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 مر�سوم رقم )1( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم رقم )69( ل�سنة 2004 

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

وبناًء على عْر�ص وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر�سمنا بالآتي: 

املادة الأوىل 

ُي�شتبَدل بن�ص البند )11( من )اأوًل( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، الن�ص الآتي: 

"11 - �شئون الجمارك، وت�شمل: 
رئي�ص اجلمارك، وتتبعه: 

اأ - اإدارة الرقابة ومتابعة الأداء. 

ب - اإدارة الت�شال والتخطيط ال�شتراتيجي. 

ج - الإدارة العامة للتفتي�ص والأمن الجمركي، وت�شمل: 

- اإدارة جمارك المنافذ البحرية. 

- اإدارة جمارك المنافذ الجوية. 

- اإدارة جمارك المنافذ البرية. 

- اإدارة الأمن الجمركي. 

د - الإدارة العامة للتخلي�ص والخدمات الجمركية، وت�شمل: 

- اإدارة اللتزام والمخاطر الجمركية. 

- اإدارة التراخي�ص الجمركية وخدمة العمالء. 

- اإدارة التخلي�ص الجمركي. 

هـ - الإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات، وت�شمل: 

- اإدارة التدريب والتطوير. 

- اإدارة الموارد المالية. 
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- اإدارة ُنُظم المعلومات. 

- اإدارة الموارد الب�شرية وال�شئون الإدارية." 

املادة الثانية 

ل�شنة  رقم )69(  املر�شوم  الأوىل من  املادة  برقم )7( اإىل )ثانيًا( من  ُي�شاف بند جديد 

2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وُيعاد ترقيم باقي البنود تبعًا لذلك، ن�شه الآتي: 

"7- الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وت�شمل: 
- اإدارة العقوبات البديلة. 

- اإدارة التن�شيق والمتابعة القانونية. 

- اإدارة تنفيذ الأحكام." 

 

املادة الثالثة 

وين�شر يف اجلريدة  به من تاريخ �شدوره،  وُيعمل  املر�شوم،  تنفيذ هذا  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.  

 

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 3 يـنــــــايــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )69( ل�سنة 2021  

بتعديل قائمة املهن الطبية املعاونة ال�سادرة بالقرار رقم )24( ل�سنة 2016  

  

رئي�ص مجل�ص الوزراء:  

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  الطالع على  بعد 

اخلا�شة، املعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،  

وعلى قائمة املهن الطبية املعاونة ال�شادرة بالقرار رقم )24( ل�شنة 2016،  

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�شيق  ال�شحة  وزير  اقرتاح  على  وبناًء 

ال�شحية،  

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،  

قرر الآتي:  

املادة الأوىل  

ُي�شاف بند جديد اإىل الفقرة )18( من قائمة املهن الطبية املعاونة ال�شادرة بالقرار رقم 

)24( ل�شنة 2016، كما ُت�شاف فقرة جديدة برقم )28( اإىل ذات القائمة، وذلك على النحو 

الآتي:  

فقرة )18( بند جديد:  

  •     تقني تخدير.  

فقرة )28(:  

28. تعزيز ال�سحة:  

  •     اأخ�شائي تعزيز �شحة. 

  

املادة الثانية  

على املعنيني -كلٌّ فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.  

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1443هـ

المـــــــوافــــق: 29 دي�شـمبــــــــــــــر 2021م 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )91( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية املنامة اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته، 

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

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

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

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

اإىل  اخلريي  املنامة  �شندوق  موؤ�ش�شة  حتوُّل  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )111( رقم  القرار  وعلى 

جمعية املنامة اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املنامة اخلريية،

املنعقد  اجتماعها  يف  اخلريية  املنامة  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

بتاريخ 26 نوفمرب 2021،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  يقيَّ

العادية جلمعية املنامة اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26 نوفمرب 2021، وهو كالآتي:

ل ن�ص املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�ص الإدارة من  يعدَّ

ثمانية اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة )2(

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

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــــوافــــــق: 26 دي�شـمـبـــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار  رقم )331( ل�سنة 2021 

ب�ساأن ت�سنيف جزء من عقار بعد التق�سيم يف منطقة كرزكان - جممع 1025 

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�ص املادة )20( منه،

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف اجلزء الغربي من العقار رقم 10010906 الكائن يف منطقة كرزكان جممع 1025  ي�شنَّ



العدد: 3577 – الخميس 6 يناير 2022

10

بعد التق�شيم �شمن ت�شنيف املناطق الزراعية )AG( وت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( مبا 

ـق  يتنا�شب مع حدود وثيقة الـِمـْلـكية ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 دي�شمــبــــــــــــــر 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

ب�ساأن مْنـح ترخي�ض لـ »جي فور ا�ض حللول النقد البحرين ذ.م.م«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُتـمنح »جي فور ا�ص حللول النقد البحرين ذ.م.م« ترخي�ص �شركة م�شاندة للقطاع املايل - 

اأخرى. 

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 يــنـــــايــــــــــــــــــر 2022م
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اإدارة ال�ستمالك والتعوي�ض

قرارات ال�ستمالك

قرار ال�ستمالك رقم )230( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جمرة،  بني  يف  الكائن  و�شركائه،  اجلمري  كاظم  من�شور  اأحمد  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

05044512، وذلك من اأجل م�شاريع  2009/8167، العقار رقم  وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )231( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك/ بنك البحرين الإ�شالمي �ص.م.ب.، الكائن يف ال�شلمانية، وامل�شجل مبوجب 

الطرق، ح�شب  اأجل م�شاريع  03090604، وذلك من  العقار رقم   ،2019/19163 املقدمة رقم 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )232( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم جعفر مهدي نا�شر، الكائن يف �شوق املنامة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2016/18841، العقار رقم 03120179، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )233( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ هاين ح�شن علي العايل، الكائن يف املرخ، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

رقم 2008/16192، العقار رقم 05028752، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )234( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ ح�شن عبداهلل فخرو و�شركائه، الكائن يف املحرق، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2018/1299، العقار رقم 02013973، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )235( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ �شكري علي حممد �شرحان، الكائن يف نويدرات، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 2007/8889، العقار رقم 06013168، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )236( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك/ جمعية مفاتيح اخلري، الكائن يف بو كوارة، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،09035527 رقم  العقار   ،2020  /  4047

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )237( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ حممود �شلمان اأحمد كمال و�شركائه، الكائن يف �شوق املنامة، وامل�شجل 

اأجل م�شاريع الطرق،  03160277، وذلك من  العقار رقم   ،2013  / 660 مبوجب املقدمة رقم 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )238( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

 /  6971 رقم  املقدمة  وامل�شجل مبوجب  بوري،  الكائن يف  ليلى علي ح�شن،  ال�شيدة/  ملك 

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،07021056 رقم  العقار   ،2001

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )239( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، وا�شتنادًا اإىل 

حكم حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية يف الدعوى رقم 9/31/2019/17 املوؤرخ يف 28 يناير 

2020، فقد تقرر ا�شتمالك:

جزء من ملك/ اإدارة الأوقاف اجلعفرية، الكائن يف املاحوز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

03070104، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة  2018، العقار رقم   / 21774

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )240( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، وا�شتنادًا اإىل 

حكم حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية يف الدعوى رقم 9/31/2019/17 املوؤرخ يف 28 يناير 

2020، فقد تقرر ا�شتمالك:

املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  جرداب،  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف  اإدارة  ملك/  من  جزء 

رقم 618 / 1958، العقار رقم 08002956، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )241( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

وامل�شجل  الغربي،  الرفاع  يف  الكائن  النعيمي،  �شويد  ف�شل  را�شد  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

اأجل تطوير الطرق،  09025542، وذلك من  1994، العقار رقم   / 4212 مبوجب املقدمة رقم 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )242( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

وامل�شجل  الب�شيتني،  الكائن يف  يو�شف اجلناحي،  اإبراهيم عبداهلل  ال�شيد/  ملك  جزء من 

الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،02021971 رقم  العقار   ،2006  /  148 رقم  املقدمة  مبوجب 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )243( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

وامل�شجل  احلنينية،  يف  الكائن  العطاوي،  �شالح  را�شد  علي  را�شد  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

مبوجب املقدمة رقم 2016 / 2013، العقار رقم 09022641، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )244( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

احلنينية،  يف  الكائن  الرويعي،  حممد  القادر  عبد  را�شد  فاطمة  ال�شيدة/  ملك  من  جزء 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 3976 / 2010، العقار رقم 09028369، وذلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )245( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

ال�شرقي،  الرفاع  يف  الكائن  و�شركائه،  باوزير  �شامل  حممد  �شعيد  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 6403 / 2015، العقار رقم 09023180، وذلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )246( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ جا�شم حممد ح�شن فردان، الكائن يف دار كليب، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 11605 / 2011، العقار رقم 10031703، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )247( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ عزيز اأحمد احلو�شني ال�شمر، الكائن يف الزلق، وامل�شجل مبوجب 

اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب  11001676، وذلك من  العقار رقم   ،2015  / 1653 املقدمة رقم 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )248( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ اأحمد حبيب حممد رحمه و�شركائه، الكائن يف مدينة عي�شى، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 11252 / 2014، العقار رقم 08012709، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )249( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ ميثم علي قمرب عبداهلل حيان، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب 

اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب  06022694، وذلك من  العقار رقم   ،2013  / 8790 املقدمة رقم 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )250( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ عبدالرحمن �شند ح�شن احلماد، الكائن يف املحرق، وامل�شجل مبوجب 

اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب  02016440، وذلك من  العقار رقم   ،2017  / 2129 املقدمة رقم 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )251( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

الكائن يف املحرق، وامل�شجل مبوجب املقدمة  الزياين،  ال�شيد/ خليفة حمد  جزء من ملك 

رقم 4098 / 1975، العقار رقم 02013854، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )252( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

اإبراهيم العرادي و�شريكه، الكائن يف عراد،  اإبراهيم حممد  جزء من ملك ال�شيد/ خليل 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 5492 / 2006، العقار رقم 01013057، وذلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )253( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  ال�شلمانية،  يف  الكائن  جمعة،  مكي  علي  حممد  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

املقدمة رقم 15017 / 2014، العقار رقم 03091428، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )254( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

ال�شلمانية، وامل�شجل  الكائن يف  اأحمد حممد اخلواجة،  ال�شيد/ عبدالكرمي  جزء من ملك 

مبوجب املقدمة رقم 1680 / 2015، العقار رقم 03081819، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )255( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ علي اأحمد يو�شف كاظم، الكائن يف ال�شهلة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،04038871 رقم  العقار   ،2008  /  16761 رقم 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )256( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيدة/ زينة اميد علي حممد عزيز، الكائن يف احلنينية، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 18737 / 2017، العقار رقم 09029856، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )257( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ مريزا علي عبدالرحيم عبداهلل، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 45 / 2012، العقار رقم 06002552، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )258( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ يو�شف اأحمد ح�شن اأحمد علي، الكائن يف �شرتة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 22130 / 2018، العقار رقم 06015234، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )259( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ عبداهلل حممد عبداهلل الزبريي، الكائن يف ع�شكر، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 20300 / 2015، العقار رقم 12008802، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )260( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ علي عما�ص معيوف داغر، الكائن يف الزلق، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،11001675 رقم  العقار   ،2014  /  12583 رقم 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )261( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ ح�شن علي حممد الن�شور، الكائن يف احلد، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،01002294 رقم  العقار   ،2015  /  18118 رقم 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )262( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  القدمي،  البالد  يف  الكائن  عبداهلل،  اأحمد  علي  ال�شيد/  ملك  من  جزء 

اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب  03261031، وذلك من  العقار رقم   ،1991  / 7786 املقدمة رقم 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )263( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ عارف اأحمد جا�شم  اأحمد الزياين ومرمي اإبراهيم حممد التميمي، 

الكائن يف املحرق، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 342 / 1999، العقار رقم 02013853، وذلك 

اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين -  من 

الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )264( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيدة/ فاطمة عبداحل�شني حممد اأحمد اأبوروي�ص، الكائن يف املرخ، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 10412 / 2014، العقار رقم 05021180، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، 

ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )265( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم مرهون حممد العجمي، الكائن يف الدراز، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 961 / 1986، العقار رقم 05010849، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب طلب 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )266( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيدة/ نائلة عبداهلل حممد �شالح، الكائن يف بو كوارة، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 13935 / 2015، العقار رقم 09064898، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )267( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شيد/ اأحمد برهان مال اأحمد عبداهلل القباط و�شركائه، الكائن يف ال�شناب�ص، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 18932 / 2016، العقار رقم 04061080، وذلك من اأجل م�شاريع 

الطرق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين - الطرق. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )268( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

جزء من ملك ال�شادة/ ورثة حممد خليل من�شور العري�ص، الكائن يف ال�شلمانية، وامل�شجل 

مبوجب املقدمة رقم 11739 / 2007، العقار رقم 03083226، وذلك من اأجل اخلدمات ال�شحية 

، ح�شب طلب وزارة املالية والقت�شاد الوطني. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار ال�ستمالك رقم )269( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  املنامة،  يف  الكائن  �شالح،  علي  اأحمد  جعفر  ال�شيد/  ملك 

6821 / 2014، العقار رقم 03250376، وذلك من اأجل تو�شعة من�شاآت حكومية، ح�شب طلب 

احلر�ص الوطني. 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

والتعوي�ص(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار ال�ستمالك رقم )270( ل�سنة 2021

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت 

ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  حوار،  يف  الكائن  الدو�شري،  بوعرفج  ح�شني  حممد  عادل  ال�شيد/  ملك 

حكومية  من�شاآت  اإقامة  اأجل  من  وذلك   ،14000102 رقم  العقار   ،2003/1372 رقم  املقدمة 

م�شتقبلية ، ح�شب طلب وزارة املالية والقت�شاد الوطني . 

اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  اإليه يعترب هذا الإعالن  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ص على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006     ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2022

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

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�ص البراءة.  

١٠- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية والـِمـْلـكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1712 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 30/12/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150039 :بلطلا مقر ]21[
 15/03/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CZ2012/000105  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
 :ةیولوألا ]30[
]31[ PV 2012-636 

[32] 14/09/2012 
 ایكیشت ]33[
 الایف لوفاب :نوعرتخملا ]72[
 نیرب يف كینكت ينیسوی يكوسیف :ةءاربلا كلام ]73[
 كیشتلا ةیروھمج ،ونرب 60190 548/1 اكسنینوتنأ :كلاملا ناونع
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     H01L 31/052  

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2012/100758 A1  
 

 
 ةقاطلا لاجم يف مادختسالل ناّنر ىلع لمتشی يسمش رصنع  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 دیمخت تاذ )5( ةقطنمب ھنیوكت متی ثیح ةلزاع ةینب ىلع ھبیكرت متی يساسأ نانر ىلع لمتشی يسمش رصنعب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ىندألا يسیطانغمورھكلا دیمختلا تاذ )5( ةقطنملا نوكت .)3( طوقس ىوتسم اھل يولعلا ىوتسملا نوكی ثیح ،ىندأ يسیطانغمورھك
 نانر ةطاحا متیو ،ةداملا صئاصخ يف تاریغتلا )6( دودحب ةدودحم ةقطنملا نوكت ،ةطقاسلا ةیسیطانغمورھكلا ةجوملل ةبسنلاب ةفافش
 دیمختلا تاذ )5( ةقطنملا نارقا متی .ةلزاعلا ةینبلا يف ھتئیھتو )10( لزاعلاب لقألا ىلع دحاو )4( داعبألا يثالث-داعبألا يئانث
 زیحلا يف ماظنلا ءاھنا متیو ،يساسألا نانرلا نع فلتخم نینر ددرت اھل )20( لقألا ىلع ةدحاو ىرخأ ةقطنمب ىندألا يسیطانغمورھكلا
 ةیسیطانغمورھكلا ةجوملا اھرفوت يتلا ةیقبتملا ةقاطلل ةلماكلا ةیمكلا صاصتما ىلإ فدھی )ماظن( يسمش رصنع ةطساوب وأ غرافلا
  .ةطقاسلا
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

 1713    :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 04/01/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150056 :بلطلا مقر ]21[
 12/04/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2013/002311  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[ 12007059.4   

[32] 11/10/2012 
 يبوروألا عارتخالا تاءارب بتكم ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 جنوا سمیج -3 ،الیبمال نیج -2 ،نیسنوج ناتسیرك ریج -1
 )جورب( ةیكیتسالبلا نئادلل يبظوبأ ةكرش -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يج ھیا سیلیروب -2 ،م.م.ذ
 ،شینروكلا عراش ،ةقاطلل ةفیلخ خیشلا عمجم  :كلاملا ناونع

 دز يا -2 ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،6925 .ب.ص
 اسمنلا ،انییف 1220 - ھیا ،19-17 سارتسریمارجاو ،روات يد
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  H01L 31/05     

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 1923200 A1  
D2: EP 1947143 A1  
D3: WO 99/24478 A1  
D4: WO 2011/000557 A1  
D5: EP 1873173 A1 

 

 
 تایواحلل ىونتم نیلبورب ىلوب بیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 يلوبلا بیكرت لمتشی ثیح ،نیلبورب يلوب بیكرت ،نم نوكتت نأ لضفیو لب ،ىلع لمتشت ،ءاذغلا ةئبعتل ةبلوقم ةیواحب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 تحتو ةیوئم ةجرد 230 دنع ISO 1133 ـلً اقفو ددحم ،ةراھص قفدت لدعم )i( وذ )أ( كرتشم وأ سناجتم نیلبورب رمیلوب - ىلع نیلبورب

 نوكملا ناك اذإ ةلاح يفً انزو ٪5,0 نع دیزی ال كرتشم رمونوم ىوتحم )ii( و ؛لقألا ىلع قئاقد 10/مارج 25 يواسی ،مجك 2,16 غلبی لمح
 وأ سناجتم نیلبورب رمیلوب - ىلع لمتشم نیلبورب يلوب بیكرت مادختساب عارتخالا قلعتی كلذكو ،)ب( يونت لماع - و ؛كرتشم رمیلوب )أ(
 10/مارج 25 يواسی ،مجك 2,16 غلبی لمح تحتو ةیوئم ةجرد 230 دنع ISO 1133 ـلً اقفو ددحم ،ةراھص قفدت لدعم )i( وذ )أ( كرتشم
 ؛)ب( يونت لماع - و ؛كرتشم رمیلوب )أ( نوكملا ناك اذإ ةلاح يفً انزو ٪5,0 نع دیزی ال كرتشم رمونوم ىوتحم )ii(و ؛لقألا ىلع قئاقد
 .ةبلوقم ةیواح عینصتل
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

  1714  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 05/01/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150015 :بلطلا مقر ]21[
 26/01/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2012/051788  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[ -  

[32] - 
]33[ - 
 :نوعرتخملا ]72[
 ،دیر نیفیتس -3 ،نوتیلجیا يج يس بیلیف -2 ،نوجیرك نالأ -1
 اتروب زفلاج وجایتناس -5 ،كیرلإ نوج وردنأ -4
 يس لإ لإ ، زجندلوھ يجولونكت دروفرذیو :ةءاربلا كلام ]73[
 ساسكت ،نتسویھ لإ يب سمیج يت سا ،2000  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،77056
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:     E21B 33/12 E21B 33/136 
 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 3369607 A 

 
 قفدتلا دییقتل ةادأ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 .قفدتلا دییقتل ةادأ عنصل ةقیرطو يقلح زیح يف قفدتلا دییقتل ةقیرط ،يقلح زیح يف عئاملا قفدت دییقتل ةادأب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 وأ رفحلا بیبانأ نیب يقلح زیح ّدسل رئبلا ةرفح لفسأ تاقیبطت يف تامزار مدختستو .رئب ةرفح يف قفدتلا دییقت ةادأ مدختست ام ةداعو
 .رئبلا ةرفح لفسأ عئاوملا عم سمالتلا دنع خافتنالل أیھتو ةنرم نئادل نم خافتنالا تامزار عنصتو .ةفّلغم وأ ةحوتفم ةرفحو جاتنالا

 ةیدیلقتلا تامزارلا تیبثت نكمیو .رئبلا ةرفح لفسأ ىرجت ةنیعم تایلمع يف ةلوھسب لكآتی خافتنالا تامزارل يجراخلا حطسلا نأ ریغ
 ةیكیناكیم وأ ةیتاتسوردیھ تیبثت ةیلآ جمد يدؤیو .ةرفحلا عم دس ةقیشعت يف ةیكیناكیم وأ ةیلوردیھ لئاسوب رئبلا ةرفح لفسأ ىرخألا
  .ةفلكتلا ةدایز ىلإ يدؤی امم ةبیكرتلا دیقعت ةجرد ىلإ ةفاضإلاب ةمزارلل يلكلا مجحلا يلاتلابو تانوكملا ددع ةدایز ىلإ ةمزارلا يف
 .هالعأ ةروكذملا ئواسملا ضعب نم للقی لح دیوزت ىلإ يلاحلا عارتخالا فدھی ،كلذ ىلع ءانبو
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )1( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ميرزا عبداهلل عي�شى 

الم�شجلة  المعامالت(،  وتخلي�ص  الطباعة  لخدمات  )النجمة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  13 من الموؤ�ش�شة  19053، طالبًا تحويل الفرع رقم  بموجب القيد رقم 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره ١،٠٠٠ )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: من�شور عثمان جندروت عثمان 

)ن�شبة 65%(، وعثمان من�شور عثمان جندروت عثمان )ن�شبة 25%(، واأديتيا راوي )ن�شبة %10(.

اإعالن رقم )2( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )اأنفو بارك للتكنولوجيا ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 133140، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.


