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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )90( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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، 

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

 ،2000 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية،  اجلمعيات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون جْمـع املال لالأغرا�س العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013،

 3 يف  املوؤرخ   2020/743/100 رقم:  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  كتاب  على  وبناًء 

�شبتمرب 2020، 

وبعد التن�شيق مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  الآتية  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون اجلمعيات 

والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية 

وقانون  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات 

اجلمعيات التعاونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 وتعديالته، وقانون جْمـع 

املال لالأغرا�س العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013، والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لتلك القوانني، وهم:

3- اإيمان اأحمد مبارك الحايكي. 2- اإيمان عبداهلل محمد �شيار.  1- محمد اأحمد محمد عا�شير. 
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املادة الثانية

حم�شن  مطر،  حممد  اإ�شحاق  نغم  املوظفون:  بها  ل  املخوَّ الق�شائية  ـْبطية  ال�شَّ �شفة  ُتـلغى 

علي الغريري، حممد جا�شم الفردان، ملياء اأحمد املطوع وح�شني عبدالقادر جناحي، املمنوحة 

لهم مبوجب القرار رقم )34( ل�شنة 2015 والقرار رقم )110( ل�شنة 2015 والقرار رقم )49( 

ـْبـط  ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة العمل والتنمية الجتماعية �شفة ماأموري ال�شَّ

الق�شائي.

املادة الثالثة

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

 وزير العدل

 وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 خـالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 محـــــرم 1442هــ

الـمــــوافــــــق: 10 �شبتمبـر 2020م
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وزارة العمل والتنمية  االجتماعية

 قرار رقم  )54( ل�شنة 2020

ثي اللغة اليونانية ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية متحدِّ

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

اللغة  ثي  متحدِّ جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )99( رقم  القرار  وعلى 

اليونانية، 

ثي اللغة اليونانية، وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية متحدِّ

فيها  والثابتة   2020/9/10 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46(  من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

ثي اللغة اليونانية، و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية متحدِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )١(

اأ�شهر، بع�شوية كل  اليونانية ملدة ثمانية  اللغة  ثي  اإدارة موؤقت جلمعية متحدِّ ـن جمل�س  يعيَّ

من:

ANASTASIOS FRAGKOPOULOS -1

EIRINI KARAMITSOU -2

IOANNIS PANAGIOTIS KATRAMADAKI -3

JOHN TOUYAS WAHBA -4

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ
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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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )٣(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية ، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأْن يعر�س عليها تقريرًا 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 25 محــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 13 �شبتمبر 2020م
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وزارة املوا�شالت واالت�شاالت

 قرار رقم )١٣( ل�شنة 2020

يف �شاأن نظام تراخي�ض تاأجري املركبات 

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )17( و)18( منه،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ال�شادرة 

لة بالقرار )134( ل�شنة 2017،  بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، املعدَّ

 ،2015 ل�شنة   )11( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العام،  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  لئحة  وعلى 

وتعديالته، 

الداخلي  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  نظام  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )22( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017، والدويل وال�شياحي، املعدَّ

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات والدراجات 

الآلية،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س نْقـل الب�شائع،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات الفاخرة ب�شائق،

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقعـل الربي والربيد،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االتي:

التعريفات

مادة )١(

ـد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف لئحة تراخي�س  ُيـق�شَ

اأن�شطة النْقـل العام، ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، وتكون للكلمات والعبارات التالية 

ـنة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: املعاين املبيَّ

الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النْقـل العام، ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015.

المركبـــات: ت�شمـــل ال�شيـــارات بكافـــة اأنواعهـــا واأحجامهـــا بما في ذلـــك ال�شاحنـــات والقاطرة 



العدد: 3489 – الخميس 17 سبتمبر 2020

10

والمقطورة ون�شف المقطورة والدراجات الآلية والكهربائية وغيرها.

ك كهربائـــي، ت�شير بقوة  ـــزة بمحرِّ الدراجـــة الكهربائيـــة: دراجـــة ذات عجلتيـــن اأو اأكثـــر، مجهَّ

ة لنْقـل الأ�شخا�س. ك الكهربائي ودْفـع راكبها، وُمـَعـدَّ المحرِّ

ـ�س له والم�شتاأجر ِوْفـق ال�شوابط  تاأجير المركبات: النتفاع بالمركبات بموجب عْقـد بين المرخَّ

دة في الالئحة وهذا القرار. المحدَّ

نطاق ال�شريان

مادة )2(

واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  الوزارة  ُتـ�شِدرها  التي  الرتاخي�س  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

ملزاولة اأن�شطة تاأجري املركبات.

�شروط املركبات

مادة )٣(

واملقطورة  والقاطرة  وال�شاحنات  راكبًا   )12( عن  �شعتها  تزيد  التي  املركبات  با�شتثناء 

ـ�شة ملزاولة ن�شاط  ون�شف املقطورة والدراجات الكهربائية، يجب األ يقل عدد املركبات املخ�شَّ

ـ�س به عن )10( مركبات، على اأن ُيـ�شرَتط اأْن تكون بحالة فنية �شليمة،  تاأجري املركبات املرخَّ

ـْنـِعـها اأكرث من ثالث �شنوات عند طلـب بطاقـة الت�شغيـل، ويف جـمـيع  ول يكون قد م�شى على �شُ

ـْنـِعـها.  الأحـــوال ل يجوز ت�شغيل املركبة بعد مرور خم�س �شنوات من �شنة �شُ

�شروط خا�شة بالدراجات الكهربائية

مادة )4(

الدراجات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  ـ�شة  املخ�شَّ الكهربائية  الدراجات  عدد  يقل  األ  يجب 

ـ�س به عن )20( دراجة، على اأن ُيـ�شرَتط اأْن تكون الدراجة الكهربائية بحالة  الكهربائية املرخَّ

ـْنـِعـها اأكرث من �شنة واحدة عند طلب بطاقة الت�شغيل، ويف  فنية �شليمة، ول يكون قد م�شى على �شُ

ـْنـِعـها.  جميع الأحوال ل يجوز ت�شغيلها بعد مرور ثالث �شنوات من �شنة �شُ

مادة )5(

دة بفرامل اإلكرتونية وميكانيكية، ول تزيد �شرعتها  يجب اأن تكون الدراجة الكهربائية مزوَّ

الق�شوى عن 15 كم يف ال�شاعة اإل مبوافقة الإدارة.
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مادة )6(

الإدارة  تزويد  الكهربائية،  الدراجات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 

ـع اأو املكان الذي �شوف يزاول فيه ن�شاطه. مبوافقة اجلهة التي يتبع لها الـُمـَجـمَّ

مادة )7(

ـ�شة للدراجات الهوائية. يجوز ا�شتخدام الدراجة الكهربائية على املمرات والأر�شفة املخ�شَّ

مادة )8( 

ـُرق  ـ�س له بن�شاط تاأجري الدراجات الكهربائية ال�شماح با�شتخدامها على الطُّ ل يجوز للمرخَّ

العامة اإل بعد احل�شول على موافقة الإدارة العامة للمرور، واجلهات ذات العالقة.

مادة )9(

ل يجوز تاأجري الدراجات الكهربائية لأيِّ �شخ�س يقل عمره عن )16( �شنة ميالدية، كما 

يجب الن�س يف العْقـد على التزام امل�شتاأِجـر بعدم ال�شماح بقيادة الدراجة الكهربائية امل�شتاأَجـرة 

ـ�س له الحتفاظ بن�شخة من بطاقة  ملن يقل عمره عن )16( �شنة ميالدية، كما يجب على املرخَّ

هوية امل�شتاأِجـر اأو جواز �شفره. 

�شروط املقر ومكان اإيواء املركبات 

مادة )١0(

مع مراعاة اأحكام املادة )27( من الالئحة، ُيـ�شرَتط اأْن يكون املقر وفروعه يف موقع منا�شب 

تتوافر يف حميطه مواقف عامة.

مادة )١١(

ـ�س لإيواء املركبات  مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُيـ�شرَتط يف املكان املخ�شَّ

ال�شروط الآتية:

اأ- اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 10% من المركبات، وبحد اأدنى م�شاحة ل تقل عن ا�شتيعاب 

عـــدد )5( مركبـــات، على اأنه يجـــوز لالإدارة النزول عـــن هذه الن�شبـــة اإذا كانت المركبات 

رة لمدة تزيد عن ال�شنة اأو بغر�س البيع. موؤجَّ

دًا بَمخَرج للطوارىء، واأْن تتوفر فيه و�شائل الأمن وال�شالمة. رًا، ومزوَّ ب- اأْن يكون م�شوَّ
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ـ�ض له واجبات وم�شئوليات املرخَّ

مادة )١2(

ن فيه كافة  ـ�س له م�ْشـك �شِجــٍّل ورقيٍّ اأو اإلكرتوينٍّ منتِظـم ومت�شل�شل، تدوَّ يجب على املرخَّ

البيانات املتعلقة بعقود تاأجري املركبات اأو الدراجات الكهربائية، وعلى الأخ�س اأ�شماء وبيانات 

اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقـد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العْقـد.

مادة )١٣(

ـ�س له تدريب العاملني لديه على خدمة العمالء، وعمل الإ�شعافات الأولية  يجب على املرخَّ

يف اإحدى اجلهات املعنية.

مادة )١4(

ـ�س له وامل�شتاأِجـر كافة البيانات اجلوهرية،  ـن عْقـد تاأجري املركبات بني املرخَّ يجب اأْن يت�شمَّ

وعلى الأخ�س الآتي:

ـ�س له والم�شتاأِجـر. اأ- البيانات الخا�شة بالمرخَّ

ـْنـِعـها ونوعها ولونها ورقم القاعدة. ب- بيانات المركبة، كرقمها و�شنة �شُ

ج- مدة وقيمة العْقد، ومكان ووقت ت�شليم المركبة للم�شتاأِجـر وحالتها وقت الت�شليم.

د- اإذا كان الم�شتاأِجـــر �شيخرج بالمركبة الى خـــارج مملكة البحرين، فيجب ِذْكـُر ذلك وتحديد 

ِوْجهته. 

هـ- كيفية تغطية الأ�شرار الناجمة عن الحوادث.

مادة )١5(

ـ�س له تاأجري املركبة اإل للفئات الآتية: با�شتثناء الدراجات الكهربائية، ل يجوز للمرخَّ

اأ- ال�شخ�ـــس الطبيعي، ب�شرط اأن يحمل رخ�شة قيادة معتَمـدة و�شارية المفعول ت�شمح له بقيادة 

ـ�س له في هذه الحالة وقبـــل ت�شليم المركبة اإلى  المركبـــة الم�شتاأَجــــرة. ويجب علـــى المرخَّ

الم�شتاأِجـر الحتفاظ بن�شخة من رخ�شة قيادته وبطاقة هويته اأو جواز �شفره.

ب- ال�شخ�س العتباري، ب�شرط اللتزام بال�شروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة فيما 

يتعلق بال�شائق الذي ُيـ�شمح له بقيادة المركبة.

ج- ل يجـــوز للم�شتاأِجــــر اأن يعيـــد تاأجيـــر المركبة الم�شتاأَجــــرة، كما ليجوز لـــه اأن ي�شمح للغير 

ـ�س له. با�شتعمالها اإل بموافقة المرخَّ
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 مادة )١6(

ـ�ـــس له عند تاأجيـــر المركبة حْجـز جواز ال�شفر الأ�شلـــي للم�شتاأِجـر اأو بطاقة  اأ- ل يجـــوز للمرخَّ

هويته الأ�شلية.

ــم المركبة من الم�شتاأِجـر  ـ�س لـــه المتناع لأيِّ �شبب من الأ�شباب، عن َتـ�َشـلُـّ ب- ل يجـــوز للمرخَّ

عند اإعادتها اإليه.

تاأجري املركبة ب�شائق

مادة )١7(

مع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف القرار رقم )12( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تراخي�س 

تاأجري ال�شيارات الفاخرة ب�شائق، يجوز تاأجري املركبة ب�شائق بال�شروط الآتية:

اأ- �شدور موافقة م�شبقة بذلك من الإدارة. 

ـ�س له. ب- اأْن يكون ال�شائق يعمل لدى المرخَّ

ج- اأْن ُيـذَكــــر ا�شـــم ال�شائق في العْقــــد، واأْن تكون لديه رخ�شة قيادة معتَمــــدة و�شارية المفعول 

ت�شمح له بقيادة المركبة. 

د- األ تقل مدة اإيجار المركبة ب�شائق عن يوم واحد.

مادة )١8(

ُيـحَظـر ا�شتخدام املركبة ك�شيارة اأجرة )تاك�شي( باأية و�شيله كانت، �شواء بالتجول بها يف 

ـاب اأو با�شتخدام التطبيقات الإلكرتونية اأو باأية و�شيلة اأخرى.  كَّ الطرق اأو با�شتدعاء الرُّ

 مادة )١9(

ـ�س له وتابعيه اللتزام باإيقاف املركبات يف �شاحة الإيواء، ول يجوز باأيِّ  يجب على املرخَّ

حال من الأحوال الوقوف اأمام املقر. 

رْفـ�ُض جتديد الرتخي�ض وبطاقة الت�شغيل

مادة )20(

ـ�س له كافة �شروط ومتطلبات الرتخي�س املن�شو�س عليها يف الالئحة  اإذا مل ي�شتوف املرخَّ

وهذا القرار على الإدارة رْفـ�ُس جتديد الرتخي�س.

مادة )2١(

على الإدارة رْفـ�ُس جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة العمالء 

اأو تخالف اأيًا من ال�شروط الالزمة للتجديد.
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اأحكام ختامية

مادة )22(

الرتخي�س  عن  التنازل  له  ـ�س  للمرخَّ يجوز  الالئحة،  من   )34( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شادر له، ملن تتوافر فيه �شروط الرتخي�س املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا القرار.

مادة )2٣(

القرار، يجوز  واملادتني )3( و)4( من هذا  الالئحة،  املادة )21( من  اأحكام  مع مراعاة 

ـ�س به. ـ�س له بعد موافقة الإدارة ا�شتبعاد اأيٍّ من املركبات عن مزاولة الن�شاط املرخَّ للمرخَّ

مادة )24(

ويجوز  امل�شرتي،  اىل  الت�شغيل  بطاقة  تنتقل  فال  ق�شائي،  تنفيذًا حلكم  املركبة  ِبـْيـَعت  اإذا 

اأق�شاها  ـلة با�شمه خالل مدة  اأخرى م�شجَّ اإىل �شيارة  نْقـل بطاقة الت�شغيل  ـ�س له طلب  للمرخَّ

)6( اأ�شهر من تاريخ البيع.

مادة )25(

اإخالل  ت�شري اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حالة 

اأو با�شرتاطات الرتخي�س، كما ت�شري اأحكام  اأو اأيٍّ من تابعيه باأيٍّ من التزاماته  ـ�س له  املرخَّ

الالئحة فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار.

مادة )26(

ُيـلغى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات والدراجات 

الآلية، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )27(

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير املوا�شالت واالت�شاالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ                                      

الـمــــوافــــــق: 9 �شبتمبر 2020م
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املجل�ض االأعلى لل�شحة

 قرار رقم )4١( ل�شنة 2020

بتنظيم مراكز الرعاية ال�شحية االأولية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وبناًء على اقرتاح جمل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية،

وبعد التن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

جمل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، ويتبعه:

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

اأوًل: اإدارة الموارد الب�شرية.

ثانيًا: اإدارة الموارد المالية.

ثالثًا: اإدارة العمليات والِخـْدمات.

املادة الثانية

على جمل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�شحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 محـــرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 �شبتمبر 2020م
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املجل�ض االأعلى لل�شحة

 قرار رقم )42( ل�شنة 2020 

بتنظيم امل�شت�شفيات احلكومية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وبناًء على اقرتاح جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية،

وبعد التن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـم امل�شت�شفيات احلكومية، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية، ويتبعه:

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه: 

اأوًل: اإدارة الموارد الب�شرية.

ثانيًا: اإدارة الموارد المالية.

ثالثًا: اإدارة العمليات والِخـْدمات.

املادة الثانية

على جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�شحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 محـــرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 �شبتمبر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )١90( ل�شنة 2020

 بتعديل املادة االأوىل من القرار رقم )١77( ل�شنة 20١9 

ب�شاأن حتديد املنطقة احلكومية ال�شتخراج الرمال البحرية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )177( ل�شنة 2019 ب�شاأن حتديد املنطقة احلكومية ل�شتخراج 

الرمال البحرية،

وعلى موافقة اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية يف اجتماعها رقم )69( 

املنعقد بتاريخ 12 اأغ�شط�س 2020،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قـرر االآتي:

مادة )١(

املنطقة  حتديد  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )177( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

احلكومية ل�شتخراج الرمال البحرية، الن�س الآتي:

ـنة  ـ�س املنطقة البحرية ال�شمالية ال�شرقية يف املياه الإقليمية ململكة البحرين واملبيَّ »ُتخ�شَّ

لأغرا�س  البحرية  الرمال  القرار، ل�شتخراج  لهذا  املرافقة  واإحداثياتها يف اخلارطة  حدودها 

الإن�شاءات والبناء، وُيـحَظـر ا�شتخراجها لأغرا�س الدفان«.

مادة )2(

– تنفيذ  – كلٌّ فيما يخ�شه  على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية 

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 �شبتمبر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )١99( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة دار كليب - جممع ١048

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر االآتي:

مادة )١(

ت�شنيف  �شمن   ،1048 جممع  كليب  دار  مبنطقة  الكائن   10011529 رقم  العقار  ُي�شنف 
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مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـق 

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

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )٣(

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 �شبتمبر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )200( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة بو قوة  - جممع 457

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ـُرق 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،

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

قرر االآتي:

مادة )١(

مناطق  ت�شنيف  �شمن    457 جممع   بوقوة   مبنطقة  الكائنة  العقارات  من  عدد  ـف  ي�شنَّ
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ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية 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 )٣(

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 9 �شبتمبر 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )20١( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد  من العقارات يف منطقة �شار - جممع 527

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ـُرق 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 )١(

ُيـَغـريَّ ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة يف �شار جممع 527 اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 
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اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية 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 )٣(

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 �شبتمبر 2020م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )١78( ل�شنة 2020

ب�شاأن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت جلمعية �شفينة �شباب العامل

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 القرار رقم )1( ل�شنة 2000 ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيـد وملخ�س النظام الأ�شا�شي جلمعية 

لة بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، �شفينة �شباب العامل امل�شجَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شفينة �شباب 

العامل، 

ـنة عدم انعقاد  مة من مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س، واملت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ

اجلمعية العمومية جلمعية �شفينة �شباب العامل ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية �شفينة �شباب العامل،

وبناءً على عرْ�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شفينة �شباب العامل ملدة عام اعتبارًا من تاريخ �شدور  يعيَّ

هذا القرار، برئا�شة  �شيخة عبداهلل بطي، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س 1- طالل محمد الأن�شاري   

اأمين ال�شر 2- بدور اإبراهيم كمال     

الأمين المالي 3- في�شل عي�شى الخياط   

ع�شوًا 4- وفاء اإبراهيم العمادي   

ع�شوًا 5- خالد �شلمان ال�شيخ    

ع�شوًا 6- هيفاء محمد هادي     
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ع�شوًا 7- ليلي عبدالحميد البلو�شي    

ع�شوًا 8- حمد عبداهلل علي    

املادة الثانية

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  ـن  املعيَّ الإدارة  ملجل�س  تكون 

والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  اأمورها،  وت�شريف  �شئونها  اإدارة  ويتوىل  للجمعية، 

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

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

املادة الثالثة

ـن مبوجب هذا  املعيَّ الإدارة  بت�شليم جمل�س  يبادر  اأن  للجمعية  ال�شابق  الإدارة  على جمل�س 

القرار جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

املادة الرابعة

ـِرها وحتديد  ـن فْور العمل بهذا القرار فْتـح باب الع�شوية وح�شْ يتوىل جمل�س الإدارة املعيَّ

َمن تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للجمعية، على اأن يقوم 

املجل�س بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها 

اًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة  تقريرًا مف�شَّ

للقانون  ِوْفـقًا  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  وذلك  ذاتها، 

ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  النموذجية  والالئحة 

والريا�شة، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

املادة اخلام�شة

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة يف نهاية فرتة  ـن تقريرًا يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املعيَّ

ـنًا اأمورها املالية وما قام بها من اأعمال خالل تلك الفرتة. عمله ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ
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املادة ال�شاد�شة

ُيـلغى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شفينة �شباب 

العامل، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة ال�شابعة

على مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 22 محــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 10 �شبتمبر 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )28( ل�شنة2020

  ب�شاأن اإلغاء ترخي�ض بنك قطاع جملة )ِوْفـقاً للمبادىء االإ�شالمية(

 املمنوح للم�شرف العاملي �ض.م.ب. )مقفلة(

ومْنـح ترخي�ض جديد ل�شركة اأعمال ا�شتثمارية فئة ١ 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر االآتي:

مادة )١(

العاملي  للم�شرف  املمنوح  الإ�شالمية(  للمبادىء  )وفقًا  جملة  قطاع  بنك  ترخي�س  ُيـلغى 

ـل حتت ال�شجل التجاري رقم )65708(. �س.م.ب )مقفلة( وامل�شجَّ

مادة )2(

ُيـمنح ترخي�س �شركة ا�شتثمار فئة 1 اإىل �شركة )جي بي كورب �س.م.ب. مقفلة(.

مادة )٣(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 29 محــــرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 17 �شبتمبر 2020م
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعیة  2006) لسنة  6لقانون رقم ( اإلعالنات الصادرة تطبیقا 
 

 2020) لسنة  3 إعالن رقم (
 
 
 
 
  

أعاله ننشر بھذا اإلعالن التفاصیل التالیة فیما یختص بطلبات التصمیمات  ذكورالقانون الم استنادا إلى     
 م الصناعیة المنقضیة الحقوق.والتصامی إیداعھاالصناعیة التي تم 

 
 وسیشتمل النشر على البیانات التالیة:     

 
 

 
 للطلب.المسلسل  الرقم -1
 الطالب وعنوانھ. اسم -2
 الطلب.تقدیم  تاریخ -3
 .أجلھاوصف األداة التي قدم طلب التسجیل من  -4
 بالطلب.تصنیف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعیة المتعلق  -5
 المفوض لتسجیل التصمیم في مملكة البحرین. اسم وعنوان الوكیل -6
 تاریخ انقضاء الحقوق. -7
 سبب انقضاء الحقوق. -8
 

 
 

  
 
 

 
لعالقات التجاریة الخارجیةمدیر إدارة ا  

 
 
 
 
 
 
 
 

اإعالنات من مكتب براءات االخرتاع
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 1721ت /   الطلب: برقم 
 فراري أس. بیھ. أیھ.  الطالب:اسم 

، 1163إیمیلیا إست  وعنوانھ فیافراري أس. بیھ. أیھ. ( عنوانھ:
 مودینا، إیطالیا) 41100-آي

 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
 لسیارة من جمیع الجھات التصمیم: منظوروصف طلب 

 08-12التصنیف : 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  351 

_________________________________  
 

 
 

 1722رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ.اسم الطالب :  

، 1163فراري أس. بیھ. أیھ. (وعنوانھ  فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 مودینا، إیطالیا) 41100-آي

 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
 ارةالشبكة األمامیة المركزیة للسیوصف طلب التصمیم:  

 08-12التصنیف : 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  351 

__________________________________ 
 
 

 

 
 

 1723ت /   الطلب: برقم 
 فراري أس. بیھ. أیھ.  الطالب:اسم 

، 1163إیمیلیا إست  وعنوانھ فیافراري أس. بیھ. أیھ. ( عنوانھ:
 إیطالیا) ،مودینا 41100-آي

 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
من داخل السیارة التصمیم: أجزاءوصف طلب   

 08-12التصنیف : 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 351مجمع  5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  

__________________________________ 
 

 
 

 
 1724رقم الطلب:  ب ت /  

 فراري أس. بیھ. أیھ.اسم الطالب :  
فراري أس. بیھ. أیھ. (وعنوانھ  فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 

 مودینا، إیطالیا) 41100-، آي1163
 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 منظور لسیارة لعبة من جمیع الجھاتطلب التصمیم:  وصف 
 01-12التصنیف : 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 351مجمع  5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 

 990المنامة / السویفیة,  
__________________________________ 
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 1725رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ.اسم الطالب :  

فراري أس. بیھ. أیھ. (وعنوانھ  فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 مودینا، إیطالیا) 41100-، آي1163

 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
 المصابیح األمامیة للسیارةوصف طلب التصمیم:  

 06-26التصنیف : 
 تي ام بي اجنتس ابو غزالة للملكیة الفكریةاسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  351 

__________________________________ 
 

 
 

 1726رقم الطلب:  ب ت /  
 فراري أس. بیھ. أیھ.اسم الطالب :  

فراري أس. بیھ. أیھ. (وعنوانھ  فیا إیمیلیا إست عنوانھ : 
 دینا، إیطالیا)مو 41100-، آي1163

 06/05/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
المصابیح الخلفیة للسیارة بخطوط متصلة وصف طلب التصمیم:  

 ولون أحمر
 06-26التصنیف : 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 351مجمع  5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 

 990المنامة / السویفیة,  
__________________________________ 

 
 
 

 
 

 1727رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن ھولدینغ أس أیھ  اسم الطالب :

، 11تورلن ھولدینغ أس أیھ (وعنوانھ  رو دو جورا عنوانھ : 
 لیس بریولیوكس، سویسرا) 2345

 04/06/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
 وصف طلب التصمیم:  ساعة ید

 10-02  التصنیف : 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  351 

__________________________________ 
 

 
 

 1728رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن ھولدینغ أس أیھ  اسم الطالب :

، 11یھ (وعنوانھ  رو دو جورا أ تورلن ھولدینغ أسعنوانھ : 
 لیس بریولیوكس، سویسرا) 2345

 04/06/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
 وصف طلب التصمیم:  ساعة ید

 10-02   التصنیف : 
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990, یةالمنامة / السویف 351 

__________________________________ 
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 1729رقم الطلب:  ب ت /  
 .دیكو البحرین ذ.م.م  اسم الطالب :

، طریق 865.دیكو البحرین ذ.م.م (وعنوانھ  مبنى عنوانھ : 
، منطقة شمال سترة الصناعیة، مملكة 601، مجمع 115

 البحرین)
 04/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 تغلیف الصحون البالستیكیة یم: تصمیمالتصملب وصف ط
 05-09التصنیف : 

__________________________________ 

 
 

 1730رقم الطلب:  ب ت /  
 .دیكو البحرین ذ.م.م  اسم الطالب :

، طریق 865.دیكو البحرین ذ.م.م (وعنوانھ  مبنى عنوانھ : 
، منطقة شمال سترة الصناعیة، مملكة 601، مجمع 115

 البحرین)
 04/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 وصف طلب التصمیم:  أوعیة ایكو لتصمیم ملصقات العبوات
 05-09التصنیف : 

__________________________________ 
 
 
 
 

      

 
 

 1731رقم الطلب:  ب ت /  
 دیكو البحرین ذ.م.م  اسم الطالب :

، طریق 865دیكو البحرین ذ.م.م (وعنوانھ مبنى عنوانھ : 
 ، منطقة شمال سترة الصناعیة، مملكة601مجمع ، 115

 البحرین)
 04/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 وصف طلب التصمیم:  قفازات سي بي أي لتصمیم التغلیف
 03-09التصنیف : 

__________________________________  
 

 
 

 1732رقم الطلب:  ب ت /  
 .دیكو البحرین ذ.م.م  اسم الطالب :

، طریق 865كو البحرین ذ.م.م (وعنوانھ  مبنى .دیعنوانھ : 
، منطقة شمال سترة الصناعیة، مملكة 601، مجمع 115

 البحرین)
 04/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 تي بي أي لتصمیم التغلیف التصمیم: قفازاتوصف طلب 
 03-09التصنیف : 
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 1733رقم الطلب:  ب ت /  

 حمن علي مطربدالرعلي عطالب :  ال اسم
طریق  530علي عبدالرحمن علي مطر (وعنوانھ  فیال عنوانھ : 

 رفاع, مملكة البحرین) 934مجمع  3410
 21/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
جھاز یزیل الرذاذ   التصمیم: تطوروصف طلب 

)AEROSOL المتطایر من فم المرضى اثناء العالج. من (
یا والفیروسات رذاذ یحمل الكثیر من البكترھذا الالمعروف ان 

وان تطایرھا سوف ینتشر في ارجاء غرفھ المعالجھ مما یعرض 
الكادر الطبي وكذلك المرضى اللذین سوف یعالجون في نفس 
الحجره الحقا الى احتمال العدوى بمختلف االمراض .باالضافة 

حجرة الى كل ذلك فان ھذا الجھاز سوف یغیر كل الھواء في 
لمعالجة ویجلب ھواء جدید الي جمیع انحاء الغرفھ خالي من كل ا

 الرذاذ المتطایر خالل? دقائق تقریبا .
  24-1التصنیف:  

__________________________________ 
 

 
 1739رقم الطلب:  ب ت /  

 ساینكسیز إل إل سي  اسم الطالب :
یف، سا درالینك 8837ساینكسیز إل إل سي (وعنوانھ  عنوانھ : 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة)66214أوفرالند بارك، كانساس 
 30/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

تولید بیروكسید الھیدروجین الجاف  التصمیم: جھازوصف طلب 
)DHP) (1( 
 01-23 التصنیف : 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مجمع 5121طریق  1002بنى م 101شقة عنوانھ : 

 990المنامة / السویفیة,  351 
__________________________________ 

 

 
 

 1740رقم الطلب:  ب ت /  
 ساینكسیز إل إل سي  اسم الطالب :

لینكسا درایف،  8837ساینكسیز إل إل سي (وعنوانھ  عنوانھ : 
 كیة)، الوالیات المتحدة االمری66214أوفرالند بارك، كانساس 

 30/07/2020اریخ تقدیم الطلب: ت
تولید بیروكسید الھیدروجین الجاف  التصمیم: جھازوصف طلب 

)DHP) (2( 
 01-23  التصنیف: 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 

 990المنامة / السویفیة,  351 
__________________________________ 

 

 
 

 1741رقم الطلب:  ب ت /  
 ساینكسیز إل إل سي  اسم الطالب :

لینكسا درایف،  8837ساینكسیز إل إل سي (وعنوانھ  عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة)66214أوفرالند بارك، كانساس 

 30/07/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
سید الھیدروجین الجاف بیروك تولید التصمیم: جھازوصف طلب 

)DHP) (3( 
 01-23 التصنیف : 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 

 المنامة / السویفیة, 351 
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 1742رقم الطلب:  ب ت /  

 ساینكسیز إل إل سي  اسم الطالب :
لینكسا درایف،  8837سي (وعنوانھ   إل إل ساینكسیزعنوانھ : 

 ، الوالیات المتحدة االمریكیة)66214أوفرالند بارك، كانساس 
 05/08/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

وصف طلب التصمیم:  تصمیم الشراع التحفیزي لجھاز تولید 
 )DHP) (4بیروكسید الھیدروجین الجاف (

 01-23 التصنیف : 
 ملكیة الفكریة تي ام بي اجنتسالة للابو غزاسم الوكیل المفوض: 

 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 
 990المنامة / السویفیة,  351 

__________________________________ 
 

 
 

 1743رقم الطلب:  ب ت /  
 ساینكسیز إل إل سي  اسم الطالب :

 لینكسا درایف، 8837ساینكسیز إل إل سي (وعنوانھ  عنوانھ : 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة)66214ند بارك، كانساس أوفرال

 05/08/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
وصف طلب التصمیم:  تصمیم الشراع التحفیزي لجھاز تولید 

 )DHP) (5بیروكسید الھیدروجین الجاف (
 01-23 التصنیف : 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة انھ : عنو

 990المنامة / السویفیة,  351 
__________________________________ 

 

 
 

 1744رقم الطلب:  ب ت /  
 إتش دي إف ش م ح  اسم الطالب :

إل بي  507إتش دي إف ش م ح (وعنوانھ  مكتب رقم عنوانھ : 
عربیة ، جبل علي، دبي، االمارات ال17843، ص. ب 15

 المتحدة)
 06/08/2020تاریخ تقدیم الطلب: 

 وصف طلب التصمیم:  جرة
  3-9 التصنیف :

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتساسم الوكیل المفوض: 
 مجمع 5121طریق  1002مبنى  101شقة عنوانھ : 

 990المنامة / السویفیة,  351 
__________________________________ 

 

 
 

 1747ب ت /    الطلب:رقم 
 الالبیال  اسم الطالب :

، 1408، مبنى 0الالبیال (وعنوانھ  شقة/محل رقم عنوانھ : 
 , البحرین)00973 254، قاللي، مجمع 5431طریق 

 19/08/2020تاریخ تقدیم الطلب: 
ورود عشوائیة مرسومة بطریقة  التصمیم: مجموعةوصف طلب 

 ركة الالبیالمة لشالتخطیط تشكل نقشة (رسمة) تستخدم كعال
  1-9  التصنیف: 

__________________________________ 
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بشأن الرسوم والنماذج الصناعیة، انقضت جمیع الحقوق المترتبة على  2006) لسنة 6) من القانون رقم (22استنادا للمادة (
 صناعیة المذكورة بالجدول أدناهذج الالرسوم والنما

 

 سبب انقضاء الحقوق تاریخ انقضاء الحقوق عيرقم الرسم أو نموذج صنا رقم
	عدم دفع الرسوم السنویة 14/08/2018 1261 1
 النتھاء مدة الحمایة 8/3/2019 610 2
 النتھاء مدة الحمایة 13/04/2019 615 3
 النتھاء مدة الحمایة 5/5/2019 617 4
 النتھاء مدة الحمایة 10/11/2018 595 5
	الرسوم السنویة عدم دفع 22/02/2020 771 6
 عدم دفع الرسوم السنویة 22/02/2020 772 7
 عدم دفع الرسوم السنویة 2/2/2020 1380 8
 عدم دفع الرسوم السنویة 18/2/2020 1350 9

 عدم دفع الرسوم السنویة 18/2/2020 1351 10
 عدم دفع الرسوم السنویة 12/2/2020 1291 11
 السنویةعدم دفع الرسوم  12/2/2020 1292 12
 عدم دفع الرسوم السنویة 12/2/2020 1299 13
 عدم دفع الرسوم السنویة 2/2/2020 1376 14
 عدم دفع الرسوم السنویة 2/2/2020 1377 15
 عدم دفع الرسوم السنویة 2/2/2020 1387 16
 الرسوم السنویةدفع  عدم 7/3/2020 1172 17
 عدم دفع الرسوم السنویة 16/3/2020 1470 18
 عدم دفع الرسوم السنویة 5/4/2018 694 19
 عدم دفع الرسوم السنویة 5/4/2018 695 20
 عدم دفع الرسوم السنویة 5/4/2018 696 21
 عدم دفع الرسوم السنویة 5/4/2018 697 22
 سنویةعدم دفع الرسوم ال 5/4/2018 698 23
 عدم دفع الرسوم السنویة 5/4/2018 699 24
 عدم دفع الرسوم السنویة 23/4/2018 1314 25
 عدم دفع الرسوم السنویة 17/6/2020 939 26
 عدم دفع الرسوم السنویة 06/09/2020 1580 27
 عدم دفع الرسوم السنویة 13/09/2020 731 28
 عدم دفع الرسوم السنویة 13/09/2020 732 29
 عدم دفع الرسوم السنویة 06/09/2020 1498 30
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 2006) لسنة  14لقانون رقم ( اإلعالنات الصادرة تطبیقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة  

 
 2020لسنة  )3(إعالن رقم 

 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بھذا اإلعالن التفاصیل التالیة فیما یختص بطلبات براءات 
تم نقل ملكیتھاتم إیداعھا المنفعة التياالختراع ونماذج  قضت والطلبات التي ان ، والطلبات التي 

 .الحقوق المترتبة علیھا
 
 
 

 وسیشتمل النشر على البیانات التالیة:     
 

 الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع   -1
 رقم اإلیداع الدولي  -2
 الطلبتقدیم تاریخ   -3
 أسم المخترع  -4
 أسم مالك البراءة وعنوانھ  -5
 التصنیف الدولي  -6
 المراجع  -7

 أسم االختراع   -8     
 ملخص البراءة   -8
 عدد عناصر الحمایة  -9
 نقل الملكیة تاریخ  -10
 أسم المالك السابق وعنوانھ  -11
 أسم المالك الحالي وعنوانھ  -12
 تاریخ انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -13
 سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة -14
 

 
 

 
 
 

 
 مدیر إدارة العالقات التجاریة الخارجیة
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 ] براءة اختراع12[ 

 
 

 1642 ] رقم البراءة:11[
 

 
 2020/06/17تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20110116] رقم الطلب: 21[
 2011/11/10] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
] رقم اإلیداع الدولي: 86[

PCT/GB2010/000933  
   ] األولویة:30[
]31 [  908226.4 ]32 [   2009/05/14 
  متحدةالمملكة ال ]33[
 ثورنتون آند روس لیمتد ] المخترع:72[
 )متحدةالمملكة ال(
البراءة: 73[ مالك  مملكة ال(، نایجل كوبر] 
 )متحدةال
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 ] التصنیف الدولي: 51[
Int. Cl.: A01N 25/04; A01N 49/00; 
A01N 55/00; A01N 55/10 

 ] المراجع:56[
WO 01/19190 A1  
FR 2823101 A1 
WO 2007/104345 A2 
PRIESTLEY C M ET AL: "Lethality 
of essential oil constituents towards 
the human louse, Pediculus humanus, 
and its eggs", FITOTERAPIA, IDB 
HOLDING, MILAN, IT LNKD-
DOI:10.1016/ J.FITOTE.2006.04.005, 
Vol. 77, No. 4, 1 June 2006, Pages 
303-309, XP024925930 
WO 02/074088 A1 

 
    لمكافحة طفیلیات خارجیة وتركیبةطریقة ] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 
 

یتعلق االختراع بتوفیر تركیبات مبیدة للطفیلیات الخارجیة تتضمن خلیط من مادة حاملة و 
نشطة مع عامل استحالب. تشتمل المادة الحاملة على سیلوكسان منخفض اللزوجة غیر مادة 

و تشتمل المادة النشطة على سیلوكسان عالي اللزوجة غیر متطایر. ویتضمن كل متطایر 
السیلوكسان منخفض اللزوجة و السیلوكسان عالي اللزوجة نقطة ومیض كأس مغلق من 

األقل تساوي  درجة مئویة. وعلى نحو مفّضل، یشتمل كال من السیلوكسان منخفض  100على 
ي اللزوجة على داي میتیكون أو داي میتیكونول أو خلیط و السیلوكسان عالاللزوجة 

من منھما،حیث  النطاق  في  لزوجة  لھ  اللزوجة  منخفض  سنتي ستوك  1000إلى  5السیلوكسان 
 سنتي ستوك.  1000السیلوكسان عالي اللزوجة لھ لزوجة على األقل ضمنا و 

 
 
 
 
 
 
 

 14عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1643رقم البراءة:] 11[
 

 
 2020/07/07تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120103] رقم الطلب: 21[
 2012/08/08] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
] رقم اإلیداع الدولي: 86[

PCT/IB2011/001019 ]30:األولویة [ 
]31 [  61/302,598 ]32 [   2010/02/09  
  الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 راسكا جیھ.ریتشارد  -1: ونالمخترع] 72[
 بیتر كوبینھوفر -3 إریك بیھ. جنكرز -2
    )الوالیات المتحدة األمریكیة(
البراءة: 73[ مالك  ھایتورك ریفیجي یونیكس ] 

 ، الوالیات المتحدة األمریكیةكوربوریشن
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

 ] التصنیف الدولي: 51[
Int. Cl.: B25B 21/02; B25B 23/00 

 
 ] المراجع:56[

 
EP 2210708 A2 
US 2007/251359 A1 
EP 2055436 A2 
EP 2082840 A2 
US 2010/011912 A1 

 
   جھاز لربط المثبتات الخیطیة بإحكام] اسم االختراع: 54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
ً لجانب أول من اإلختراع فإننا نعد جھازاً لربط وفك مثبت صناعى   بدون تفاعل ومساعد ووفقا

آلیة تضاعف قوة اللف لنموذج عالى  موتور لتولید قوة لف للف المثبت؛ مشتمالً على:بالتفاعل 
آلیة تصادم بقوة اللف  تضاعف قوة اللف؛العزوم/منخفض السرعة مشتملة على عدة وسائل إنتقال 

مبیت  التصادم بقوة اللف؛لنموذج عزوم منخفض/عالى السرعة مشتملة على عدة وسائل إنتقال 
فاعل المتولدة آلیة تفاعل لنقل قوة الت متصل فى الحالة التشغیلیة بوسیلة إنتقال التضاعف واحدة على األقل؛

وفیھا أثناء نموذج العزوم  لجسم ساكن؛على المبیت أثناء نموذج العزوم العالى/منخفض السرعة 
نموذج  بالنسبة لبعضھما؛ وفیھا أثناءاعف على األقل العالى/منخفض السرعة تدور وسیلتى إنتقال للتض

األقل  على  للتضاعف  اإلنتقال  وسیلتى  تكون  السرعة  المنخفض/عالى  ركة موحدتین لتحقیق حالعزوم 
 الطرق من آلیة التصادم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 25عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

   1644] رقم البراءة:11[
 

 
 25/06/2020تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130118] رقم الطلب: 21[
 11/09/2013] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/FR2012/050479رقم اإلیداع الدولي: ] 86[
 ] األولویة:30[
]31 [      1152020 ]32 [03/11/2011 
   فرنسا] 33[
  تشافاني، ھیرفي - 1 :] المخترعون72[
  بیریر، فیلیب -مایورین -2 
 فرنسا،  إتش. إي. إف.] مالك البراءة: 73[
  سماس للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[
 

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.:  
C23C 8/50 C23C 8/56 
 
 

 
 ] المراجع:56[

US 4019928 A 
FR 2265094 A1   

 
 

االختراع: 54[ اسم  المیكانیكیة  حمام ملح مصھور]  األجزاء  المصنوعة من الفوالذ، لنیترة 
   وطریقة تنفیذھا

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
 یحتوي أساسالنیترة األجزاء المیكانیكیة المصنوعة من الفوالذ،  یتعلق االختراع بحمام ملح مصھور

 10كلوریدات معدن قلوي؛ بالوزن ٪ من  60إلى  25على التالي (المحتویات المعبر عنھا بالوزن٪): 
من سیانات معدن قلوي؛ وحد أقصى بالوزن٪  50إلى  20كربونات معدن قلوي؛ بالوزن٪  40إلى 
استخدام الحمام)، حیث یكون إجمالي المحتویات ھو بالوزن من أیونات سیانید (متكونة خالل  ٪3من 

إلى  25بالوزن سیانید صودیوم؛  ٪30إلى  25یحتوي الحمام على: بالوزن. وبشكل مفضل،  100٪
بالوزن من كلوریدات بوتاسیوم؛  ٪50إلى  40كربونات صودیوم وكربونات لیثیوم؛ بالوزن من  30٪

)، ویبلغ  ٪3األقصى والحد  بالوزن من أیونات سیانید (مشكلة خالل االستخدام من الحمام
 بالوزن. ٪100المحتویات إجمالي 

 
 

 11عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1645] رقم البراءة:11[
 

 
 2020/06/02تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140020] رقم الطلب: 21[
 2014/02/27] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/CN2012/001115] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [  201110250021.5]32 [   2011/08/29 
 الصین] 33[
 زھانغ، -2 سونغ، ھایتشن -1: ون] المخترع72[

 وانغ، لین -5 لیو، یافینغ -4  وانغ، فوكیانغ -3 غوبین
    (الصین) ھو، ھونغوو -6
 تشاینا ألمنیوم إنترناشیونال إنجنیرینغالبراءة: ] مالك 73[

    الصین، كوربوریشن لیمتد
ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
   

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: B01D 46/00; B01D 
53/00; C25C 3/22  

 
 ] المراجع:56[

CN 102061488 A  
CN 201793776 U 
CN 1958866 A 
US 2008050298 A1 
EP 2360296 A1 
JP 2001355089 A 

 
  نظام سفلي للتنقیة بالشفط] اسم االختراع: 54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
امتصاص  نوع  من  سفلي  تنقیة  بنظام  الحالي  االختراع  ة الغاز. وتم تشكیلھ لیتألف من: ماسحیتعلق 

یكون الجزء السفلي لھا متصل مع مشعب تجمیع أمامي لماسحة التراب من خالل أنبوب تراب والتي 
لماسحة التراب، یتم تزوید أنبوب امتصاص الغاز لماسحة التراب بمفاعل من نوع امتصاص الغاز 

المفاعل من النوع متعدد النقاط وقادوس تخزین  وسیلة لتوزیع األلومینا بینمتعدد النقاط، تم وضع 
وسیلة توزیع األلومینا بالمفاعل من النوع متعدد النقاط عبر مجرى توزیع األلومینا الجدیدة، یتم توصیل 

زیع باأللومینا بین وسیلة توویتم تزوید وسیلة تغذیة  مائل،
ب ووقادوس تخزین األلومینا الجدیدة، یتم وضع أنب األلومینا

أسفل  ارتدادي  یتم توصیل تغذیة  ماسحة التراب، حیث 
أنبوب التغذیة االرتدادي بوسیلة لرفع المادة من خالل 

ثم توصیلھ بقادوس لتخزین األلومینا مجرى اإلعادة المائل 
الحاملة للفلور، ویتم توصیل جزء علوي لماسحة 

تجمیع  التراب مخرج ماسحة التراب من خالل بمشعب 
رج ماسحة التراب، ویتم توصیل مشعب تجمیع أنبوب مخ

التراب بمدخنة من خالل وسیلة نفخ. یمكن ماسحة  مخرج
أن یوفر االختراع الحالي من الناحیة المالیة، ویعمل على 

الكفاءة، وتقلیل فترة اإلنشاء، وتقلیل استھالك النظام تحسین 
للطاقة، وتسھیل الصیانة وزیادة ثبات النظام، ویكون 

 استخدامات شاملة محتملة في السوق.لھ 
 

 
 15عناصر الحمایة:  عدد
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 براءة اختراع نقل ملكیة

 المالك الحالي المالك السابق تاریخ المعاملة رقم الطلب

20120024 14/06/2020 

    .دیم أوفشور ھولدینغ إن.في
 

 وعنوانھ :
 2070-،بي 30ستشیلددیجك -1025ھافن 

   زویجندریتشت، بلجیكا 

  .أوفشور بي إي إن.فيدیم 
 

 وعنوانھ :
 2070-،بي 30ستشیلددیجك -1025ھافن 

   زویجندریتشت، بلجیكا 

20120145 08/06/2020 

 سیمنز أیھ جي أوستریتش
   

 وعنوانھ :
 وین، النمسا 1210،  90سیمنز ستراسیھ 

. 
   

 سیمینز موبیلیتي أوستریا جي ام بي أتش
 

 وعنوانھ :
 فیینا ، النمسا 1210،  90سیمینستراسیھ 

   

20120156 08/06/2020 

 سیمنز أیھ جي أوستریتش
 

 وعنوانھ :
وین،  1210،  90سیمنز ستراسیھ 

 . النمسا
 

 سیمینز موبیلیتي أوستریا جي ام بي أتش
 

 وعنوانھ :
 فیینا ، النمسا 1210،  90سیمینستراسیھ 

   

20140021 08/06/2020 

 بیھ بیھ جي اندستریز أوھایو، إنك
 

 وعنوانھ:
ستریت كلیفالند،  143ویست  3800
، الوالیات المتحدة 44111أوھایو 

 األمریكیة
 

  نیبون إلكتریك جالس أمریكا إنك
 

 وعنوانھ :
،  720إیست وودفیلد رود ، سویت  1515

، الوالیات المتحدة  60173شوامبیرغ ، إلینوي 
    االمریكیة

20140021 08/06/2020 

  أمریكا إنكنیبون إلكتریك جالس 
 

 وعنوانھ :
 720إیست وودفیلد رود ، سویت  1515

، الوالیات  60173، شوامبیرغ ، إلینوي 
    المتحدة االمریكیة

  إلكتریك جالس فایبر إمریكا إل إل سي
 

 وعنوانھ :
ووشبورن سویتش رود ، شیلبي ، نورث  940

، الوالیات المتحدة االمریكیة 28150كارولینا 
  

20140127 10/09/2020 

  نیو ستیل جلوبال ان.في
 

 وعنوانھ :
إي فیردیبینغ،  8، 3127ستراوینسكیالن 

  زد إكس، أمستردام، ھولندا 1077

  نیو ستیل أس أیھ
 

 وعنوانھ :
إیست  850أف. جاو كاباریل دي میلو نیتو ، 

، بارا دا  1406إي  1405تاور ، ساالس 
تیجوكا ، ریو دي جانیرو ، سي إي بیھ: 

  ، البرازیل. 22775-057
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20170064 10/09/2020 

  نیو ستیل جلوبال ان.في
 

 وعنوانھ :
إي فیردیبینغ،  8، 3127ستراوینسكیالن 

  زد إكس، أمستردام، ھولندا 1077

  نیو ستیل أس أیھ
 

 وعنوانھ :
إیست  850أف. جاو كاباریل دي میلو نیتو ، 

، بارا دا  1406إي  1405تاور ، ساالس 
، ریو دي جانیرو ، سي إي بیھ: تیجوكا 

  ، البرازیل. 22775-057

20170146 10/09/2020 

  نیو ستیل جلوبال ان.في
 

 وعنوانھ :
إي فیردیبینغ،  8، 3127ستراوینسكیالن 

  زد إكس، أمستردام، ھولندا 1077

  نیو ستیل أس أیھ
 

 وعنوانھ :
إیست  850أف. جاو كاباریل دي میلو نیتو ، 

، بارا دا  1406إي  1405تاور ، ساالس 
تیجوكا ، ریو دي جانیرو ، سي إي بیھ: 

  ، البرازیل. 22775-057

20190010 03/06/2020 

إنسیرم  -2ثیراكون أس أیھ أس  -1
)إنستیتوت ناشونال دي ال سانتي إت دي 

یونیفرسیتي  -3 )ال ریتشرتش میدیكال
 نیس سوفیا أنتیبولیس

 
 وعنوانھ :

روت دس لوسیولز، لس  2000 -1
 06410آریستوت أیھ،  -ألغوریثمس 

رو دي تولبیاك،  101 -2بیوت، فرنسا 
أفینیو  28. -3  باریس، فرنسا 75013

   نیس، فرنسا 06103دي فالروز، 

إنسیرم )إنستیتوت  -2ثیراكون أس أیھ أس  -1
ناشونال دي ال سانتي إت دي ال ریتشرتش 

 ولیسیا أنتیبیونیفرسیتي نیس سوف -3 )میدیكال
 

 وعنوانھ :
بازل، سویسرا  4052، 29جروسبیترانلیج  -1
باریس،  75013رو دي تولبیاك،  101 -2

 06103أفینیو دي فالروز،  28 -3فرنسا 
  نیس، فرنسا

20190010 03/06/2020 

إنسیرم  -2ثیراكون أس أیھ أس  -1
)إنستیتوت ناشونال دي ال سانتي إت دي 

یونیفرسیتي  -3 )ال ریتشرتش میدیكال
 نیس سوفیا أنتیبولیس

 
 وعنوانھ :

بازل،  4052، 29جروسبیترانلیج  -1
رو دي تولبیاك،  101 -2سویسرا 
أفینیو دي  28 -3باریس، فرنسا  75013
   نیس، فرنسا 06103فالروز، 

إنسیرم )إنستیتوت ناشونال . -2 .فایزر إنك -1
 -3 )دي ال سانتي إت دي ال ریتشرتش میدیكال

 یونیفرسیتي نیس سوفیا أنتیبولیس
 

 وعنوانھ :
ستریت، نیویورك،  42إیست  235 -1

رو دي  101 -2،أمریكا  10017نیویورك 
أفینیو  28 -3باریس، فرنسا  75013تولبیاك، 

  نیس، فرنس 06103دي فالروز، 

20200087 25/08/2020 

دیتریش فون  -2دیتلیف جاكشیز  -1
 والتر اربر -3موتیس 

 
 وعنوانھ :

ھانوفر، ألمانیا  30659، 7تیتشھوف  -1
 15366، 78دالویتزر ستراسیھ ( -2

مارولتینغرغاسیھ . -3 نوینھاجین، ألمانیا
   وین، النمسا 1160، 2303، 49

 دیواكت البس جي أم بي أتش 
 
 

 وعنوانھ :
 -برلین 14057، 13ھولتزندورفستراسھ 
 شارلوتنبورغ ،ألمانیا
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 االختراع وبطالنھا  براءةعلى انقضاء الحقوق المترتبة 
 

بشأن براءات االختراع  2006) لسنة 14المعدل بالقانون رقم ( 2004) لسنة 1) من القانون رقم (28استنادا للمادة (
 ونماذج المنفعة، انقضت جمیع الحقوق المترتبة على براءات االختراع المذكورة بالجدول أدناه:

 
 سبب انقضاء الحقوق تاریخ انقضاء الحقوق البراءةرقم  رقم
 النتھاء مدة الحمایة  27/12/2019 1343 1
 النتھاء مدة الحمایة  8/12/2019 1341 2
 النتھاء مدة الحمایة  21/12/2019 1342 3
 النتھاء مدة الحمایة  07/05/2020 1351 4
 النتھاء مدة الحمایة  28/05/2020 1356 5
 النتھاء مدة الحمایة  21/06/2020 1360 6
 النتھاء مدة الحمایة  21/06/2020 1361 7
 عدم دفع الرسوم السنویة 3/07/20200 1367 8
 عدم دفع الرسوم السنویة 21/07/2020 1421 9

 عدم دفع الرسوم السنویة 11/08/2020 20070003 10
 إھمال الطلب 16/08/2020 20100041 11
 عدم دفع الرسوم السنویة 03/04/2020 20070001 12
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )5٣6( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

الم�شجلة  للتجميل(،  راكيل  اأ�شرار  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي،  يو�شف  علي  اأمير 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  11 من الموؤ�ش�شة  42700، طالبة تحويل الفرع رقم  بموجب القيد رقم 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 250 )مائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: �شبينا اأمير علي يو�شف 

.NISARA UDOMKHET علي، و

اإعالن رقم )5٣7( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

ال�شيارات(،  لخدمات   2 ديف�س  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الخلفان،  اأحمد  خلفان  اأحمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 23408، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة ديفي�س هوم لخدمات ال�شيارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

هولدينغ  )�شاراث  و�شركة  الخلفان،  اأحمد  خلفان  اأحمد  يو�شف  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف( 

.ROHITH BALAKRISHNANس.�س.و(، و�

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 )5٣8( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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عبا�س عبداهلل محمد طاهر ك�شتكار، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة مانيال لخدمات الطباعة 

المكتبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94775 يطلب تحويل الفرع رقم 24 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بوابة مانيال 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  والم�شمى )فك�س ميديا(  30 منها  والفرع رقم  للت�شويق( 

مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل عبا�س عبداهلل محمد ك�شتكار.

اإعالن رقم )5٣9( ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  القاب�شة   360 )ثري�شك�شتي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

129699، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شريكة )�شركة توتال للمقاولت والتجارة �س.�س.و( 

المملوكة لل�شيد/ خالد عبداهلل يو�شف علي جناحي، والم�شجلة بموجب القيد رقم 78575 عن كامل ح�ش�شها في 

ال�شركة الأم اإلى ال�شيد/ خالد عبداهلل يو�شف علي جناحي، وت�شجل �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمه. 

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 )540( ل�شنة -2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يقة ح�شين  دِّ يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شِ

ال�شماهيجي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مقاولت وادي دلمون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،104273 رقم  القيد 

يقة ح�شين حبيب ال�شماهيجي، و دِّ وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شِ

 ADEL BASHIR BASHIR AHMED SHEIKH HUSSAIN SURVEY، وHUSSAIN BASHIR AHMED، و 

.AHMED

        

اإعالن رقم )54١( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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 ،3-91909 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للخدمات(،  لن  فرنت  )البحرين  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره500   لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا 

 ARLENE ROSEو كراجه،  علي  اأحمد  عبدعلي  هاني  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )خم�شمائة( 

 .FLOUNDERS

 

اإعالن رقم )542( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

اإبراهيم هرونه، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )طائر الجنة للمقاولت(، الم�شجلة  محمد 

بموجب القيد رقم 44627، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شادق محمد اإبراهيم هرونه، وخاتون ال�شيد ر�شا 

محمد �شالح العرادي.   

اإعالن رقم )54٣( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

اإبراهيم �شيف اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )يو�شف اإبراهيم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

18511، طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )نيو ماريا �شيتي للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف اإبراهيم 

.MANJU RAJENDRAN JAYA و ،RAJU JOSE OTTARAKKALشيف اأحمد، و�

اإعالن رقم )544( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

محمد �شالح العازمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مغ�شلة ع�شكر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،71574

 RAM و  العازمي،  با�شم كل من: عبداهلل محمد �شالح  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  مقداره 5،000 )خم�شة 

 .NATH
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اإعالن رقم )545( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )نب�س تقنية المعلومات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47727-1، طالبين 

 10،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيرر 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فرا�س غالب علي عبدالعال، وطالل غالب علي عبدالعال، 

وغ�شان غالب علي عبدالعال، وغادة غالب علي عبدالعال.

اإعالن رقم )546( ل�شنة 2020

ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال �شركة

)�شرية لال�شتثمار �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 )�شيرة لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

62003، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 27،862،720.000 اإلى 23،160،886.000 دولر اأمريكي. 

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 )547( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

ذتات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )وثوق للخدمات الت�شويقية والعقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 117224-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ يحيى عمر �شالم بامحرز، وذلك بناًء على 

تنازل �شريكه ال�شيد/ �شمير الق�شار عن كامل ح�ش�شه بال�شركة اإليه. 

اإعالن رقم )548( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

الميكانيكية(،  لــالأدوات  �شور  )اإنفرا  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الأن�شاري،  محمد  علي  محمد 

اإلى �شركة ذات  80089-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ه�شام محمد 

علي محمد الأن�شاري، وعبداهلل ه�شام محمد علي محمد الأن�شاري.


