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 اأمر ملكي رقم )6( ل�سنة 2022

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج.

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 22 جمادى الآخرة 1443هـ 

الموافـق: 25 يــنــايــــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )6( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )65( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة اللكرتونية، 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  وتنظيم  تبعية  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  املر�شوم  وعلى 

اللكرتونية، املعدل باملر�شوم رقم )71( ل�شنة2020،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2017 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية،

قرر التي:

املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية برئا�شة الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

واحلكومة اللكرتونية، وع�شوية كل من:

ع�شوًا 1- الدكتور رائد محمد بن �شم�س  

ع�شوًا 2- ال�شيد يو�شف محمد البنخليل  

ع�شوًا 3- الدكتور حمد اإبراهيم عبداهلل  

ع�شوًا 4- ال�شيد اأ�شامة �شالح ها�شم العلوي  

ع�شوًا 5- ال�شيخ معاذ بن دعيج اآل خليفة  

ع�شوًا 6- الدكتور محمد عبداهلل باقر   

ع�شوًا 7- ال�شيدة ندى عبدالمجيد الق�شاب  

ع�شوًا 8- ال�شيد ح�شين علي اآل �شهاب   

ع�شوًا 9- ال�شيدة ف�شيلة اإبراهيم محمد الأكرم 

ع�شوًا  10- ال�شيد اأحمد عبدالحي العو�شي  

وتكون مدة الع�شوية باللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية

على اجلهات املعنية - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــــوافــق: 26 يــنــايــــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )7( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )7( ل�سنة 2020

باإعادة ت�سكيل جمل�ض اإدارة هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض

رئي�س مجل�س الوزراء:

2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة  بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، واملعار�س، املعدًّ

لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2020 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

واملعار�س، املعدل بالقرار رقم )19( ل�شنة 2021،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شتبدل بالبند رقم )5( من املادة الأوىل من القرار رقم )7( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل 

جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، البند الآتي:

5- محمد اأحمد عبداهلل علي - ممثل عن �شركة ممتلكات.

املادة الثانية

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

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 26 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )8( ل�سنة 2022   

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�سنة 2019 

بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

املواليد  ت�شجيل  بتنظيم   2019 ل�شنة   )7( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 

والوفيات، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على وزير الداخلية واملعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

رئي�ض جمل�ض الوزراء      

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:23 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 26 يــنــايـــــــــــــــــــر 2022م
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�سنة 2019

بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات

الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف 

املادة )1( من القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات. 

مادة )2(

التبليغ عن واقعات املواليد والوفيات

يكون التبليغ عن واقعات املواليد اأو الوفيات على النماذج املعدة لهذا الغر�س.

ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل املولود حيًا اأو ميتًا خالل املواعيد املقررة قانونًا عن طريق 

قيد  املخت�س  املوظف  ويتوىل  قانونًا،  امل�شئول  ال�شخ�س  عن  ال�شادر  الوفاة  اأو  امليالد  اإخطار 

املولود حيًا اأو ميتًا يف ال�شجل بعد التاأكد من حدوث الولدة اأو الوفاة.

مادة )3(

تعديل بيانات املواليد والوفيات

ال�شهادات  وكذلك  القانون،  لأحكام  طبقًا  ِحْفُظها  اأو  اإن�شاوؤها  يتم  التي  ال�شجالت  ُتعترب 

الوثائق الر�شمية الوحيدة  وال�شور امل�شتخَرجة طبقًا للقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، هي 

اأيٍّ من بيانات ال�شجل اإل مبوجب حكم ق�شائي  لإثبات البيانات التي احتوتها. ول يجوز تغيري 

بات.

وعلى املوظف املخت�س، بعد ت�شلمه �شورة تنفيذية من احلكم امل�شار اإليه، التاأ�شري يف ال�شجل 

�شمن خانة املالحظات على بيانات ومنطوق احلكم ال�شادر يف �شاأن هذا التغيري، وت�شدر �شهادة 

جديدة على �شوء هذا التعديل.
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مادة )4(

حفظ بيانات ال�سجل

ِجل كمرجع �شامل لقيد املواليد والوفيات طبقًا مِلا هو من�شو�س عليه يف القانون. ُيعتَمد ال�شِّ

ومع مراعاة اأحكام املادة )17( من القانون، يجب على ق�شم املواليد والوفيات بالهيئة �شمان 

�شرية املعلومات والبيانات املقيدة بال�شجل، وحفظها ب�شفة دائمة بطريقة حتفظها من التلف.

الف�سل الثاين

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة امليالد 

واإجراءات التبليغ عنها

مادة )5(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة امليالد 

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة امليالد، البيانات الآتية:

1- بيانات الأم:

ا�شم الأم الثالثي. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العنوان )اإن وجد(. و- 

رقم الهاتف. ز- 

ح- الديانة.

ط- تاريخ اإبرام عقد الزواج.

ي- الحالة الجتماعية.

ك- عدد حالت الولدات ال�شابقة )عدد الأحياء / المتوفين منهم(.

ل- مدة الحياة الزوجية منذ اأول زواج لالأم.

م- الفترة الزمنية منذ تاريخ اآخر ولدة.

2- بيانات المولود: 

ا�شم المولود الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال كان المولود اأجنبي غير  اأ- 

عربي، يكون ال�شم باللغة الإنجليزية فقط.

ب- جن�س المولود.
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ج- وزن المولود.

د- حالة الولدة )طبيعية - قي�شرية(.

هـ- تاريخ الميالد بالتقويمين الميالدي والهجري.

مدة الحمل بالأ�شابيع. و- 

نوع الولدة )مفرد - تواأم - ثالثي - اأخرى(. ز- 

ح- وقت الولدة.

ط- ا�شم الُموِلّد وم�شماه الوظيفي.

ي- مكان الولدة.

ك- ا�شم الم�شت�شفى اأو المركز ال�شحي. 

ل- المنطقة.

م- رقم اإخطار التبليغ.

3- بيانات الأب:

ا�شم الأب الثالثي. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العنوان. و- 

رقم الهاتف. ز- 

ح- الديانة.

4- بيانات الُمبِلغ:

ا�شم الُمبِلغ الكامل و�شفته. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية.  د- 

هـ- رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني. و- 

تاريخ الإخطار. ز- 

ح- توقيع الُمبِلغ. 
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مادة )6( 

املواعيد املقررة للتبليغ عن واقعة امليالد

تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  اململكة  داخل  تتم  التي  امليالد  واقعة  عن  التبليغ  يكون 

امليالد، وخالل �شتني يومًا من التاريخ نف�شه لتلك التي حتدث خارج اململكة.

مادة )7(

اآلية التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم داخل اململكة

عن  بالتبليغ  القانون،  من   )7( املادة  يف  اإليهم  امل�شار  امليالد  عن  بالتبليغ  املكلفون  يلتزم 

واقعات امليالد التي تتم داخل اململكة، وذلك باإحدى الطريقتني الآتيتني:

اأن يكون التبليغ اإلكترونيًا من قبل الم�شت�شفى اأو المركز ال�شحي الذي تمت فيه الولدة.  -1

اأن يكون التبليغ من خالل الح�شور ال�شخ�شي لق�شم المواليد والوفيات بالهيئة.  -2

مادة )8( 

التبليغ الإلكرتوين من قبل امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي

يتعني اأن يكون التبليغ اإلكرتونيًا من قبل امل�شت�شفى اأو املركز ال�شحي الذي متت فيه الولدة 

يف احلالت الآتية:

اإذا كان المولود حيًا، وت�شدر �شهادة الميالد بعد التحقق من كافة البيانات المتعلقة بواقعة   -1

الميالد وفقًا لأحكام هذه الالئحة والقيد في ال�شجل. 

اإذا كان المولود ميتًا، وكانت وفاته بعد الأ�شــبوع الثاني والع�شــرون من الحمل فيكون التبليغ   -2

مق�شورًا فقط على وفاته، ول ت�شدر له �شهادة وفاة.

اإذا كان المولود حيًا ومن ثم فارق الحياة، فت�شدر له �شهادة ميالد ومن ثم ُت�شدر له �شهادة   -3

وفاة، وذلك كله بعد القيد في ال�شجل.

مادة )9(

التبليغ من خالل احل�سور ال�سخ�سي

يتعيــن اأن يكــون التبليــغ بح�شور �شــخ�شي لق�شــم المواليــد والوفيات بالهيئة فــي حال وجود  اأ- 

اإخطار، في الحالت الآتية: 

1- في حالت الولدات التي يثير ب�شاأنها طعن في الن�شب. 

2- في حالت عقود الزواج التي ل تتوافق مع النظام العام. 

3- في حالت الولدة التي تقل مدة الحمل فيها عن �شتة اأ�شهر قمرية من تاريخ اإبرام عقد 

الزواج.

4- في حال كانت الولدة قبل اإبرام عقد الزواج.
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ويتم قبول عملية التبليغ عن واقعة امليالد يف احلالت امل�شار اإليها اإذا كان التبليغ قد اأجري 

خالل امليعاد املقرر، ول ُيقبل قْيد املولود ول ت�شدر �شهادة ميالد له اإل مبوجب حكم ق�شائي بات 

باإثبات الن�شب.

اإذا كان التبليغ بح�شور �شخ�شي لق�شم المواليد والوفيات بالهيئة في الحالت المذكورة في  ب- 

الفقرة )اأ( من هذه المادة ل يت�شمن اإخطارًا، اأو كان لديه اإخطار وكان تقديمه بعد انق�شاء 

الميعاد المقرر للتبليغ، فال تقبل عملية التبليغ.

مادة )10(

التبليغ عن مولود جمهول الأبويني اأو جمهول الأب

يلتزم ال�شــخ�س الم�شــئول قانونًا بتبليغ الهيئة فورًا عن الطفل مجهول الأب اأو الأبوين اأو من  اأ- 

في حكمهم ل�شت�شدار اإ�شعار ميالد موؤقت.

ُيقيَّد الطفل مجهول الأب اأو مجهول الأبوين با�شــم مفتَر�س، م�شــلم الديانة، ول يجوز تغيير  ب- 

ا�شمه وَن�َشِبه اأو ديانته اإل بحكم ق�شائي بات.

يلتزم ال�شــخ�س الم�شــئول قانونًا بمبا�شــرة الإجراءات القانونية تمهيدًا للح�شول على حكم  ج- 

من المحكمة المخت�شة للقيد في ال�شجل واإ�شدار �شهادة ميالد للطفل.

ُيقيــد الطفــل في ال�شــجل بعــد �شدور حكم ق�شائي بــات من المحكمة المخت�شــة يو�شح فيه  د- 

ا�شم الطفل مجهول الأب اأو الأبوين وتاريخ ومكان الميالد والديانة وال�شم المفتر�س للوالد 

اأو الوالدين.

مادة )11(

اآلية التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم خارج اململكة

يكون التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم خارج اململكة، وفقًا لالإجراءات الآتية:

اإخطــار ال�شــفارة اأو القن�شليــة اأو مكتــب تمثيــل المملكة فــي الدولة التي تمت فيهــا الولدة،   -1

خالل �شــتين يومًا من تاريخ الميالد �شــخ�شيًا، وفي حال كان مقر ال�شــفارة اأو القن�شلية اأو 

مكتب التمثيل الدبلوما�شي بعيدًا عن محل اإقامة المبلغ فيكون الإخطار بالبريد الم�شجل اأو 

باأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة.

يقوم الموظف المخت�س باإبالغ الهيئة باإخطار و�شــهادة الميالد م�شدقًا على كل منهما من   -2

ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب التمثيل الدبلوما�شي المخت�س.

اإذا ح�شلت الولدة في دولة ل يوجد بها تمثيل دبلوما�شي اأو قن�شلي للمملكة، يتم تبليغ ق�شم   -3

ت�شــجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد الم�شــجل اأو عن طريق وزارة الخارجية بالمملكة 

اأو اأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خالل المواعيد المقررة قانونًا للتبليغ.
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مادة )12(

التحقق من �سخ�سية و�سفة املبلغ

يتعني على املوظف املخت�س اأن يتحقق من �شخ�شية و�شفة املبلغ بواقعة امليالد من خالل 

تقدمي البيانات الواردة يف املادة )5( من هذه الالئحة.

مادة )13(

اإ�سدار وت�سليم �سهادة امليالد

مع مراعاة اأحكام املادة )9( من القانون، ت�شدر الهيئة �شهادة امليالد للمولود احلّي بعد 

التحقق من ا�شتيفاء كافة اإجراءات التبليغ املطلوبة ودفع الر�شوم املقررة، وُت�شلمها للفئات الآتية:

اأحد والّدي المولود اأو من ينوب عنهم بتوكيل اأو تخويل ر�شمي.  -1

اأي �شخ�س ذا قرابة بالمولود اأو باأ�شوله حتى الدرجة الثانية، اأو لغيرهم اإذا ثبت للرئي�س اأو   -2

من يفو�شه اأن له م�شلحة في ذلك.

الف�سل الثالث

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

واإجراءات التبليغ عنها

مادة )14(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة الوفاة، البيانات الآتية:

1- بيانات المتوفى:

يكون  اأجنبي،  المتوفى  كان  واإذا  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  الرباعي  المتوفى  ا�شم  اأ- 

ال�شم باللغة الإنجليزية فقط.

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العمر. و- 

الجن�س. ز- 

ح- الديانة.
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ط- العنوان.

ي- ا�شم الأم باللغتين العربية والإنجليزية )اإن وجد(.

بيانات الوفاة:  -2

تاريخ الوفاة. اأ- 

ب- وقت الوفاة.

ج- مكان الوفاة.

ت�شريح دفن الميت. د- 

هـ- ا�شم الم�شت�شفى الذي تم اإجراء الك�شف الطبي على المتوفى فيه.

المنطقة. و- 

ا�شم الطبيب المعالج اأو الطبيب ال�شرعي بح�شب الأحوال. ز- 

ح- رقم ت�شريح الطبيب. 

ط- تاريخ اإخطار الوفاة.

ي- اإذا كانت الوفاة خارج المملكة فتجب الإ�شارة اإلى البلد الذي حدثت فيه الوفاة وتاريخ 

و�شول الجثمان وتاريخ ووجهة �شحن الجثمان. 

3- بيانات المبلغ:

ا�شم المبلغ الكامل و�شفته باللغة العربية والإنجليزية. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم جواز ال�شفر.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- رقم الهاتف.

�شلة القرابة )اإن وجدت(. و- 

البريد الإلكتروني. ز- 

ح- تاريخ الإخطار.

ط- توقيع المبلغ.

4- اأ�سباب الوفاة:

ال�شبب المبا�شر. اأ- 

ب- العوامل الأخرى التي اأدت اإلى الوفاة.

ج- الأ�شباب الأ�شا�شية.

اأ�شباب اأخرى هامة. د- 

5- اأية بيانات اأخرى تحددها الهيئة� 
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مادة )15(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن وفاة جمهول الهوية

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالن�شبة ملجهويل الهوية، البيانات الآتية:

1- بيانات المتوفى:

الجن�س.   اأ- 

ب- العمر التقريبي.

ج- طول الج�شم. 

لون الج�شم. د- 

هـ- لون العين. 

لون ال�شعر. و- 

و�شف اإ�شافي )اإن وجد(. ز- 

2- بيانات الوفاة:

تاريخ الوفاة. اأ- 

ب- وقت الوفاة.

ج- مكان الوفاة.

ا�شم الطبيب ال�شرعي. د- 

هـ- رقم ت�شريح الطبيب ال�شرعي.

حالة ت�شريح الدفن. و- 

3- اأ�سباب الوفاة:

ال�شبب المبا�شر. اأ- 

ب- العوامل الأخرى التي اأدت اإلى الوفاة.

ج- الأ�شباب الأ�شا�شية.

اأ�شباب اأخرى هامة. د- 

4- اأية بيانات اأخرى تحددها الهيئة�

ويجب اأن يرفق بنموذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالن�شبة ملجهويل الهوية تقرير املركز الأمني 

املخت�س.

مادة )16(

املواعيد املقررة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل اململكة خالل اثنتني و�شبعني �شاعة من تاريخ 

الوفاة، وتكون املدة �شتني يومًا من تاريخ الوفاة اإذا حدثت خارج اململكة.
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مادة )17(

اآلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل اململكة

بالتبليغ عن  القانون،  املادة )11( من  اإليهم يف  امل�شار  الوفاة  بالتبليغ عن  املكلفون  يلتزم 

واقعات الوفاة التي تتم داخل اململكة، وذلك اإلكرتونيًا اأو من خالل احل�شور ال�شخ�شي لق�شم 

املواليد والوفيات بالهيئة. 

مادة )18(

التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج امل�ست�سفيات اأو املراكز ال�سحية  

يتعني اأن يكون التبليغ عن واقعة وفاة التي تتم خارج امل�شت�شفيات اأو املراكز ال�شحية، وفقًا 

لالإجراءات الآتية:

ــى، فاإذا ثبت له اأن  يقــوم المكلَّــف باإبالغ الطبيب المعاِلج لتوقيع الك�شــف الطبي على المتوفَّ  -1

ر اإخطارًا بذلك ي�شــلِّمه اإلى المكلَّف لت�شــليمه للموظــف المخت�س لقيد  الوفــاة طبيعيــة يحــرِّ

ى في ال�شجل. المتوفَّ

ك الطبيــب المعاِلج فــي اأن الوفاة قد تكــون غير طبيعية يقــوم باإبالغ  فــي حالــة مــا اإذا ت�َشــكَّ  -2

د فيه  الجهة الق�شائية المخت�شة لتنُدب الطبيب ال�شرعي المخت�س لإعداد تقرير فني يحدِّ

ى  �شــبب الوفــاة. وتقوم الجهــة الق�شائية المخت�شة باإخطار الموظــف المخت�س لقيد المتوفَّ

على اأن ُيرِفق بالإخطار ن�شخة من تقرير الطبيب ال�شرعي.

مادة )19(

التبليغ عن الوفيات بالن�سبة ملجهويل الهوية

اإن�شان جمهول الهوية، يجب اأن يكون التبليغ عنها وقيدها بال�شجل بعد  اإذا ُعرث على جثة 

التبليغ عنها لدى املركز الأمني املخت�س.

ول ُتدفن جثة جمهول الهوية اإل بت�شريح دفن �شادر عن اجلهة الق�شائية املخت�شة، على 

اأن يتم دفن اجلثة والحتفاظ باإحداثية تدل على مكان القرب بالتن�شيق مع املوظف امل�شئول عن 

املقربة.

اأمر من اجلهة الق�شائية املخت�شة والإدارة  اإ�شدار �شهادة الوفاة بناًء على  وتتوىل الهيئة 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية.

مادة )20(

التبليغ عن املفقود 

يتم قيد واإ�شدار �شهادة الوفاة بالن�شبة للمفقود بناًء على �شدور حكم ق�شائي بات بذلك 

من املحكمة املخت�شة.
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مادة )21(

اآلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج اململكة 

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج اململكة، وفقًا لالإجراءات الآتية:

اإخطار ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب تمثيل المملكة في الدولة التي تمت فيها الوفاة، خالل   -1

�شــتين يومــًا مــن تاريخ الوفاة �شــخ�شيًا، وفي حال كان مقــر ال�شــفارة اأو القن�شلية اأو مكتب 

التمثيــل الدبلوما�شــي بعيدًا عن جهة اإقامــة الُمبلغ فيكون الإخطار بالبريد الم�شــجل اأو باأية 

طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة.

يقــوم الموظــف المخت�س باإبالغ الهيئة باإخطار وب�شــهادة الوفاة م�شدقًا على كل منهما من   -2

ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب التمثيل الدبلوما�شي المخت�س.

اإذا ح�شلت الوفاة في دولة ل يوجد بها تمثيل دبلوما�شي اأو قن�شلي للمملكة، يتم تبليغ ق�شم   -3

ت�شجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد الم�شجل اأو عن طريق وزارة الخارجية البحرينية 

اأو اأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خالل المواعيد المقررة قانونًا للتبليغ. 

مادة )22(

التحقق من واقعة الوفاة و�سخ�سية و�سفة املبلغ

يتعني على املوظف املخت�س يف �شبيل التحقق من واقعة الوفاة القيام بالآتي: 

التحقــق مــن �شحــة التبليــغ عــن واقعة الوفاة مــن خــالل البيانات التــي يتم طلبهــا اأو طبقًا   -1

للتعليمات التي ي�شدرها الرئي�ــس في هذا ال�شــاأن، ويعتبر توقيعه على ال�شــتمارة اإقرارًا منه 

ب�شحة التبليغ عن الواقعة.

التحقــق مــن �شحــة البيانــات ومن �شفــة و�شــخ�شية المبلغ من خــالل طلب تقديــم الوثائق   -2

الثبوتية.

اإدخال البيانات الواردة في نموذج التبليغ عن الوفاة في ال�شجل.   -3

مادة )23(

اإ�سدار وت�سليم �سهادة الوفاة

ت�شدر الهيئة �شهادة الوفاة بعد التحقق من ا�شتيفاء كافة اإجراءات التبليغ املطلوبة ودفع 

الر�شوم املقررة، ويتم ت�شليمها اإىل اأحد اأ�شول املتوفى اأو فروعه من الدرجة الثانية اأو اأزواجه، 

ويجوز ت�شليم �شهادة الوفاة لغريهم مبوجب قرار ي�شدر من الرئي�س. 
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الف�سل الرابع

ا�ستخراج �سهادات امليالد اأو الوفاة

مادة )24(

�سروط ا�ستخراج �سهادات امليالد اأو الوفاة 

ى اأو  لكل ذي �شفة احلق يف ا�شتخراج �شهادة ميالد اأو وفاة تتعلق بال�شخ�س املولود اأو املتوفَّ

باأ�شوله اأو بفروعه اأو باأزواجه، على اأن يقدم امل�شتندات والوثائق الآتية:

جواز ال�شفر وبطاقة الهوية، واإخطار الميالد اأو الوفاة بح�شب الأحوال.  -1

�شهادة م�شدقة من الخارج في حال كانت واقعة الميالد اأو الوفاة خارج المملكة.  -2

مــا يثبــت دخــول الجثة اإلــى المملكة، اأو مــا يثبت دفن الجثــة خارجها في حــال كانت الوفاة   -3

خارج المملكة.

ول يجوز ا�شتخراج عدد يجاوز العدد امل�شموح ا�شتخراجه من ال�شهادات وال�شور ال�شادرة 

عنها، والذي ي�شدر بتحديده قرار من الرئي�س.

ويجب اإرفاق توكيل ر�شمي يف الأحوال التي يكون فيها مقدم الطلب وكياًل عن �شاحب ال�شاأن.
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )4( ل�سنة 2022  

 ب�ساأن تخ�سي�ض مبنى لتنفيذ بع�ض العقوبات البديلة  

الواردة بالقانون رقم )18( ل�سنة 2017 ب�ساأن العقوبات والتدابري البديلة  

وزير الداخلية:  

 )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

ل�شنة 2002، وتعديالته،  

باملر�شوم  البديلة، املُعدل  والتدابري  العقوبات  ل�شنة 2017 ب�شاأن  القانون رقم )18(   وعلى 

بقانون رقم )24( ل�شنة 2021،  

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

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2018 بتحديد جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال 

التي متار�س فيها، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، املُعدل بالقرار رقم )54( ل�شنة 2019، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ل�شنة 2018 ب�شاأن   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة، املُعدل بالقرار رقم )64( ل�شنة 2020،  

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،  

قرر الآتي:  

املادة الأوىل 

�س اأحد املباين التابعة لوزارة الداخلية مقرًا لنعقاد بع�س برامج التدريب والتاأهيل  ُيـخ�شّ

كعقوبتني بديلتني وفقًا  د، واملُقررتني  حمدَّ مكان  اجلربية يف  الإقامة  منها، ولتنفيذ  املقدمة 

لأحكام القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة.  

املادة الثانية 

لإ�شراف الإدارة العامة لتنفيذ  القرار  هذا  من  الأوىل  املادة  يف  اإليه  املُ�شار  املبنى  يخ�شع 

الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، ولها يف �شبيل تنفيذ مهامها ال�شتعانة بكافة اإدارات 

وزارة الداخلية طبقًا حلاجتها.  
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املادة الثالثة 

مع عدم الإخالل باخت�شا�شات قا�شي تنفيذ العقاب يف الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة

، تتوىل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية متابعة تنفيذ العقوبات 

البديلة املُ�شار اإليها يف املادة الأوىل من هذا القرار حتت اإ�شراف النيابة العامة. 

املادة الرابعة 

على وكيل وزارة الداخلية واملعنيني -كٌل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.  

 

وزير الداخلية 

الفريق اأول 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

  

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 20 يــنــــــــايـــــــــــــــر 2022م 
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )5( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )76( ل�سنة 2018  

ـة واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة   ب�ساأن حتديد اجلهة املعنيَّ

وزير الداخلية:  

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، املعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021،  

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

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ل�شنة 2018 ب�شاأن   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة، املعدل بالقرار )64( ل�شنة 2020،  

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية،  

قرر الآتي:  

املادة الأوىل  

ل�شنة  رقم )76(  القرار  باملادة )1( من  الوارد  الأحكام(  تنفيذ  )اإدارة  ُيـ�شتبَدل بتعريف 

2018 ب�شاأن حتديد اجلهة املعنية واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة، التعريف الآتي: 

الإدارة العامة: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. 

املادة الثانية 

ُيـ�شتبَدل بن�شي املادتني )5( و)6( من القرار رقم )76( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد اجلهة 

ـة واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة، الن�شان الآتيان:   املعنيَّ

مادة )5(: 

د له لأيِّ  ل يجوز للمحكوم عليه مغادرة حمل الإقامة اأو جتاُوز النطاق املكاين املعنيَّ املحدَّ

�شبب اإل باإذن كتابي خا�س من الإدارة العامة. 

مادة )6(: 

يجوز لالإدارة العامة اأْن ت�شمح للمحكوم عليه باخلروج من حمل اإقامته اجلربية مرتني يف 

اليوم، الأوىل يف الفرتة ال�شباحية والثانية يف الفرتة امل�شائية، ويتعنيَّ على املحكوم عليه اإبالغ 

الإدارة قبل اخلروج وفور العودة.  
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 املادة الثالثة 

ُت�شتبَدل عبارة )الإدارة العامة( بعبارة )اإدارة تنفيذ الأحكام( اأينما وردت يف القرار رقم 

)76( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد اجلهة املعنية واآلية تنفيذ العقوبات والتدابري البديلة. 

 

املادة الرابعة 

على وكيل وزارة الداخلية واملعنيني -كٌل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.  

  

وزير الداخلية 

الفريق اأول 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

  

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 20 يــنــــــــايــــــــــــــــر 2022م 
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )113( ل�سنة 2021

ث  بتحديد امل�ستوى الواجب التطبيق من دليل ال�سرتاطات ال�سحية املُحدَّ

 لآلية عمل الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار

)COVID-19( فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى  بعد الطالع على دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتَمد بالقرار رقم )105( ل�شنة 2021، املُعدل 

بالقرار رقم )112( ل�شنة 2021،

دليل  من  التطبيق  الواجب  امل�شتوى  بتحديد   2021 ل�شنة   )113( رقم  القرار  وعلى 

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

،)COVID-19(

ي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )113( ل�شنة 2021 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من 

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا  دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

امل�شتجد )COVID-19(، وذلك حتى 14 فرباير 2022.

املادة الثانية

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

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

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 26 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )7( ل�سنة 2022

 ب�ساأن جتديد مدة تعيني جمل�ض الإدارة

 املوؤقت للجمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية

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،

الأهلية لأمرا�س  بت�شجيل اجلمعية  ب�شاأن الرتخي�س   1991 ل�شنة  القرار رقم )20(  وعلى 

الدم الوراثية، 

الأهلية  للجمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )32( رقم  القرار  وعلى 

لأمرا�س الدم الوراثية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية،

فيها  والثابت   2022/1/20 املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عقد 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،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل باجلمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

جُتدد مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت للجمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية ملدة اأربعة 

العري�س  علي  �شامل عبد  �شيخة   / ال�شيدة  برئا�شة  تعيينهم،  مدة  انتهاء  تاريخ  تبداأ من  اأ�شهر 

وع�شوية كل من:

1- خلود عا�شور اأحمد ح�شن.

2- نجاة مهدي اأحمد علي.

3- نجمة جعفر مال اأحمد عبداهلل الجمري.

4-  حوره اأحمد عبد اهلل ع�شفور.

5- اأماني علي عي�شى الهرم�شي الهاجري.
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مادة )2(

يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 

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

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

ب�شاأن  والتنمية الجتماعية  العمل  لوزارة  املوؤقت تقريرًا مف�شاًل يقدم  الإدارة  ُيِعدُّ جمل�س 

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

وتنظيم العمل بها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 

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

مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 

والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اإتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام  هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 20 يــنــايــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )15( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة الفاحت - جممع 324 

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، 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(  املعدل 

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 

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنف العقار رقم 03042214 الكائن مبنطقة الفاحت جممع 324 �شمن ت�شنيف مناطق 

عليه  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقا   )RB( ب  اخلا�س  ال�شكن 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى 1443هـ

المــــــوافــــــق: 17 يــنــايـــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )16( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ت�سنيف اأجزاء من عقار يف منطقة دم�ستان - جممع 1019 

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، 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(  املعدل 

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 

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنف اأجزاء من العقار رقم 10033321 الكائن يف منطقة دم�شتان - جممع 1019  �شمن 

ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(، مبا يتالئم مع حدود العقار املبينة يف وثيقة امللكية 

وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 17 يــنــــايــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )21( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة توبلي - جممع 705

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، 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(  املعدل 

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 

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنَيف العقارين رقم 08020682 ورقم 08019798 الكائنني يف منطقة توبلي جممع 

اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق   )RB( -705 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب

ِوْفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات   )PS( - العامة

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الثاني  1443هـ

المــــــوافــــــق: 19 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )24( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة امل�سلى - جممع 411

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، 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(  املعدل 

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 

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  منطقة امل�شلى جممع 411 من  يف  رقم 04043324 الكائن  ت�شنيف العقار  يغري 

خمططة - )UP( اإىل  املناطق الغري  الإ�شكان - )MOH( وت�شنيف  وزارة  مناطق م�شاريع 

ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( -  وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة  1443هـ

المــــــوافــــــق: 20 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )4( ل�سنة 2022 

 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل اأعمال �سركة تاآزر �ض�م�ب )مقفلة( 

اإىل �سركة �سوليدرتي البحرين �ض�م�ب 

 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

اأعمال  مبزاولة  لهم  املرخ�س  اأعمال  حتويل  طلب  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009، 

 66941-1 رقم  التجاري  ال�شجل  تاآزر �س.م.ب )مقفلة( وامل�شجلة حتت  وعلى طلب �شركة 

بتحويل كافة اأعمالها اخلا�شة بعمليات البحرين )مبا يف ذلك فرع قطر حتت الت�شفية(، وبا�شتثناء 

ملكيتها لـ 70% من راأ�س املال املدفوع يف �شركة تاآزر للتاأمني التكافلي �س.م.ك )الكويت(، اإىل 

�شركة �شوليدرتي البحرين �س.م.ب وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 5091-1، 

وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب حتويل اأعمال �شركة تاآزر 

�س.م.ب )مقفلة( اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين �س.م.ب املن�شور يف اجلريدة الر�شمية العدد 

)3558( املوؤرخ يف 21 اكتوبر 2021 ويف جريدتني حمليتني،  

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية، 

 

قـرر الآتي: 

مادة )1( 

بعمليات  اخلا�شة  اأعمالها  كافة  بتحويل  تاآزر �س.م.ب )مقفلة(  �شركة  طلب  على  ووفق 

البحرين )مبا يف ذلك فرع قطر حتت الت�شفية(، وبا�شتثناء ملكيتها لـ 70% من راأ�س املال املدفوع 

يف �شركة تاآزر للتاأمني التكافلي �س.م.ك )الكويت(، اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين �س.م.ب. 

 

مادة )2( 

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

 

�شدر بتاريخ: 20 جمادى الآخرة 1443هـ 

المـــــوافـــــــق: 23 يــنـــايـــــــــــــــــــر 2022م 
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احل�ساب اخلتامي لحتياطي الأجيال القادمة

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

دي�شمرب   31 املنتهية يف  املالية  لل�شنة  القادمة  الأجيال  ُين�شر احل�شاب اخلتامي لحتياطي 

العادي  ال�شنوي  النعقاد  النواب رقم )228( من دور  بقرار جمل�س  املعتمد  2019 )املرافق(، 

1442هـ  �شعبان   2 الثالثاء  والع�شرون،  الرابعة  اجلل�شة  اخلام�س(  الت�شريعي  )الف�شل  الثالث 

لحتياطي  اخلتامي  احل�شاب  على  باملوافقة  ال�شورى  جمل�س  وقرار   ،2021 مار�س   16 املوافق 

ال�شنوي  ال�شادر يف دور النعقاد   2019 31 دي�شمرب  املنتهية يف  املالية  لل�شنة  القادمة  الأجيال 

العادي الرابع )الف�شل الت�شريعي اخلام�س( اجلل�شة الرابعة، الأحد 31 اأكتوبر 2021. 
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )2( ل�سنة 2022

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

2- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .

3- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1896

ا�سم الطالب: اإيفوكوا واتر تكنولوجيز اإل اإل �شي

عنوانــه: 210  �شك�شــث اأفنيو، �شــويت 3300، بيت�شــبرغ، بن�شــلفانيا، 15222، الوليــات المتحدة 

الأمريكية.

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/13

و�سف طلب الت�سميم: مر�شح و�شائط متجدد مع نافذة عر�س

الت�سنيف: 23.01

ا�سم الوكيل المفو�ض: بو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1897

ا�سم الطالب:  فيينا لتوزيع مكائن ذاتية الخدمة

عنوانه: محل 6، مبنى 453، طريق 1518، مجمع 315، و�شط المنامة، مملكة البحرين

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/17

و�سف طلب الت�سميم: اآلة بيع م�شحف

الت�سنيف: 20.01

ا�سم الوكيل المفو�ض: بو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

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

اإعالن رقم )3( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�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�س البراءة  

10-  عدد عنا�شر الحماية

 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 اختراع] براءة 12[
 

 
  1723 ] رقم البراءة:11[
 

 
  26/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140197] رقم الطلب: 21[
 28/12/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/048571 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   61/666,719[31] 
[32] 29/06/2012 

 األمریكیةالوالیات المتحدة ] 33[
ھیرتلین ،  -2بولدوغ ، فیرینك،  -1] المخترعون:72[

 مایكل
 شایر ھیومان جینیتیك ثیرابیز انك -1] مالك البراءة: 73[

شایر وي لیكسینغتون ،  300 -1  عنوان المالك:
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 02421ماساشوسیتس 

 سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

  التصنیف الدولي] 51[
Int. Cl.:     A61K 38/46 C07K 1/00 
C12P 21/06 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: WO 2004/072275 A2  
D2: WO 2011/044542 A1  
D3: WO 2005/113765 A2 
 

 
 سلفاتاز ناتج عن عودة االتحاد الجیني-2-خالیا إلنتاج إندیورونات  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
حاد ناتج عن عودة االت I2Sاالختراع الحالي بتوفیر، من بین أموٍر أخرى، طرق وتركیبات إلنتاج بروتین یتعلق   

جسیدات، تتم . في بعض التFGEو I2Sالجیني بفعالیة ونشاط ُمحسَّنین باستخدام خالیا تعبر بشكل وراثي عن بروتین 
الناتجة عن  I2Sثیًا بشكل مفرط وبالتزامن عن بروتینات معالجة الخالیا وفقًا لالختراع الحالي وراثیًا لكي تعبر ورا

. تكون الخالیا وفقًا لالختراع قابلة للتھیئة حسب عدة ظروف مزرعة خلیة. في بعض FGEعودة االتحاد الجیني و
 التجسیدات، تكون خالیا االختراع الحالي قابلة للتھیئة على مزرعة معلق خالیة من المصل كبیرة النطاق.

 
 
 
 
 12عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1724 ] رقم البراءة:11[
 

 
  25/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150084] رقم الطلب: 21[
 10/06/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/074216 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   61/735,505[31] 
[32] 12/10/2012 

 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
نیمیكزورا،  -2ماسلید، میشیل،  - 1] المخترعون:72[

 تسفك، جورج -3زوفیا، 
أرسلیورمیتال إنفستیجاسیون واي  -1] مالك البراءة: 73[

 دیساروللو إس ال
 48910-إي 6سي أل/ تشافاري،  -1عنوان المالك:  

 سیستاو، بیزكاي،إسبانیا
 سابا و شركاھم تي ام بي ل:] الوكی74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     G01N 27/82 G01N 27/82 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: GB 2088064 A  
D2: US 5180969 A  
D3: US 6275050 B1  
D4: US 6201391 B1 

 
ة أوستینیتیة لوحدطریقة وجھاز لتحدید سالمة وعمر الخدمة الباقي ألنابیب فوالذیة   ] اسم االختراع:54[

 إعادة تشكیل وما شابھ ذلك
 
 ] الملخص:57[ 
یتعلق االختراع الحالي بطرق اختبار وجھاز الختبار سالمة األنابیب الفوالذیة المستخدمة في وحدات إعادة التشكیل   

 خطواتوأنابیب ومواسیر أخرى مستخدمة في تطبیقات أخرى ذات درجة الحرارة العالیة. تشتمل الطریقة على  
یل، ، في أنبوب إعادة التشكF2و  F1إرسال إشارتین كھرومغناطیسیتین جیبیتین، تتضمن كل منھما تردد مختلف 

استقبال إشارة استجابة، وتحلیل ترددات تعدیل بیني إلشارات االستجابة المستقبلة لتحدید حالة أنبوب إعادة التشكیل 
 الفوالذي

 
 
 19عناصر الحمایة:  عدد
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 اختراع ] براءة12[
 

 
  1725 ] رقم البراءة:11[
 

 
  26/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150134] رقم الطلب: 21[
 15/09/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2014/030016 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   61/799,432[31] 
[32] 15/03/2013 

 األمریكیةالوالیات المتحدة ] 33[
كینیث إیھ.  -2دانییل آر. سمیث،  -1] المخترعون:72[

 روبرسون
 ووتر، إل إل سي3ئي -1] مالك البراءة: 73[

 100نورث كارول أفینیو، سویت  600 -1عنوان المالك:  
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة76092ساوثلیك، تكساس 

سعود محمد علي الشواف للملكیة الفكریة  ] الوكیل:74[
 والصناعیة ذ.م.م

  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C02F 1/52 C02F 1/52 

 
 ] المراجع:56[

D1: US 4687574 A  
D2: US 4340489 A  
D3: US 6613232 B2  
D4: KR 200377591 Y1  
D5: US 2003/0132167 A1 
 

 
 المحمولة بشكل دوريمحطة معالجة، میاه الصرف، الغیر بیولوجیة،   ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
نظام معالجة میاه الصرف المحمولة واستخالص المیاه لإلنتشار السریع لدمج شبكات الصرف الحالیة و/ أو تقدیم   

خدمة مؤقتة بدال من المرافق الدائمة، ویشمل: (أ) مرحلة تغییر طبیعة وفیھا میاه الصرف تكون المصدر األول في 
وتقلل درجة الحموضة أوالً لقتل الكائنات الحیویة الحساسة للحمض، ثم ترفع لقتل الكائنات البیولوجیة الحصى المعلقة، 

الحساسة القاعدیة، ومن ثم تعادلھا. (ب) مرحلة توضیح توظیف حوض مخروطي معكوس لتوزیع المحلول بعد الحقن 
مرحلة الوضع حیث یمر الماء من خالل  بمواد كیمیائیة لتلبد جزیئات صغیرة للتجمیع في طبقة لشفطھا؛ و (ج)

مرشحات وسطیة إلزالة المواد الصلبة المتبقیة والروائح، ویتم تنظیف المیاه المتدفقة بدرجة كافیة للري، وجریان 
الماءوإطالقھا إلى الصرف المائیة؛ وفیھا یتم ضغط الرواسب إلى المواد الصلبة وشبھ الجافة، ثم تجفف، تعصر، 

 تخدامھا كأسمدة لرفع كتلة النترات العضویة أو لتطبیقات تولید طاقة الوقود المستخرج.وتسحق وتعبأ الس
 
 13عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1726 ] رقم البراءة:11[
 

 
  24/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150189] رقم الطلب: 21[
 28/12/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2014/051967 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   1311763.5[31] 
[32] 01/07/2013 

 مملكة متحدة] 33[
ریتشاردسون،  -2برایس، مارتین،  -1] المخترعون:72[

 -- -4روبرتسون، كایل،  -3باول، 
 دویتش بوست أیھ جي -1] مالك البراءة: 73[

، 20ستراسیھ -ولغ-دي-تشارلز -1عنوان المالك:  
 بون، ألمانیا 53113

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

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B64F 1/32, B60P 1/02 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: WO 80/01553 A1  
D2: DE 102009032565 A1  
D3: DE 102011078222 A1 

 
 شحن متعددة المنصات حاویة  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
ي عملیات ف  -من بین أمور أخرى -یتعلق االختراع الحالي بتوفیر حاویة شحن متعددة المنصات مناسبة لالستخدام   

اإلمداد بالمؤن إلى طائرة.  تشتمل الحاویة على منصة عائمة وسطح قابل للحركة رأسیًا، للسماح بقدرة رفع أحمال 
طریق اثنتین من مناطق التخزین المتراصة الرأسیة، مع مراعاة القیود على االرتفاع وتوفیر ارتفاع رأس زائدة عن 

 كافي للسماح لطاقم موجود على األرض بالوصول إلى داخل الحاویة.
 
 
 
 
 10عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1727 ] رقم البراءة:11[
 

 
  26/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160094] رقم الطلب: 21[
 21/07/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/FR2015/050142 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   1450448[31] 
[32] 21/01/2014 

 فرنسا] 33[
 فریدریك لوب -1] المخترعون:72[
 إیفاج إنفراستركشرز -1] مالك البراءة: 73[

فیلیزي  78140بالس دي الیورب  7-3 -1المالك:  عنوان 
 فیلالكوبالي، فرنسا.

 سماس للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C08L 95/00, C08L 
91/00, C08L 93/00, C04B 24/24 

 
 ] المراجع:56[

D1: MICHIKO FUJITA ET AL,"Miscibility between 
natural rubber and tackifiers. I. Phase diagrams of the 
blends of natural rubber with rosin and terpene resins", 
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol. 
64, no. 11, 11 June 1997, pages 2191-2197  
D2: Anonymous, "Piccotac™ 1095-N Hydrocarbon 
Resin, Product data", 1 November 2005, pages 1-2  
D3: Anonymous, "Eastoflex, amorphous polyolefins, 
WA4", 1 August 2013, pages 1-8  
D4: G. MARIN ET AL, "Rheology and Adherence of 
Pressure-Sensitive Adhesives", THE JOURNAL OF 
ADHESION, vol. 82, no. 5, 1 June 2006, pages 469-485  
D5: WO 94/10256 A1  
D6: WO 2007/095707 A1  
D7: WO 2005/087869 A1  
D8: US 5965626 A D9: KR 101123783 B1  
D10: JP 2009-040827 A 
 D11: US 2006/089431 A1 

 
-مربولی بتیومین یمكن استخدامھا لتحضیر مواد رابطة من-مخالیط أولیة من بولیمر  ] اسم االختراع:54[

 بتیومین، ومنتجات تم الحصول علیھا من ھذه المخالیط األولیة
 
 ] الملخص:57[ 
یھدف االختراع الراھن إلى تزوید، بكلفة منخفضة، مخالیط أولیة جدیدة یمكن استخدامھا لتحضیر مركبات بتیومین بولیمریة. ولھذا   

؛ وزناً من البولیمر، 1642&#80-25؛ وزناً على األقل، ویفضل 1642&#25الغرض، یشتمل الخلیط األولي وفقاً لالختراع على: (أ) 
غم/مول، (جـ) و/أو مركب واحد أو  3000و 100(ب) راتنج تلزیج حراري التلدن واحد على األقل بمتوسط كتلة جزیئیة تتراوح بین 

ربون، وبالتحدید زیت دوار الشمس، زیت ذرة ك 18إلى  16ألكیل، ویفضل مثیل، إستر ألحماض دھنیة بھا من -أكثر من مركبات أحادي
بذور الكتان، زیت الشلجم، زیت الصویا، و/أو زیت دوار الشمس الذي یتم أزمرتھ بصورة اختیاریة؛ ومن الضروري أن یتواجد زیت 

م ملغ 50یقل عن  NF EN ISO 660مركب اإلستر (جـ) عندما یكون لراتنج التلزیج (ب) رقم حمضي مقاس بناء على المعیار 
KOH غم. ویُعنى االختراع أیضاً بمركبات بتیومین بولیمریة، مستحلبات وطلیات/منتجات مطلیة یتم الحصول علیھا من ھذا الخلیط/

 األولي، باإلضافة إلى طرق تحضیرھا.
 
 13عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1728 ] رقم البراءة:11[
 

 
  25/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150037] رقم الطلب: 21[
  10/03/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2013/068180 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   10 2012 017 785.2[31]   
[32] 10/09/2012 

 ألمانیا] 33[
بورز ، لوتز -2، ھیربرت، جولیان -1] المخترعون:72[

 ، جوھانینغ ، جواكیم -4  ،راینھاردمایكل ،  -3، أولیفر
  فولكر ، غانتر -5
ثایسینكروب إندستریال سولیوشنز  -1] مالك البراءة: 73[

  ایھ جي
إیسین،  45143، 1ثایسینكروب أللي -1عنوان المالك:  

   ألمانیا
  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B01J 2208/00752, B01J 
2208/00778, B01J 8/00, B01J 
8/0015, B01J 8/002, B01J 8/003 

 
 ] المراجع:56[

D1: GB 2287016 A 
D2: EP 1687223 B1 
D3: DE 19634455 A1 
D4: US 5819820 A 

 
 جھاز تحمیل  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 

عبارة عن  Nدرجة، حیث تكون  N/o360مزاحة بواسطة  Nیتعلق االختراع الحالي بجھاز تحمیل لھ رؤوس تحمیل 
یتم وضعھ  جھاز توصیل خرطوم Nأو مضاعف عدد صحیح منھ، حیث یكون لكل واحدة من رؤوس التحمیل  3عدد 

عند الطرف العلوي، وخالل الخرطوم یمكن توصیل مادة المحفز من أعلى، حیث یكون لكل واحدة من رؤوس التحمیل 
N ف یشیر لألعلى من أسفل جھاز التوصیل ویتم وصلھ بجھاز التوصیل، ویتم تثبیت حامل مخروط حارف لھ طر

رأسي على الجانب السفلي للمخروط الحارف المذكور، ویتم تثبیت عنصري قمع دائریین حارفین على األقل على نحو 
مع الحارف ویكون لعناصر القأكثر قربا على القمة منھ بالنسبة للقاع، ویتم توفیر فجوات بین عناصر القمع الحارف 

 السفلیة قطر أكبر من عناصر القمع الحارف أعالھا.
 
 10عناصر الحمایة:  عدد
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم  )10( ل�سنة 2022

ب�ساأن حل وت�سفية �سركة 

)ميج العقارات ذ�م�م(

وحتويلها اإىل موؤ�س�سة فردية

ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

طالبين   ،97816 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارات  )ميج  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتعيين ال�شيدة/ فوزية اإقبال اإبراهيم جلوان م�شفيا لل�شركة، وتحويل قيدها 

اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها )حياة الزهور والنباتات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113759.

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعمال بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي 

جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا  من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

فوزية اإقبال اإبراهيم جلوان 

)FOUZIYACHILWAN@GMAIL.COM(

هاتف:  33365446  )973+(

اإعالن رقم )11( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،1-101591 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  تيك  )اإن  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

 SOHAIB LIAQAT LIAQAT بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شفية بي بي �شير محمد نواب دين خير دين، و 

 .SAQLAIN MUNIR MUNIR AHMED و ،ALI
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  اإعالن رقم )12( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي 

تحمل ا�شم )البطر/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم -1133497، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

دينار  األف(  وع�شرون  )خم�شة   25،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شالح محمد اأحمد البطر.

اإعالن رقم )13( ل�سنة 2022

ب�ساأن حل وت�سفية �سركة

)فهد احلارثي للدعاية والإعالن ذ�م�م(

وحتويلها اإىل موؤ�س�سة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ فهد بن عاي�س بن ثويب 

الحارثي، �شاحب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فهد الحارثي للدعاية والإعالن ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 140428-1، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية 

با�شم فهد بن عاي�س بن ثويب الحارثي .

المادة )325(  انتهت وفقًا لن�س  المديرين قد  اأن �شلطة  ال�شركة نف�شه باعتباره م�شفيًا  بهذا يعلن مالك 

من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعمال بن�س المادة )335( من 

قانون ال�شركات يدعو الم�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، 

خالل خم�شة ع�شرة يومًا  من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

فهد بن عاي�س بن ثويب الحارثي

هاتف: 35914167   )973+(

fah4466641@gmail.com

اإعالن رقم )14( ل�سنة 2022

ب�ساأن اندماج )اإرث العقارية ذ�م�م(

مع �سركة )3 واي ز ذ�م�م( بطريق ال�سم

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنها قد تلقت طلبًا للتاأ�شير في ال�شجل التجاري 

بقيد اندماج ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإرث العقارية ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ز  واي   3( الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  مع   73193 رقم 

60876 وذلك بطريق ال�شم.

وللعلم فاإنه يجوز لأ�شحاب الحقوق النا�شئة قبل ن�شر هذا الإعالن اأن يعار�شوا فيه خالل خم�شة ع�شر يوم 

عمل من تاريخ هذا الن�شر بخطاب م�شجل بعلم الو�شول يقدم لل�شركة المدينة لهم.


