم  ( المسجل لصالح )سنوار1638يشطب تسجيل النموذج الصناعي رقم )ب ت 
 والنماذج الصناعية وذلك لتطابقه أو تشابهه مع عالمة تجارية مسجلة ومشهورة.

إدارة العالقات التجارية الخارجية      
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 2006( لسنة  14لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 2020( لسنة  2 إعالن رقم )
 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات      
، والطلبات التي ، الطلبات التي تم نقل ملكيتهاتم إيداعها المنفعة التيبراءات االختراع ونماذج 

 .انقضت الحقوق المترتبة عليها
 
 

وسيشتمل النشر على البيانات التالية:     

الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع   -1
 رقم اإليداع الدولي  -2
 الطلبتقديم تاريخ   -3
 المخترع سما -4
 أسم مالك البراءة وعنوانه  -5
 التصنيف الدولي  -6
المراجع -7

أسم االختراع   -8    
 ملخص البراءة  -8
عدد عناصر الحماية-9
 نقل الملكية تاريخ  -10
 أسم المالك السابق وعنوانه  -11
 أسم المالك الحالي وعنوانه  -12
 رقم البراءة  -13
 تاريخ انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -14
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة -15

 

 

 مكتب براءات االختراع
 
 
 
 
 

اإعالنات ب�ساأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة
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 [ براءة اختراع12] 
 

 
 1627[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110104الطلب: [ رقم 21]
  2011/10/19[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/US2010/032139[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 :[ األولوية30]
[31 ]12/428,200  [32 ]2009/04/22 
  الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
  جنكرزجون  -1 :ون[ المخترع72]
  كالفن. أيه. بوناس -3     بيتر كوبينهوفر -2
هايتوريك ديفيجين يونيكس [ مالك البراءة: 73]

نورث ماهواه، نيوجيرسي  17روت  333، كوربوريشن
   ، الواليات المتحدة االمريكية07430

  تي ام بي وشركاهمسابا [ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: B25B21/00; 
B25B23/00; B25B23/14

[ المراجع:56]
DE 20016612 U1
EP 0879670 A1

 
   جهاز إلحكام غلق أو فك مثبتات[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
جهاز الحكام غلق او تخفيف مثبتات مدفوعة بالهواء المضغوط، كهربيا، وهيدروليكيا ويدويا 

(، مدعم دورانيا في الجهاز الحكام 111استقبال )مذكورة، وفي احد االمثلة تتضمن: عضو 
( لتأثير دوران عضو االستقبال الحكام غلق او 100غلق او تخفيف، الستقبال المثبت، وسيلة )

( الذي يحول قوة التفاعل اثناء احكام غلق او تخفيف المثبتات. 150تخفيف المثبت، والجهاز )
( متصل دورانيا حول 160ارسال قوة اول )ويتضمن الجهاز الذي يحول قوة التفاعل: عنصر 

(  اما متصل دورانيا 170محور تحول القوة لوسيلة تأثير الدوران، وعنصر ارسال قوة ثانية )
وامتداديا او متصل دورانيا حول وامتداديا ومتصل بشكل مترجع بطول جزء واحد على االقل 

 .من العنصر االول
 

6عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1628[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/26تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120019[ رقم الطلب: 21]
  2012/02/12[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2010/044848[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]12/538,745  
الواليات المتحدة [ 33]2009/08/10[ 32]

  األمريكية
   فارغا، ستيفن -1: ون[ المخترع72]
    موريل ويب، ليزا آن -2
أمريكان إكسبريس ترافيل ريليتد [ مالك البراءة: 73]

أمريكان إكسبريس تاور، ، سيرفيسز كومبني، إنك.
-10285وورلد فاينانشال سنتر، نيويورك، إن واي 

  ، الواليات المتحدة االمريكية4900
ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: G06K 5/00

[ المراجع:56]
US 7823777 B2
DE 102004032013 A1

 
 بطاقة معاملة محتوية على معدن وطريقة لعمل هذه البطاقة[ اسم االختراع: 54]

  
 [ الملخص:57] 

 
بطريقة لعمل بطاقة تعامل فردية، تتضمن نقش  يتعلق االختراع

بطاقة التعامل الفردية بداخل جيب لتكوين حروف بارزة على 
سطح أول لبطاقة التعامل الفردية، وملء الجيب بلوحة حشو 
لتزويد سطح مستوي بصورة أساسية على سطح ثان لبطاقة 
التعامل الفردية، ويكون هناك سطح ثالث للوحة الحشو في 

منتظم ومباشر مع الجزء الداخلي للجيب. ويتم الكشف تالمس 
عن طريقة ثانية لميكنة جيب أمامي بداخل بطاقة تعامل فردية 

في نماذج مختلفة، تتضمن بطاقة  ووضع رقاقة صغيرة به
.التعامل الفردية طبقة معدنية متواصلة، مثل التيتانيوم

 
 

 6عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1629[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120137[ رقم الطلب: 21]
  2012/11/04[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2011/002250[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]12/774,190 [32 ]2010/05/05
   الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
   آنينسن، أوف، تي -1[ المخترعون:72]
  اغ أريلد\فاالند،  -2 
، 2هيليباكن ، آنينسن، أوف، تي (1)البراءة:  مالك[ 73]
، اغ أريلد\فاالند،  (2النرويج، )كريستينساند،  4622 -أن

 واتشتبرغ، المانيا 53343ايه،  18أوف ديم روزبيرغ 
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: H02J 7/00

[ المراجع:56]
XP006028311
XP031589931
US 6229285 B1
JP 62119473 A
CN 101404346 A 

 
 مولد نبضات لبطارية ذات فولطية زائدة ثنائية القطبية وطريقة[ اسم االختراع: 54]

  
 
 الملخص:[ 57] 

 
ضات لبطارية ذات فولطية زائدة ثنائية القطبية وطريقة تقوم يتعلق االختراع الحالي بمولد نبضاااااااات لبطارية ذات فولطية زائدة ثنائية القطبية وطريقة تقوم  يتعلق االختراع الحالي بمولد نب
صيل بطارية. يهدف بتطبيق فولطية نبضااة موجبة وفولطية نبضااة سااالبة بالتبادل عبر أطراف توصاايل بطارية. يهدف  سالبة بالتبادل عبر أطراف تو ضة  ضة موجبة وفولطية نب بتطبيق فولطية نب

ضات لبطارية ذات فولطية زائدة ثنائية القطبية والطريقة إلى زيادة دورة ع ممولد نبضااااااات لبطارية ذات فولطية زائدة ثنائية القطبية والطريقة إلى زيادة دورة ع م ع ة مولد نب ع ة ر وساااااا  س  ر و
صية تخزين البطاريات، مثل بطاريات رصاااصااية  صا ضية.حمضااية.تخزين البطاريات، مثل بطاريات ر ضات الموجبة تكون أزمنة الوصااول للنبضااات الموجبة   حم صول للنب تكون أزمنة الو

سترخاء إلى الحواف األمامية والنبضااااات السااااالبة إلى الحواف الخلفية قصاااايرة مقارنة بفترة االسااااترخاء  صيرة مقارنة بفترة اال سالبة إلى الحواف الخلفية ق ضات ال إلى الحواف األمامية والنب
ضة األيوني في المحلول الكهروكيميائي. يعطي التبادل بين النبضاااااات الموجبة والساااااالبة كل نبضاااااة  سالبة كل نب ضات الموجبة وال األيوني في المحلول الكهروكيميائي. يعطي التبادل بين النب

ضة ديدة، حالة بدء مساااااااوية دون تحقيق أي تأثير على الذاكرة الذي كان لينتج إذا كانت النبضااااااة جج ساوية دون تحقيق أي تأثير على الذاكرة الذي كان لينتج إذا كانت النب ديدة، حالة بدء م
األخيرة التي تم تطبيقها لها نفس القطبية، مما يقلل مدى الفولطية الزائدة التي يمكن تطبيقها على األخيرة التي تم تطبيقها لها نفس القطبية، مما يقلل مدى الفولطية الزائدة التي يمكن تطبيقها على 

ستخدمة يمكن تحقيقها بدون التعر  إلى تداالبطارية وتقليل ترددات تدوير أعلى نبضااااااة مسااااااتخدمة يمكن تحقيقها بدون التعر  إلى تدا ضة م خل خل البطارية وتقليل ترددات تدوير أعلى نب
ضات ذات فولطية زائدة النبضااات. يمكن ضاابل شااكل، ونوع وزمن النبضااات للحصااول على نبضااات ذات فولطية زائدة  صول على نب ضات للح شكل، ونوع وزمن النب ضبل  ضات. يمكن  النب

ع ة عاليتين ع ة عاليتينذات أمد وس   ..ذات أمد وس 
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1630[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/13تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120140[ رقم الطلب: 21]
  2012/11/10[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/JP2011/002770[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2010-115721 [32 ]2010/05/19 
 اليابان[ 33]
 تاناكا ، توهرو  -1: ون[ المخترع72]
ناكجيما،  -4 كوهدا، تاكيو -3 كاواتا، ساتوفومي -2

     كيتا، كيوشي -5 موتوو
، .أس بي آي فارماسيوتيكالز كو (1) البراءة: مالك[ 73]

كو،  -تشومي، ميناتو  - 1، روبونجي 1 - 6، .ليمتد
ذي يونيفرستي أوف ( 2) ، اليابان1066020طوكيو 
كو، طوكيو  -تشومي، بونكيو  - 7، هونجو 1 - 3، طوكيو

    ، اليابان 1138654
اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 31/197, A61K 
33/06, A61K 33/24, A61K 
33/26, A61K 33/30, A61P 
33/06, A61P 43/00

[ المراجع:56]
XP002713939
WO 2006/096492 A2
US 5955490 A

 
أو مشتق منه  ولينيكڤأمينو لي -5عقار مضاد للمالريا يحتوي على حمض [ اسم االختراع: 54]

 كمكون فعال

 [ الملخص:57] 
 
يتعلق االختراع بعقار مضاد للمالريا يعد مفيدا  للوقاية من أو عالج أمرا  معدية تسببها طفيليات 
المالريا. يتم استخدام عامل وقائي و/أو عالجي للمالريا، حيث يحتوي، كمكون فعال، على حمض 

 .أو ملح مقبول دوائيا  منه(، أو مشتق منه، ALA) ولينيكڤأمينو لي -5

4عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1631[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

20120161[ رقم الطلب: 21]
  2012/12/13[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2011/032595[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 األولوية:[ 30]
[31 ]430,957/12 [32 ]2012/03/05
  الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
  وونغ بينغ لو -1: ون[ المخترع72]
   ووك سوي يي -2
،  بيليون كينغ إنترناشونال ليمتد[ مالك البراءة: 73]

وانغ هوي رود,  8أف, شيفلير كوميرشال سنتر, /18
   كولون باي,كولون,هونغ كونغ

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

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 35/14

[ المراجع:56]
US 5387672 A
US 2010/0035797 A1
WO 1996/040783 A1
US 5741894 A

على مادة ثابتة حراريا  حاملة  طريقة لتحضير تركيبة صيدالنية تحتوى[ اسم االختراع: 54]
 لألكسجين

 
 [ الملخص:57] 

 
مرتبل تشابكيا  عالي التنقية  يتعلق االختراع الحالي بهيموجلوبين رباعي الوحدات غير بوليمري 

وثابت حراريا  مناسب لالستخدام في الثدييات دون إحداث إصابة بالكلى أو انسداد األوعية. يتم 
( إلزالة الصورة HTSTإجراء خطوة معالجة حرارية بدرجة حرارة مرتفعة وزمن قصير )

دات غير المترابل الدايمرية غير المرغوبة من الهيموجلوبين، والهيموجلوبين رباعي الوح
أسيتيل سيستين بعد المعالجة -Nتشابكيا ، وإزالة شوائب بروتين البالزما بشكل فعال. تحافظ إضافة 

الحرارية وبشكل اختياري قبل المعالجة الحرارية على مستوى منخفض من هيموجلوبين ال يحمل 
الثابت حراريا  ويطيل  أكسجين. يمكن أن يحسن الهيموجلوبين رباعي الوحدات المترابل تشابكيا  

من إدخال األكسجين في النسيج العادي ومنخفض األكسجين. في سمة أخرى، يتم استخدام المنتج 
في معالجة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الدم، والسرطان القولوني المستقيمي، 

لمرئ. كما وسرطان الرئة، وسرطان الثدي وسرطان الكبد، وسرطان البلعوم األنفي وسرطان ا
يمكن استخدام الهيموجلوبين رباعي الوحدات المذكور في االختراع لمنع انتشار الورم ورجوعه 

.  عالوة على ذلك يمكن إعطاء الهيموجلوبين رباعي الوحدات الذي الورم جراحيا   لاستئصابعد 
 .يدور حوله االختراع إلى مريض قبل العالج الكيميائي والعالج باإلشعاع
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1632[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/29تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130014[ رقم الطلب: 21]
  2013/02/03[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/IB2011/002658[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]60/370,015  
الواليات المتحدة [ 33]2010/02/08[ 32]

  األمريكية
   مايكل اف. دوالن[ المخترع: 72]
ويسلي  120، جيتد كوربوريشن[ مالك البراءة: 73]

، الواليات 07606ستريت، ساوث هاكيناك، نيوجيرسي 
 المتحدة االمريكية

   سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74] 

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: F16B 31/02
[ المراجع:56]

DE 9411853 U1
US 6220801 B1
EP 0287381 A2
FR 2930805 A1

 
 جهاز لشد السحابات المتداخلة[ اسم االختراع: 54]
 
 [ الملخص:57] 

 
وفقا  للجانب األول لالختراع نقدم جهاز القتران قفل لولبى وجهاز إخراج عزم دوران التوائيا  

(: قابل للتعشيق دورانيا  ولولبيا  مع القفل اللولبى؛ قابل للتعشيق 100اقتران أول )يتضمن عضو 
(؛ قابل للتعشيق بشكل غير دورانى مع جزء 150دورانيا  وبشكل مستدق مع عضو اقتران ثانى )

( غير قابل للتعشيق دورانيا  مع جزء 150عمل جهاز إخراج عزم الدوران؛ عضو اقتران ثانى )
(، عند دورانه 100ز إخراج عزم الدوران؛ وحيث يطبق عضو االقتران األول )رد فعل جها

بواسطة جزء عمل جهاز إخراج عزم الدوران، حمولة على القفل اللولبى. جهاز مفيد بمهندسات 
بديلة لالقتران االلتوائى يسمح بتوزيع ضغل حمولة موزع بكفاءة أكثر وبالتساوى؛ قوة التواء 

.ل أقلأعلى؛ وكتلة وحجم قف
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1633[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/22تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130019[ رقم الطلب: 21]
  2013/02/18[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/CA2011/000956[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/375,257  
الواليات المتحدة [ 33]2010/08/20[32]

األمريكية
بازينت، -2 فايالنت، أندرو -1: ون[ المخترع72]

 ميتشيل
رويالماونت  6100،  ريبليكور إنكمالك البراءة: [73]

بيه  4، مونتريال، كويبيك إتش 101 -أفينيو، سويت دي 
 ، كندا2آر  2
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A62K 47/02, A61K 
31/7088, A61K 31/712, A61K 
31/7125, A61K 31/713, C07H 
21/00

[ المراجع:56]
US 6011143 A
US 2006/0293510 A1
US 2007/0105116 A1

 
 أوليجونيوكليوتيد خالبيةمعقدات [ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن الربل الخالبي الفعال على 

+ ثنائية التكافؤ متعددة من خالل 2نطاق واسع لكاتيونات فلزية 
( بغض النظر عن الحجم أو التعديل. يتسم ONأوليجونيوكليوتيد )

هذا التأثير الخالبي بأنه تأثير محدد للكاتيونات ثنائية التكافؤ )أو 
ن معقدات  ذات التكافؤ األعلى( وبأنه يتسبب في تكو 
أوليجونيوكليوتيد خالبية يختلف سلوكها عن سلوك األمالح. 

خالبي تم  ONتوصف في هذا الكشف تركيبة جديدة لمعقد 
وكاتيون فلزي ثنائي التكافؤ، وطرق  ONتحضيره باستخدام أي 

لكبت منع التجلل، و/أو تفاعالت موقع الحقن تحت الجلد، و/أو 
 ONالتحمل األفضل في وجود نيوكليوتيدات باستخدام معقدات 

 .خالبية في أثناء إعطاء أوليجونيوكليوتيد

12عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1634[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/04/19تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130060[ رقم الطلب: 21]
  2013/05/21[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/IB2011/002738[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
الصين[ 33]2011/11/25[32]  197510[ 31]
 ليهكي، بافيل[ المخترع: 72]
، 16إيمفيلدستراس ، ليهكي، بافيلمالك البراءة: [73]

   ، زوريخ، سويسرا8037-سي أتش
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: E03B3/28; 
B01D53/26

[ المراجع:56]
US 5233843 A
US 3318107 A

 
 الماء من الهواءاستخراج [ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتم استخراج بخار الماء من الهواء في عملية يتم فيها تركيز بخار الماء من كميات كبيرة من  

(، حيث يتم االسترداد 14الهواء عن طريق امتصاصه داخل كمية صغيرة من سائل استرطابي )
 .(12عن طريق المرور عبر طبقة انتقائية )

19عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1635[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/13تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130137[ رقم الطلب: 21]
  2013/10/27[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/JP2012/002939[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2011-103816  [32 ]     2011/05/06
  اليابان[ 33]
  يواسا، هايديا. -1: ون[ المخترع72]
 تاكاهاشي، كيوامو -3 آيتشيرو-أوجورا، شان -2
 تاناكا، توهرو -5 ايو، كاتسوشي -4
طوكيو إنستتيوت أوف ( 1)البراءة:  مالك[ 73] 

كو، -تشوم، ميجورو-2، أوكاياما 1-12، تكنولوجي
اس بي آي ( 2) ، اليابان.1528550طوكيو 

-1، روبونجي 1-6 .، فارماسوتيكالز كو.، إل تي دي
   ، اليابان1066020كو، طوكيو -تشوم، ميناتو

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

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 41/00, A61K 
31/197, A61K 33/24, A61K 
49/00, A61P 35/00, A61K
31/409

[ المراجع:56]
JP 2009-024115 A
XP008171238
XP008171343
XP008171237
WO 2005/087196 A1
XP008171344
XP008171342

 
 عامل عالجي أو تشخيصي ضوئي ديناميكي، باستخدام ضوء[ اسم االختراع: 54]

  بطيف موجات تحت الحمراء
 

 [ الملخص:57] 
 

عالجي و/ أو تشخيصي يمكن استخدامه في عالج ضوئي ديناميكي  يتعلق االختراع بتوفير عامل
(PDT( أو تشخيص ديناميكي ضوئي )PDD قادر على استخدام ضوء بطيف موجات تحت )

(، أو ضوء األشعة تحت الحمراء، أو NIRالحمراء مثل ضوء قريب من األشعة تحت الحمراء )
ميق بالجسم. يقدم االختراع الحالي ضوء بعيد عن األشعة تحت الحمراء، حيث تحقق اختراق ع

عامل عالجي أو تشخيصي ديناميكي ضوئي أو طاقم عالجي أو تشخيصي ديناميكي ضوئي 
للسرطان أو مر  م عدي، يتضمن: جسيم 
)على سبيل المثال، جسيم النثانيد( يبث وميض 
تحول رفع الطاقة بواسطة ضوء بطيف موجات 
تحت الحمراء مثل ضوء قريب من األشعة 

ميكرو متر إلى  0.7حت الحمراء بطول من ت
ميكرو متر؛ وعنصر حساس للضوء )على  2.5

 -5سبيل المثال، بورفيرين( أو مجموعة حمض 
 .أمينو ليفولينيك
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1636[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/11تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130145[ رقم الطلب: 21]
  2013/11/10[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2012/059164[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2740584  [32 ]2011/05/19
 كندا[ 33]
   زائر أبو حمور[ المخترع: 72]
شركة المحترفون لحلول الطاقة [ مالك البراءة: 73]

، عمان 926992ص. ب ، والمياه والبيئة المحدودة
    ، األردن11190

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

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C10G 15/08, C10G 
32/02, C10G 33/02

[ المراجع:56]
JP 62007789 A
WO 97/01702 A1
EP 1970109 A1
EP 0200710 A2
US 4320003 A

 
 طريقة وجهاز للمعالجة المغناطيسية غير المباشرة للموائع والغازات[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع بطريقة وجهاز للمعالجة المغناطيسية غير المباشرة لموائع/ غازات، حيث يتم  

فة فيض تسليل مجال مغناطيسي أو كهرومغناطيسي له أبعاد معينة، وشكل هندسي معين، وكثا
معينة، في خطوة أولى، على مائع/ غاز عامل للحصول على مائع/ غاز ممغنل مباشرة. بعد ذلك 
يتم استخدام المائع/ الغاز الممغنل مباشرة في خطوة ثانية كعامل ممغن ل أو كعامل معالجة 

 /مغناطيسية من أجل المغنطة غير المباشرة لمائع/ غاز غير ممغن ل عادي بواسطة خلل المائع
الغاز الممغنل مباشرة والمائع/ الغاز غير الممغنل العادي وفقا  لنسبة وطريقة خلل محددة سلف ا 

بين المائع/ الغاز الممغنل مباشرة 
والمائع/ الغاز العامل غير الممغنل 
العادي. بعد ذلك يتم استخدام المائع/ 
الغاز المخلوط أو الممغنل بشكل غير 

اشرة أو مباشر في التطبيق المناسب مب
يتم تخزينه في خزان لالستخدام فيما بعد. 
وتشمل التطبيقات المحتملة لالختراع، 
على سبيل المثال ال الحصر، جميع 
التطبيقات السابقة للمعالجة المغناطيسية 
المباشرة لمائع/ غاز مثل معالجة الماء، 

 .ومعالجة وقود هيدروكربوني

 10عناصر الحماية: عدد
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 اختراع[ براءة 12]
 

 
 1637[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/02/16تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130159[ رقم الطلب: 21]
  2013/12/03[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/JP2012/003945[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]2011-134489  
اليابان[ 33]2011/06/16[32]
 تاناكا، توهرو[ المخترع: 72]
أس بي آي فارماسيوتيكالز كو. ( 1)البراءة:  مالك[ 73]

كو، طوكيو  -تشومي، ميناتو -1، روبونجي 6-1، ليميتد
ناشونال هوسبيتال ( 2) ، اليابان1066020

كو، -هيغاشيغاوكا، ميغورو 21-5-2 ، أورجانايزيشن
    ، اليابان8621-152طوكيو 

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

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 31/197, A61K 
41/00, A61K 9/06, A61K 9/08

[ المراجع:56]
JP2005-501050 A
CA 2461070 A1

 
عامل عالجي اللتهاب األنف التحسسي[ اسم االختراع: 54]

 
 [ الملخص:57] 

 
يتعلق االختراع الحالي بعامل عالجي قادر على عالج التهاب األنف التحسسي بطريقة آمنة 
وبسيطة وغير غزوية ودون أن يعاني المرضى من أي تأثيرات جانبية أو ضيق بدني. يتم توفير 

أمينو لفيولنيك -5عامل عالجي اللتهاب األنف التحسسي لعالج ديناميكي ضوئي أساسه حمض 
(ALA-PDTح ،) 5يث يتضمن حمض-( أمينو ليفولينيكALA أو مشتق منه، أو ملح لحمض )
حيث يتم إشعاع  ALA-PDTأمينو ليفولينيك أو المشتق كمكون فعال، ويتم استخدامه في -5

نانومتر؛ ويوفر االختراع على وجه  700نانومتر إلى  400ضوء بطول موجي يتراوح من 
ي في صورة محلول موضعي، أو صورة مذابة التحديد عامل عالجي اللتهاب األنف التحسس

لمرهم قابل للذوبان في الماء، أو صورة هالمية مذابة أو ما شابه ذلك. ال يتطلب العامل العالجي 
( للكشف عن ALA-PDDأمينو ليفولينيك )-5إجراء تشخيص ديناميكي ضوئي أساسه حمض 

نانومتر  610يتراوح من  ( الذي يشع ضوء بطول موجيPpIX) 9موقع تراكم بروتوبورفيرين 
 420نانومتر إلى  380نانومتر تحت إشعاع ضوء استثارة بطول موجي يتراوح من  650إلى 

 .ALA-PDTنانومتر قبل إجراء عالج 

5عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1638[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/12تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130170[ رقم الطلب: 21]
  2013/12/25[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/KR2012/005134[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]10-2011-0062620 
 كوريا الجنوبية[ 33]2011/06/28[ 32]
 ريول –جون، هونغ   -1 :ون[ المخترع72]
كواك،  -4 سانغ –لي، بونغ  -3 وو -كوون، دو -2

 -بارك، هيون -6 أهي –لي، صن  -5 شين -سيونغ
     هوا-يو، جونغ  -7 جونغ

، سي تي سي بيو، إنك.[ مالك البراءة: 73]
غو، سيئول  –غيل، سونغبا  - 40رو  -جونغداي ، 13

    ، جمهورية كوريا858 -138
ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: A61K 31/55, A61P 
15/00, A61P 15/10, A61K 
9/20

[ المراجع:56]
WO 2007/000764 A2
XP002734521
US 6495154 B1
XP002734523
WO 02/41883 A2

 
 تركيبة صيدالنية لمعالجة القذف المبكر وطريقة لمعالجة القذف المبكر[ اسم االختراع: 54]

   
 [ الملخص:57] 

 
يرتبل االختراع الحالي بتركيبة صيدالنية لمعالجة أو منع أو تحسين القذف المبكر والذي يتم 
تأخذه قبل النشاط الجنسي، حيث تتألف التركيبة كلوميبرامين  هيدروكلوريد بكمية تتراوح من 

ن نشل. وعالوة على ذلك، تتألف تركيبة االختراع  15ملغ. ومن المفضل  16الى  14 ملغ كمكو 
( وغليكوالت نشا الصوديوم. يمكن ان توفر تركيبة Pregelatinizedالحالي أيضا من نشا )

االختراع الحالي بدء سريع للفاعلية وتقلل  انحراف عدم الذوبان)االمتصاص( حسب الجهاز 
 .ة الحموضة كما تقلل من اآلثار الجانبيةالهضمي للمريض ووفقا للظروف المتعلقة بدرج

 

9عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1639[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/04/09تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140041[ رقم الطلب: 21]
  2014/04/09[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2012/056374[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]61/545,793 [32 ]2011/10/11
   الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 لندستروم ، هنريك -1: ون[ المخترع72]
  فيلي ، جيوفاني -2
ص.ب. ، إكسيجر أوبوريشنز أيه بي[ مالك البراءة: 73]

55597 ،SE-102  ستوكهولم، السويد 04
  تي ام بي وشركاهمسابا الوكيل:[ 74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: H01G9/20

[ المراجع:56]
US 3266893 A
XP012107893
US 2009/314339 A1

 
طريقة لتصنيع خاليا شمسية حساسة للصبغة وخاليا شمسية منتجة بهذه [ اسم االختراع: 54]

   الطريقة
 

 [ الملخص:57] 
 

االختراع الحالي بخلية شمسية حساسة للصبغة بها طبقة مسحوق موصلة مسامية، حيث يتعلق  
تسخين  -ترسيب راسب يتضمن جسيمات هيدريد معدن على ركيزة؛  -يتم تشكيل الطبقة بواسطة: 

الراسب في خطوة تسخين الحقة لكى يتم تفتيت جسيمات هيدريد المعدن إلى جسيمات معدن؛ 
. المذكورة لتشكيل طبقة مسحوق موصلة مساميةوتلبيد جسيمات المعدن 

 

 

16عناصر الحماية: عدد



العدد: 3471 – الخميس 14 مايو 2020

71

 [ براءة اختراع12]
 

 
 1640[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2020/03/02تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140060[ رقم الطلب: 21]
  2014/05/11[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/EP2012/072318[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]11188899.6 [32 ]2011/11/11
مكتب براءات االختراع األوروبي[ 33]
رافال باتشارزينا -1: ون[ المخترع72]
  توماز أوراكز-2
 -غوستاف ، كوبكس جي إم بي أتش[ مالك البراءة: 73]

  فيسبادن، ألمانيا 65189، 16 - 12رينغ  -سترسمان 
   سماس للملكية الفكرية[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: C25C 3/20, C25C 
3/08, G01S 5/16

[ المراجع:56]
DE 10245320 C1
EP 0880674 B1
XP55064260

 
طريقة لقياس جانبيات سطحية في خاليا تشغيل تحليل كهربائي لأللومنيوم[ اسم االختراع: 54]

  
 

 الملخص:[ 57] 
 

( أو 22( لتحديد جانبيات السطح، خاصة جانبية بلى الكاثود )10يتعلق االختراع الراهن بجهاز ) 
جانبية العارضة )العوار ( األفقية الجانبية، لخلية تحليل كهربائي أللومنيوم، تكون ممتلئة 

نظام تحديد أ(، بما يشمل 6( وتتضمن عارضة )عوار ( أفقية جانبية )5بصهارة ألومنيوم )
( بطرف محضأ 16( ومحضأ )14( وعضو نظام ثابت )11موضع مع عضو نظام متحرك )

( على كاثود أو العارضة )العوار ( األفقية الجانبية 5( مقاوم للحرارة لغمر في الصهارة )19)
( مكيفا  14( ويكون العضو الثابت )16( مرتبطا  بالمحضأ )11للخلية، ويكون العضو المتحرك )

(. فضال  عن ذلك، يتعلق 11( بتحديد موضع العضو المتحرك )19يد موضع طرف المحضأ )لتحد
( أو جانبية العارضة 22االختراع بطريقة لتحديد الجانبيات السطحية، خاصة جانبية بلى الكاثود )

)العوار ( األفقية الجانبية، في خلية تحليل 
(، 10كهربائي أللومنيوم باستخدام الجهاز )

( في 1( الجهاز )19حضأ )غمر طرف م
( على كاثود أو سطح 5صهارة األلومنيوم )

أ( للخلية وتحديد 6عارضة أفقية جانبية )
( على شكل 19موضع طرف المحضأ )

( أو العارضة األفقية 1ارتفاع الكاثود )
. أ( عند هذا الموضع في الخلية6الجانبية )

16عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1641[ رقم البراءة:[ رقم البراءة:11]]
 

 
 2019/02/19تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

20140068[ رقم الطلب: 21]
  2014/05/19[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
PCT/FR2012/052625[ رقم اإليداع الدولي: 86]
 [ األولوية:30]
[31 ]1160687 [32 ]2011/11/23
  فرنسا[ 33]
  داميزيت، باتريك[ المخترع: 72]
بوليفارد  20، ألديس أيرالكليو[ مالك البراءة: 73]

فينسيوكس ، فرنسا  69200كوري إف  –جوليوت 
   سابا و شركاهم تي ام بي[ الوكيل:74]

 
 [ التصنيف الدولي: 51]

Int. Cl.: F24F 13/14, F16K 
1/16, F16K 31/44, F16K 
31/528

[ المراجع:56]
US 6231438 B1
FR 2168603 A1
US 4018159 A
FR 2595453 A1
GB 1154235 A

 
جهاز لضبط معدل تدفق الهواء المار في قناة هواء[ اسم االختراع: 54]

  
 [ الملخص:57] 

 
( لضبل معدل تدفق الهواء في قناة هواء، ويضم جسم أنبوبي 20يتعلق هذا االختراع بجهاز )

( قابلة للدوران حول محور 28)(، ولوحة واحدة على األقل 24( يمتد على طول محور )22)
ب( 22( يتم تركيبها محوريا على نهاية )34(، وحلقة )22( الجسم )24عرضي إلى محور )

( بوسيلة تحريك ذكر، ويتم 28( هذا الجسم؛ ويتم تزويد كل لوحة )24( حول محور )22الجسم )
لة التحريك الذكر ( بوسيلة تحريك أنثى، أو العكس بالعكس، ويتم ترتيب وسي34تزويد الحلقة )

(، 22( على الجسم )34ووسيلة التحريك األنثى في مثل هذه الطريقة بحيث، كاستجابة للف الحلقة )
(، وبالتالي 28تتعاون وسيلة التحريك الدكر مع وسيلة التحريك األنثى لتغيير وضع كل لوحة )

. يمر الهواء من القسم المستعر 
 
 

11عناصر الحماية: عدد
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براءة اختراع نقل ملكية

 االختراع وبطالنها  براءةعلى انقضاء الحقوق المترتبة 
 
انقضت الحقوق المترتبة على براءات االختراع المذكورة في الجدول أدناه وذلك بسبب االمتناع      

 20انقضاء مدة الحماية للبراءة وهي  أوالمستحقة لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم السنوية 
حيث انقضت جميع الحقوق المترتبة على براءات  سنة من تاريخ تقديم طلب الحصول على براءة،

المعدل  2004( لسنة 1( من القانون رقم )28استنادا للمادة ) االختراع بالجدول أدناه وذلك
 .ج المنفعة بشأن براءات االختراع ونماذ 2006( لسنة 14بالقانون رقم )

 

المالك الحاليالمالك السابقمعاملةتاريخ الالطلبرقم 

2014004112  /03  /2020

 إكسيجر سويدن ايه بي
   

 وعنوانه :
S-104، 8144ص.ب.  20 

  ستوكهولم، السويد
 

   إكسيجر أوبوريشنز أيه بي
 

 وعنوانه :
SE-102، 55597ص.ب.  ستوكهولم،  04

    السويد

رقم 
رقم البراءة التسلسل

 تاريخ انقضاء الحقوق
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة المترتبة على البراءة  

 عدم دفع الرسوم السنوية 2019/  09/  1147928
 عدم دفع الرسوم السنوية 2019/  09/  2148028
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الدعوى رقم: 2020/7

اإعالن بالئحة دعوى ومبوعد اجتماع اإدارة دعوى وح�سور

المدعي: بنك بروة – �شركة م�شاهمة خا�شة قطرية )�شجل تجاري رقم 38012(

وكيله: المحامي معاوية طاهر النيل

عنـــوان وكيلـــه: مكتب 705، الطابـــق ال�شابع، مبنى 104 ، طريق 383، مجمـــع 316، المنامة – 

مملكة البحرين.

المدعى عليها االأولى: �شركة ميركوري ميدل اي�شت ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 56719(

عنوان اآخر مّقر: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س- مملكة البحرين.

المدعى عليه الثاني: عدنان طاهر مياح محمد طاهر )770934080(

عنوان اآخر مّقر: طريق 4308، مجمع 943، منزل 1046، الرفاع فيوز- مملكة البحرين.

المدعى عليه الثالث: �شلمان طاهر )810425050(

عنوان اآخر مّقر �سقة رقم 6 ، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع525، �سار - مملكة البحرين�  

PB4686266 المدعى عليه الرابع: اووين بول فوغا

عنوان اآخر مّقر: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س- مملكة البحرين.

ا�سم المدعى عليها الخام�سة: �شركة اريناتك ذ.م.م   )�شجل تجاري 56044(

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س – مملكة البحرين.

114079 KD المدعى عليه ال�ساد�ض: محمد طاهر محمد اأ�شلم

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س – مملكة البحرين.

الطلبات في الئحة الدعوى:

ب�شفة م�شتعجلة الأمر بمنع المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وال�شاد�س من ال�شفر. اأواًل: 

ب�شفـــة م�شتعجلة الأمر باإيقاع الحجز التحفظي على ح�شابات المدعى عليهم البنكية من  ثانياً: 

خالل م�شرف البحرين المركزي وذلك في حدود مبلغ المطالبة ولحين �شدور الحكم وتنفيذه.

ب�شفـــة م�شتعجلة اإ�شـــدار الأمر باإيقاع الحجـــز التحفظي على ح�ش�ـــس المدعى عليهم  ثالثاً: 

الثاني والثالث وال�شاد�س في ال�شركة المدعى عليها الخام�شة ولحين �شدور الحكم وتنفيذه.

وفـــي المو�شوع الحكـــم باإلزام المدعى عليهـــم بالت�شامن والت�شامم بـــاأن ي�شددوا للبنك  رابعاً: 

المدعي مبلغ وقدره 36 /482،375،723 ريال قطري )اأربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة 

وخم�شة و�شبعون األف و�شبعمائة وثالثة وع�شرون ريال و�شتة وثالثون درهم( اأو مايعادله بالدينار 

البحرينـــي وهو مبلغ وقدره 336/48،375،723 دينار بحريني )ثمانية واأربعون مليون وثالثمائة 

(، بالإ�شافة 
ً
وخم�شة و�شبعين األف و�شبعمائة وثالثة وع�شرين دينار وثالثمائة و�شتة وثالثون فل�شاأ

اإلى الأرباح التاأخيرية بواقع 10% �شنويًا من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

اإعالنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات



العدد: 3471 – الخميس 14 مايو 2020

75

خام�ســـاً: الزام المدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم ب�شداد الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

اأعاله  املذكورين  الثالث  و  الثاين  عليهما  املدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

بطلبات لئحة الدعوى رقم 2020/7  ومبوعد اأول اجتماع اإدارة دعوى واملقرر عقده يوم الربعاء 

بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة  مبقر  �شباًحا،   11:00 ال�شاعة   2020 مايو   20 املوافق 

القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

     

       مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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الدعوى رقم: 2020/11

اإعالن بالئحة دعوى ومبوعد اجتماع اإدارة دعوى وح�سور

المدعي: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده �س.م.ب مقفلة )�شجل تجاري رقم 1427(

وكيله: المحامي اإياب اإبراهيم جهاد

عنوان وكيله: بناية بنك البحرين الوطني – الدور 7 – �شارع الحكومة.

Thorn emi kenwood small applicance ltd، intl division :المدعى عليها

13B عنوان اآخر مّقر: مرفاأ البحرين البرح الغربي - بناية 1459 مجمع 346 مكتب

الطلبات في الئحة الدعوى:

اأواًل: الحكـــم وقبـــل الف�شل في المو�شوع بندب خبير في الدعوة تكـــون مهمته بيان تاريخ تمثيل 

 المدعـــي كوكيل التجاري للمدعي عليها داخل مملكة البحرين، وتاريخ اإنهاء تلك الوكالة و�شببه، 

وتحديـــد مـــا لحق المدعية من خ�شارة وما فاتها من ك�شب نتيجـــة طرح المدعى عليها منتجاتها 

ب�شـــوق البحرين من خـــالل م�شوقين وموزعين اآخرين، وكذلك بيان مـــا اإذا كان ن�شاط المدعية 

قـــد اأدى اإلـــى نجاح ظاهر في ترويج منتجات المدعى عليها من عدمه، ومن ثم تحديد التعوي�س 

العادل عن قاعدة العمالء التي اأن�شاأتها المدعية ل�شالح المدعي عليها داخل مملكة البحرين.  

 ثانًيا: اإلزام  المدعي عليها اأن توؤجل المدعي مبلغ 15000  دينار  تعوي�شه عما لحقه من خ�شارة.

 ثالًثا: اإلزام المدعي عليها باأن تودي للمدعي مبلغ 330000 دينار تعوي�شا عن ما فاته من ك�شب.

 رابًعا: اإلزام المدعي عليها باأن تودي للمدعي مبلغ 625000 دينار تعوي�شا عن عن�شر العمالء.

 خام�ًسا: الزام المدعي عليها الفوائد عن هذا المبلغ المحكوم به بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق 

الحا�شل2018/1/1  وحتى ال�شداد التام.

 �ساد�ًسا: الزام المدعي عليها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليها املذكور اأعاله بطلبات لئحة الدعوى 

رقم 2020/11 ومبوعد اأول اجتماع اإدارة دعوى واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 20 مايو 2020 

الطابق   ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة  مبقر  �شباًحا،   10:30 ال�شاعة 

الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة 

رقم  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شل  مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين 

)30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

   

 مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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   وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

  

اإعالن رقم )434( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري اال�سم التجاري ل�سركة

)امل�سرف العاملي �ض�م�ب مقفلة(

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

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الم�شرف العالمي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

65708-1، طالبين تغيير ال�شم التجاري لل�شركة من )الم�شرف العالمي �س.م.ب مقفلة( اإلى )جي بي كورب 

�س.م.ب مقفلة(. 

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.

اإعالن رقم )435( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة  

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

رقم  القيد  بموجب  مقفلة(، الم�شجلة  �ــس.م.ب  ليمو  )بحرين  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

50119-1 ، طالبين تغييرال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

اآل  عي�شى  بن  حمد  بن  خليفة  من: �شموال�شيخ  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )مليون(   1،000،000 مقداره 

خليفة، وال�شيخ دعيج بن خليفة بن دعيج اآل خليفة، وعادل عبدالل �شالم المهيزع.

اإعالن رقم )436( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )محمد الكوهجي و�شركاه 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71200-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: ندى محمود اأحمد كاظم، ومحمد عبدالجبار محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )437( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

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

)جي بي �شي لال�شت�شارات( نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )التنظيفات 

وال�شيانة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 10836-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

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

كل من: عبدالعلي محمد عبدالعال فهد، ومحمد عبدالعلي محمد عبدالعال، وخالد عبدالعلي محمد عبدالعال.

اإعالن رقم )438( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه مكتب المحامية مها 

جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )�شليم الكوهجي و�شركاه القاب�شة 

�س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71176-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: �شليم عبدالجبار محمود الكوهجي، وليلى بنت اأحمد بن عبدالعزيز الح�شن.

اإعالن رقم )439( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة  

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عي�شى الكوهجي و�شركاه 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71201-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: �شهلة يو�شف عبدالل المرزوقي، وعي�شى عبدالجبار محمود الكوهجي.



العدد: 3471 – الخميس 14 مايو 2020

79

اإعالن رقم )440( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبدالل الكوهجي و�شركاه 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71162-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: ليلى عثمان اإبراهيم اآل محمود، وعبدالل عبدالجبار محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )441( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

مها جابر، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )جمال الكوهجي و�شركاه 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71203-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: نوال عبدالل محمد العو�شي، وجمال عبدالجبار محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )442( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبدالل عبدالح�شين يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شياغة الحياة(، الم�شجلة بموجب القيد 

الم�شماة )مجوهرات هر�س  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  رقم 11912، طالبًا 

 KONDHIA و ،HARSH SATISH KONDHIA ذ.م.م( المملوكة لكل من: اأمير عبدالل عبدالح�شين يو�شف، و

.VANDANA SATISH KONDHIAو ،SATISH VASANTLAL

اإعالن رقم )443( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

ال�شركة  ك  مالَّ اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون ماهين �شتار للرجال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

128191، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة �شالون 

ماهين �شتار للرجال/ ت�شامن MAHIN STAR Gents SALOON - Bahraini Partnership Co.(، وبراأ�شمال 

 RANI KADIRو ،ABDULLAH ABDUL KADIR :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.RAKIB ABDUL LATIFو ،MIAH

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.

اإعالن رقم )444( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة بنادر للفنادق �ض�م�ب عامة

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

الم�شاهمة البحرينية العامة التي تحمل ا�شم )بنادر للفنادق �س.م.ب عامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 59045، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة النقدي والعيني على النحو الآتي :

من 19،950،150.000 دينار بحريني اإلى 3،183،419.000 دينار بحريني )نقدًا(، ومن 3،000،000.000 

اإلى 478،680.000 )عينًا(.

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.

اإعالن رقم )445(  ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

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

اإبراهيم ح�شن حبيب، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )المنطقة الغربية 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-8004 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  والمقاولت  للتجارة 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم محمد جا�شم عا�شور، وفي�شل محمد جا�شم عا�شور. 

اإعالن رقم )446( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ ع�شمت 
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والتكييف(،  للتبريد  ال�شعدي  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شعدي،  نجيب  عبدال�شمد 

اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 65797-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، ع�شمت بن عبدالحميد بن نجيب 

ال�شعدي، و�شركة )جي كي جرينينفيلدر الدولية الم�شاهمة(.

اإعالن رقم )447( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

بدر عبدالل علي،  �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )روبن لالألمنيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  

22258، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم 

 ROBIN KAPPADAKARIL و ، RAJU KALIANKARA THARIYATH كل من: عبدالعزيز بدر عبدالل علي، و

                           .VARGHESE KAICHIRAYIL ABRAHAM و ، JOSEPH

     

اإعالن رقم )448( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل من موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

محمد علي طالب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الم�شتقبل الذهبي للتكنولوجيا(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  اإلى  �شركة  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 91250، طالبًا  القيد 

كورب/  جلوبل  �شبريمي�شي  )�شركة  باإدخال  بحريني، وذلك  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

البيليزية الجن�شية( �شريكًا معه في ال�شجل بن�شبة %90. 

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.

اإعالن رقم )449( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

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

الوكيلي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإليت فيجن لتنظيم المعار�س والمنا�شبات �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 117988،  طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن 
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وذلك باإدخال ال�شيدة/ �شعاد الوكيلي �شريكة في ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار 

بحريني. 

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.

اإعالن رقم )450( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  �س.�س.و(،  المنا�شبات  تنظيم  لإدارة  )مراد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

38716-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )451( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه زينب محمد عبدالل 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  جويل  )كلينيكا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  نعمة، 

121984-1، طالبة 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�شجل با�شم كل من: ح�شين ح�شن علي عي�شى ال�شواد، وعلي ح�شن 

محمد علي ال�شيخ ح�شن.

اإعالن رقم )452( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية 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 )الخليج العربي للمعامالت التجارية �س.�س.و(،  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

9056، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل 

من: اأ�شامة عي�شى �شلطان الذوادي، وحنان اأ�شامة عي�شى الذوادي.
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اإعالن رقم )453( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

المرحوم  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  التجارى(،  المنابر  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  مــراد،   اأحمد  محمد  جا�شم 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،19133 رقم  القيد  بموجب 

ك لها، وهم: زياد جا�شم محمد اأحمد مراد، واأحمد جا�شم  محدودة نظرًا لإدخال الورثة التالية اأ�شماوؤهم كمالَّ

محمد اأحمد مراد، واأ�شماء جا�شم محمد اأحمد مراد. 

اإعالن رقم )454( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة تو�سية ب�سيطة

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

اأحمد علي محمد العرادي، مالك لموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ملحمة عمار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، وبراأ�شمال مقداره  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  17869، طالبين تغيير 

750 )�شبعمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة عي�شى علي عي�شي العرادي، وح�شين 

اأحمد علي محمد العرادي، وعمار اأحمد علي محمد العرادي، وجا�شم اأحمد علي محمد العرادي، ويو�شف اأحمد 

علي محمد العرادي، ومحمد اأحمد علي محمد العرادي، وحميدة اأحمد علي محمد علي العرادي، ونوال اأحمد علي 

محمد العرادي، وي�شرى اأحمد علي محمد العرادي.    

اإعالن رقم )455( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ال�شيد جاد جمعه عبه، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيه جي اإم للمكاتب الرئي�شية اأو الإدارية 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 121883، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد ال�شيد 

جاد جمعه عبه، وزينب م�شطفي �شادق عبدالرحمن.  



العدد: 3471 – الخميس 14 مايو 2020

84

اإعالن رقم )456( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الم�شجلة  التي تحمل ا�شم )اإبراهيم علي عبدالل مراد(،  الفردية  اإبراهيم علي عبدالل مراد، مالك لموؤ�ش�شة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،47327 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني وت�شجل با�شم كل من: �شكينة اإبراهيم علي عبدالل 

مراد، ومحمد اإبراهيم علي عبدالل مراد، وذلك بعد تنازل باقي الورثة عن ح�ش�شهم اإليهما.

اإعالن رقم )457( ل�سنة 2020

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 قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

بموجب  الم�شجلة  والتاأجير(،  للتجارة  )الناظر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ها�شم،  علوي  ها�شم 

القيد رقم 12-29271، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 7،350 )�شبعة اآلف وثالثمائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: ال�شيد اإبراهيم 

 VALIAPARAMPILو ،BINU MANI و ،PAULOSE KURIAKOSE KOCHUMATTATHILها�شم علوي ها�شم، و

.VARUGHESE ABRAHAM

اإعالن رقم )458( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عبدالرحمن علي ح�شين مطر باعتباره وارثًا للمرحوم عبدالرحمن علي مطر مالك الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة 

بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  الموؤ�ش�شة  القيد رقم 1735، طالبًا تحويل فرعين من  بموجب 

با�شم كل من: علي عبدالرحمن علي مطر، وفتحي  وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل 

عبدالرحمن علي ح�شين مطر، ورجاء عبدالرحمن علي مطر، وهيا قا�شم محمد بوحمود. 

اإعالن رقم )459( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل موؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم موؤ�ش�شة جعفر حيدر رويان المحدودة )ال�شيدلية الوطنية ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 21، طالبين تحويل الفرعين رقم 24 ورقم 25 من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل 

با�شم: طاهرة محمد خليل جعفر حيدر رويان، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )460( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة تو�سية ب�سيطة

اإليه �شيماء محمد  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

عمر، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )لفرتو للموؤتمرات والمعار�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 107732، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: �شيماء محمد عمر جاد عمر، واإيمان محمد محمد 

عمر.

اإعالن رقم )461( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شي مينغ، مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ها�س وان �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 130484 - 1 طالبا 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 250000  تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، ب وت�شجل با�شم كل من: XI MENG، و�شعيد طراد طراد حمام، واأكرم 

ر�شاد اأحمد مكنا�س، وخالد علي ح�شين يو�شف العريفي.
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اإعالن

رقم دعوى التاأديب: 41/تاأديب/2019 والم�شتاأَنفة تحت رقم 5/تاأديب ا�شتئنافي/2020

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

�سد: المحامي اأحمد محمد عبدالجليل المرباطي.

اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/1/6 قراره بخ�شو�س دعوى 

التاأديب رقم 41/تاأديب/2019، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع عقوبة 

الوْقف �شد املحامي املذكور عن مزاولة املهنة ملدة �شتة �شهور«.

كما اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/5/5 قراره يف 

دعوى التاأديب امل�شار اإليها، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س التاأديبي قبول ال�شتئناف �شكاًل 

ه وتاأييد القرار امل�شتاأَنف«. ويف املو�شوع برْف�شِ

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالن

رقم دعوى التاأديب: 48/تاأديب/2019 والم�شتاأَنفة تحت رقم 2/تاأديب ا�شتئنافي/2020

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

�سد: المحامي عبدالجليل جمعه الخنيزي.

بخ�شو�س  قراره   2019/12/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

دعوى التاأديب رقم 48/تاأديب/2019، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع 

عقوبة املْنع من مزاولة املهنة ملدة ثالثة �شهور«.

كما اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/5/12 قراره يف 

دعوى التاأديب امل�شار اإليها، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س التاأديبي للمحامني ال�شتئنايف 

املْنع من  اإىل  العقوبة  وتعديل  قانونًا  املقرر  امليعاد  لتقدميه يف  �شكاًل  القرار  على  الطعن  قبول 

مزاولة املهنة ملدة �شهر بدًل من ثالثة �شهور«.

جمل�ض تاأديب املحامني 

اإعالنات من جمل�ض تاأديب املحامني
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 إعالن شطب وكاالت تجارية

 يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم شطب قيد الوكاالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه: 

 1391 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ASIA PACIFIC BREWERIER ( SINGAPORE ) PTE LTD. 
SINGAPOREAN 

P.O. BOX 853, SINGAPORE 0511 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
TIGER 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب

 

 

 1429 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CORDIER ( U.K. ) LTD. 
BRITISH 

55  ,STATION ROAD, BEACONSFILED, BUCKS UNITED KINGDOM 
  .م.ب عامةبي أم أم آي ش اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CORDIER 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي تجديد قيد الو 

ي الميعاد القانون 
 " كالة ف 

 10/5/2020 تاريخ الشطب

اإعالن ب�سطب وكاالت جتارية
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 1430 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

TUSUBAKIA INDUSTRIES 
INDIAN 

P.O. BOX 126, MARGAO - GOA, INDIA 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

ري االسم التجا
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
EL NECTAR FIDALGO and OLD - BARREL 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب

 

 

 1431 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

GLENMORE DISTILLERIES CO. 
AMERICAN 

17TH FLOOR, CITIZENS PLAZA , LOUISVILLE, KENTUCKY 4O2O2, U.S.A. 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

سم التجاري اال
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
OLD KENTUCKY TAVERN 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب
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 1434 ةرقم قيد الوكال

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

 CARL JOS HOCH C.O A RACKE 
GERMAN 

c/o A. RACKE, EXPORT DIVN., MAINZ, GERMANY 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
CARL JOS HOCH . 

 محددة المدةغير   نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب

 

 

 1535 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

JOHN HARVEY AND SONS LTD. 
BRITISH 

HARVEY HOUSE , WHITCHURCH LANE, BRISTOL BS 99 JE , U.K. 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JOHN HARVEY and SONS LTD. 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10المرسوم بقانون رقم ) (19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب
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 1544 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

JOHN HARVEY AND SONS LTD. 
BRITISH 

HARVEY HOUSE , WHITCHURCH LANE, BRISTOL BS 99 JE , U.K. 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
JOHN HARVEY and SONS LTD. 

 محددة المدةغير   نوع الوكالة

لعدم بشأن الوكالة التجارية وذلك  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 10/5/2020 تاريخ الشطب

 

 

 1608 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LTD. 
BRITISH 

LONDON EC2N 1BT, WINCHESTER HOUSE , 77 LONDON WALL , LONDON. 
  آي ش.م.ب عامة بي أم أم اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  insurance services الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LTD . 

 محددة المدةغير   نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي الميعاد القا

ي تجديد قيد الوكالة ف 
 " نون 

 10/5/2020 تاريخ الشطب
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 1609 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

ANHEUSER BUSCH INC. 
AMERICAN 

ST. LOUIS , MO 63118, U.S.A. 
  بي أم أم آي ش.م.ب عامة اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
رية والعالمات التجا

 موضوع الوكالة
BUDWEISER , MICHELOB , NATURAL LIGHT . 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

لكون التجديد بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
 بدون وجه حق قد تم

 10/5/2020 تاريخ الشطب
 

 

 7735 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

AVON TYRES LTD 
BRITISH 

MELKSHAM, WILTSHIRE SN12 8AA, ENGLAND 
  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 Tires الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
AVON 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية لكون التجديد  1992( لسنة 10سوم بقانون رقم )( المر 19" استنادا لنص المادة ) لشطبسبب ا
 قد تم بدون وجه حق

 26/4/2020 تاريخ الشطب
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 9686 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DAE HEUNG MACHINERY CO. LTD. 
SOUTH KOREAN 

648-23 ,YEOKSAM-DONG, KANGNAM-GM, SEOUL, KOREA.. 
  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Heavy machine الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
DAE HEUNG 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية لكون التجديد  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
 قد تم بدون وجه حق

 26/4/2020 تاريخ الشطب
 

 

 11602 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

VOLTAS LIMITED 
INDIAN 

VOLTAS HOUSE A . DR. BABASAHEB AMBEDKAR ROAD; CHINCHPOKLI, MUMBAI 
400 033 INDIA 

  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  Heavy machine /Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
VOLTAS 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية لكون التجديد  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
 قد تم بدون وجه حق

 26/4/2020 تاريخ الشطب
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 9917 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CHINA HEBEI SHENGLI BUS FACTORY. 
CHINESE 

NO. 20, JIANSHE SOUTH STREET, SHIJIAZHANG, P. R., CHINA 
  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Cars،Cranes،Buses،parts for Cars , Trucks and Buses ،Lorries الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
SHENGLI 

 محددة المدةغير   نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك بناءًا عىل  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )9" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
 قرار لجنة الوكالة التجارية

 26/4/2020 تاريخ الشطب
 

 

 

 9560 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

DAEMO ENGINEERING CO LTD 
SOUTH KOREAN 

c/o Hyundai Construction Equipment Ind. Co. Ltd., 1304-3, 6 Seocho-Dong, 
Seocho-Ku, SEOUL, KOREA 

  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  Heavy machine الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 موضوع الوكالة
daemo 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

ءًا عىل وذلك بنا بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )9" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
 ار لجنة الوكالة التجاريةر ق

 26/4/2020 شطبتاريخ ال
 

 

 9761 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD. 
INDIAN 

HADAPSAR INDUSTRIAL ESTATE, PUNE 411013, INDIA. 
  الشركه العربيه العالميه للتجاره وقطع الغيار اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Parts of heavy machinery الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 

 ةموضوع الوكال
KIRLOSKAR 

 محددة المدةغير  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك بناءًا عىل  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )9دة )" استنادا لنص الما سبب الشطب
 قرار لجنة الوكالة التجارية

 26/4/2020 تاريخ الشطب
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ا�ستدراك

اإعالن رقم  ُنـ�ِشـر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3464( ال�شادر بتاريخ 26 مار�س 2020، 

 ،2020 فرباير  �شهر  خالل  املناق�شات  يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )2(

ـنًا املزايدة رقم CED-15/0002، ويعاد املزايدة على النحو ال�شحيح كالآتي: مت�شمِّ


