
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون



محتويات العدد

العدد: 3589 – الخميس 3 مارس 2022

2

4 ������������������������� قرار رقم )17( ل�صنة 2022 ب�صاأن ا�صتبدال ت�صمية مركز كيان للتربية الخا�صة

قرار رقم )5( ل�صنة 2022 بتعديل بع�ض اأحكام الئحة ت�صكيل وتنظيم عمل 

االأمانة العامة للمجل�ض االأعلى للق�صاء ال�صادرة بالقرار رقم )13( ل�صنة 2019������������������������� 5

قرارات وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراني ب�صاأن ت�صنيف

8 ������������������������������������������������������������������������  وتغيير ت�صنيف عدد من العقارات 

قرار رقم )8( ل�صنة 2022 ب�صاأن مْنـح ترخي�ض ل�صركة كري�صت بريدج  

للِخـْدمات المالية ذ.م.م������������������������������������������������������������������������������������ 23

24 ����������������������������������������������������������������������������������������� قرارات اال�صتمالك

االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�صنة 2004 ب�صاأن براءات 

 االختراع ونماذج المنفعة، المعدل بالقانون رقم )14( ل�صنة 2006

32 �������������������������������������������������������������������������������� اإعالن رقم )8( ل�صنة 2022

االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�صنة 2006 ب�صاأن الر�صوم 

45 �������������������������������������������������������� والنماذج ال�صناعية - اإعالن رقم )6( ل�صنة 2022

47 ������������������������������������������������������������������������������������ اإعالنات اإدارة الت�صجيل





العدد: 3589 – الخميس 3 مارس 2022

4

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )17( ل�صنة 2022

ب�صاأن ا�صتبدال ت�صمية مركز كيان للرتبية اخلا�صة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�ص  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�ص اخلا�شة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

2013 ب�شاأن الرتخي�ص باإن�شاء وت�شغيل مركز كيان للرتبية  وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 

اخلا�شة،

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات تراخي�ص مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�ص اخلا�شة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم 2022/29 املوؤرخ يف 22 فرباير 2022،

وبناًء على عْر�ص القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُتـ�شتبَدل ت�شمية )مركز كيان للتاأهيل( بت�شمية )مركز كيان للرتبية اخلا�شة(.

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1443هـ 

الـمــوافــــــــق: 28 فبراير 2022م
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املجل�ض االأعلى للق�صاء

 قرار رقم )5( ل�صنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام الئحة ت�صكيل وتنظيم عمل االأمانة العامة

 للمجل�ض االأعلى للق�صاء

ال�صادرة بالقرار رقم )13( ل�صنة 2019

نائب رئي�ص المجل�ص الأعلى للق�شاء:

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

وتعديالته،

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

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بالقانون رقم )48( ل�شنة 

2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار 

لة بالقرار رقم )21( ل�شنة 2020، رقم )13( ل�شنة 2019، املعدَّ

وبناًء على عْر�ص الأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�شاء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُتـ�شتبَدل بن�شو�ص املواد )24( البند )3(، و)47( البند )�شابعًا(، و)50( الفقرتان )اأ(

و)ب(، من لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار 

رقم )13( ل�شنة 2019، الن�شو�ص الآتية:

مادة )24( البند )3(:

ـم من الراتب اإل بعد محو الجزاء«. ـع عليه جزاء الخ�شْ »3-  ل يجوز ترقية الموظف الذي ُوقِّ

مادة )47( البند )�صابعاً(:

ـــم من الراتب اأكثر من �شــهر اأو  »�صــابعاً: اإذا جــاءت تو�شيــة لجنــة التحقيــق بتوقيع جزاء الخ�شْ

ـــل بقرار من الرئي�ــص،  الف�شل من الخدمة بحق الموظف فيجب اإحالته اإلى مجل�ــص تاأديب ي�شكَّ

دًا بالأفعال المن�شوبة اإليه«. ويجب اأن يت�شمن قرار اإحالته اإلى مجل�ص التاأديب بيانًا محدَّ
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مادة )50( الفقرتان )اأ( و)ب(:

»اأ(  الجــزاءات التاأديبيــة التــي يجوز توقيعها على �شــاغلي الوظائف العليــا اأو الموظفين بالأمانة 

العامة هي:

1- التنبيه �شفويًا.

2- الإنذار كتابيًا.

ـم من الراتب، بما ل يزيد على راتب ثالثة اأ�شهر عن كل مخالفة، وبما ل يزيد  3- الخ�شْ

ـم على راتب ع�شرة اأيام في  على راتب ثالثة اأ�شهر خالل ال�شنة. ول يجوز اأن يزيد الخ�شْ

ال�شهر الواحد.

4- الف�شل من الخدمة.

ـــع على �شــاغلي الوظائف العليــا اأو الموظفين   ب( ُتـمَحـــى تلقائيــًا الجــزاءات التاأديبيــة التي تَوقَّ

بانق�شاء الفترات الآتية:

1- �شتة اأ�شهر في حالة التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي.

ـم من الراتب بما ل يزيد على راتب �شهر. 2- �شنة في حالة الخ�شْ

ـم من الراتب بما يزيد على راتب �شهر. 3- �شنتين في حالة الخ�شْ

يوؤثر على احلقوق  ول  للم�شتقبل،  بالن�شبة  يكن  كاأن مل  اعتباره  حْمـو اجلزاء  ويرتتب على 

والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له. وُتـرَفـع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف 

خدمة املوظف«.

املادة الثانية

ُيـ�شاف بند جديد برقم )7( اإىل املادة )19( من لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة 

للمجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، كما ت�شاف فقرتان جديدتان 

اإىل ذات املادة، ن�شو�شها الآتية:

مادة )19( البند )7(:

»7- يتــم احت�شــاب م�شــتحقات الموظــف الذي تنتهــي خدمته لأحد الأ�شــباب المذكــورة في هذه 

الفقرة حتى اآخر يوم عمل له«.

مادة )19( الفقرتان الثانية والثالثة:

ـنني بعقود اأحكام فرتة الختبار الواردة اآنفًا ما مل تن�ص عقود توظيفهم  »وت�شري يف �شاأن املعيَّ

على خالف ذلك.

ويخ�شع املوظف املوؤقت لفرتة الختبار اإذا زادت مدة العقد على �شتة اأ�شهر، ويف حالة تثبيته 
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ب�شورة دائمة على الوظيفة التي كان ي�شغلها ب�شورة موؤقتة ُتـحت�َشـب مدة خدمته املوؤقتة �شمن 

خدمته الفعلية �شريطة األ تقل عن �شتة اأ�شهر ول يجوز اإخ�شاعه لفرتة الختبار مرة اأخرى«.

املادة الثالثة

على الأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�شاء واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

                                      

 نائب رئي�ض املجل�ض االأعلى للق�صاء

 رئي�ض حمكمة التمييز

امل�صت�صار عبداهلل بن ح�صن البوعينني

�شدر بتاريخ: 29 رجــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 مــــار�ص 2022م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )37( ل�صنة 2022 

 ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات 

يف مدينة �صلمان ال�صناعية - جممع 116  

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 املحرق، 

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 االآتي:

مادة )1(

و160010362   و16010201   16010187 و   16010221 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ  

 )US( الكائنة مبنطقة مدينة �شلمان ال�شناعية جممع 116 من ت�شنيف مناطق قْيـد الدرا�شة
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اإىل ت�شنيف مناطق ال�شناعات اخلفيفة )LD(، مع  اإزالة الت�شنيف الزائد على ال�شوارع املحيطة 

عليها ال�شرتاطات  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِوْفـقًا ِلـما  بالعقارات 

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 رجــب  1443هـ

الـمــــوافــــــق: 15 فبراير 2022م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )38( ل�صنة 2022 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة توبلي - جممع 707

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 جمل�ص اأمانة العا�شمة، 

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 االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 13213483 الكائن يف منطقة توبلي - جممع 707 من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق ال�شكن اخلا�ص ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات والـَمـرافق العامة )PS(، مع 

اإزالة الت�شنيف الزائد عن ال�شارع املال�شق جنوب العقار ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة  ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  لهذا القرار، وتطبَّ

.2009
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 رجــب  1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيطي العمراين

قرار رقم )39( ل�صنة 2022 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة الِعـكر الغربي - جممع 626 

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 جمل�ص اأمانة العا�شمة، 

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 االآتي:

مادة )1(

ـر تن�شيف العقار رقم 06024739الكائن مبنطقة العكر الغربي جممع  626 من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق )B3( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات والـَمـرافق العامة 

ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِوُفـقًا ِلـما  فرعية(  كهرباء  )PS()حمطة 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 رجــب  1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )40( ل�صنة 2022 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة �صدد - جممع 1037 

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 االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10038935 الكائن يف منطقة �شدد - جممع 1037 من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق  ت�شنيف  اإىل   )AG( الزراعية  املناطق  وت�شنيف   )RB( ب  اخلا�ص  ال�شكن  مناطق 

اخِلـْدمات والـَمـرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـَق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 رجــب  1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )41( ل�صنة 2022 

ـط االإ�صكاين  ب�صاأن ت�صنيف وتغيري ت�صنيف عقار ات املخطَّ

ملنطقة الرفاع/البحري - جممع 937 

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 اجلنوبية، 

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 االآتي:

مادة )1(

 - الرفاع/البحري  منطقة  يف  الكائن  الإ�شكاين  ط  املخطَّ عقارات  ت�شنيف  ـر  ويغيَّ ـف  ُتـ�شنَّ

ـط الإ�شكاين املعتَمـد من اللجنة العليا �شمن ت�شنيف مناطق  جممع 937 مبا يتالءم مع املخطَّ
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م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( وت�شنيف مناطق اخِلـْدمات والـَمـرافق العامة)PS( وت�شنيف 

ـق عليها  املناطق الرتفيهية )REC( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 رجــب  1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )8( ل�صنة 2022

 ب�صاأن مْنـح ترخي�ض

ل�صركة كري�صت بريدج للِخـْدمات املالية 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 االآتي:

مادة )1(

الإدارية  اخِلـْدمات  �شركة  ترخي�ص  ذ.م.م  املالية  للِخـْدمات  بريدج  كري�شت  �شركة  ُتـمنح 

للَمـحافظ ال�شتثمارية.

مادة )2(

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

حمافظ م�صرف البحرين املركزي

ر�صيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 23 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 فبراير 2022م
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قرارات اال�صتمالك

قرار ا�صتمالك رقم )1( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

الدراز،  يف  الكائن  �شهاب،  اآل  مو�شى  حممد  �شعيد  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل م�شروع  05010073، وذلك من  العقار رقم   ،2003/8180 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )2( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ علي مرتوك ح�شن و�شركائه، الكائن يف الدراز، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  05013213، وذلك من  العقار رقم   ،1967/2872 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )3( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ عبا�ص اأحمد ح�شني الدرازي، الكائن يف الدراز، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  05014114، وذلك من  العقار رقم   ،1990/4778 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )4( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيدة/ �شهزلن يو�شف مرهون و�شركائها، الكائن يف الدراز، 

اأجل م�شروع  05010159، وذلك من  العقار رقم   ،1979/3303 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )5( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

الدراز، وامل�شجل  الكائن يف  اآل �شهاب،  ال�شيد/ مهدي حممد  ا�شتمالك عقار ملك  قررت 

اأجل م�شروع املخطط  05010874، وذلك من  العقار رقم   ،1986/4877 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )6( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

يف  الكائن  و�شركاوؤه،  �شهاب  حممد  عبدالنبي  جعفر  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل  من  وذلك   ،05013384 رقم  العقار   ،1994/961 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  الدراز، 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )7( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

يف  الكائن  و�شركاوؤه،  الدين  زين  مهدي  عبدالرزاق  ال�شيد/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل  05013096، وذلك من  1985/3676، العقار رقم  الدراز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )8( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ اأحمد ال�شيد علي و�شركاوؤه، الكائن يف الدراز، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  05012263، وذلك من  العقار رقم   ،1963/1441 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )9( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ حممد مهدي علي مرهون الدرازي، الكائن يف الدراز، 

اأجل م�شروع  05010021، وذلك من  العقار رقم   ،1976/4731 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )10( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شيد/ ح�شني ربيع اأحمد الدرازي، الكائن يف الدراز، وامل�شجل 

اأجل م�شروع املخطط  05012261، وذلك من  العقار رقم   ،1372/1131 املقدمة رقم  مبوجب 

التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )11( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

الدراز،  الكائن يف  اإبراهيم علي،  اإبراهيم خليل  ال�شيد/ علي  ا�شتمالك عقار ملك  قررت 

م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،05010603 رقم  العقار   ،1987/82 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )12( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

الكائن  و�شركائها،  الع�شفور  نا�شر مرتوك  ال�شيدة/ خديجة  ملك  ا�شتمالك عقار  قررت 

يف الدراز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1979/611، العقار رقم 05012351، وذلك من اأجل 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )13( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شادة/ عبداهلل و مهدي اإبني اأحمد قا�شم، الكائن يف الدراز، 

اأجل م�شروع  05012257، وذلك من  العقار رقم   ،1972/2223 وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )14( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

و�شركاوؤه،  الدرازي  علي  احلاج  عي�شى  احلاج  اأحمد  ال�شادة/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

الكائن يف الدراز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1967/1147، العقار رقم 05012350، وذلك 

والتطوير  التخطيط  هيئة  طلب  ح�شب  الدراز،  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من 

العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )15( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

الع�شفور  اأحمد  ال�شيخ  �شلمان  ال�شيخ  عبدالر�شا  ال�شادة/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

و�شركاوؤه، الكائن يف الدراز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1991/954، العقار رقم 05012346، 

وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير 

العمراين.

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )16( ل�صنة 2022

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 للمنفعة العامة، وا�شتنادًا اإىل 

اأحكام الباب الثالث منه ب�شاأن ال�شتمالك يف املناطق اأو الأرا�شي لأغرا�ص التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

يف  الكائن  هالل،  حاج  اإبراهيم  ابني  وح�شن  حمزة  ال�شادة/  ملك  عقار  ا�شتمالك  قررت 

اأجل  05015582، وذلك من  1973/4583، العقار رقم  الدراز، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة الدراز، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين. 

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

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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 االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�صنة 2004

 ب�صاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقانون رقم )14( ل�صنة 2006

اإعالن رقم )8( ل�صنة 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، الطلبات 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�ص البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الملكية.

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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نقل ملكية براءة اخرتاع

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

2019008028 / 02/ 2022

اأيوني�ص فارما�شيوتيكالز اإنك 

وعنوانه: 2855 جازيل كورت 

كارل�شباد ، كاليفورنيا 92010 ، 

الوليات املتحدة المريكية  

 

بيوجن ما اإنك. وعنوانه : 225 بيني 

�شرتيت، كامربيدج، ما�شت�شو�شت�ص 

02142، الوليات املتحدة الأمريكية 
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

  1738 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 28/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140107 :بلطلا مقر ]21[
 18/08/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/SE2013/050139  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
   :ةیولوألا ]30[

[31] 1250145-8  
[32] 20/02/2012 

 دیوسلا ]33[
 ،دنالغریب -2 ،تولراشت ،دراغریب -1 :عرتخملا ]72[
 ،نلام ،جروبدنیل -4 ،كیرتاب ،غریبمورتس -3 ،سونغام
  میھكاوج ،شتیودلیف -6 ،نیلإ ،نوسرنج -5
 يب ھیأ مرتیفویب نافروأ شدیوس -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 )لیباب(
 دیوسلا ،ملوھكوتس 76 112 -سا -1 :كلاملا ناونع
  يب ما يت مھاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:    C07K 14/00, A61K 
38/00, A61K 38/16, C07K 14/195 

 
 :عجارملا ]56[

WO 2005/023866 A2 
WO 2010/015608 A1 
WO 2007/106585 A1 

 
 C5 ةیرشبلا ةیمنتلل لمكمب تادیتبب ددعتم طبر :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 اذھ نأ ثیح ،C5، BM عم طابترا قش نمضتت يتلاو ،C5 عم طبترت تادیتبب يلوبب عارتخالا اذھ قلعتی
 EX2X3X4A X6X7EID X11LPNL (i) نم هرایتخا متی ينیمأ ضمح عباتت نم نوكتی قشلا

X16X17X18QW X21AFIX25 X26LX28D، و )ii( قباطت ةبسنب نوكی يذلاو ينیمأ ضمح عباتت 
 عارتخالا اذھ قلعتیو .C5 عم طبترت ةدیتبب يلوبلا نأ ثیح ،)i( يف فرعملا عباتتلا عم لقألا ىلع 86%

 ،C5 عم طبترت ةلاح جالع يف مادختسالا لثم ،جالعلا يف مادختسالل C5 عم طابترا تادیتبب يلوبب اضیأ
 .جالعلل قرطو
 
 57 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1739 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150145 :بلطلا مقر ]21[
 05/10/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/054474  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 13163565.8 
[32] 12-04 -2013   

 اسمن ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،فوتسیرك ،لدناج -2 ،روغیرغ ،رمال -1
 لیشتیم-لراك ،لتیز -3                       
 يتربورب لاوشتكلتنإ يروتكارفیر -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يج ھیك .وك دنآ شتا يب ما يج
 ،نیو 1100-ھیأ ،11 ھیسارتسغربرنیو -1  :كلاملا ناونع
 اسمنلا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: F27D 1/16 F27D 21/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

 EP 0632291 A2 
 EP 1310573 A2 

 
 ددحم لكشب رھصنم زلفل يندعم ءاعول ةرارحلل ةدماص ةناطب ةلاح دیدحتل ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 

 يفو .ًادیدحت رھـــصنم زلف ىلع يوتحی )10( ءاعول قیرحل ةمواقم ةناطب ةلاح دیدحتل ةقیرطب عارتخالا قلعتی

 تاذ عقاوم يف لقألا ىلع رادجلا تایكمـــسو جاتنإلا تانایب ،ةنایـــصلا تانایب نم ققحتلا وأ سایق متی ،ةیلمعلا

 متیو .)10( ءاعولا مادختـــسا مت نأ دعب )10( ءاعول ةیفاـــضإلا ةیلمعلا تاریغتم بناجب لكآتلا نم ةجرد ىلعأ

 لقألا ىلع ضعب نم باــــسح جذومن جاـتنإ متیو .تاناـیب لـكیھ يف اـھنیزختو ةروكذـملا تاناـیبلا عیمجت كلذ دـعب

 جذومن ةطــــساوب ةروكذملا تاریغتملا وأ تانایبلا مییقت متیو ،تاریغتملا وأ اھنم ققحتملا وأ ةــــساقملا تانایبلا

 ةجمدملا وأ ةلــصلا تاذ ققحتلا تایلمع ذیفنت نكمی ً،اــضیأ .ةیلاتلا تالیلحتلاو تاباــسحلا مادختــساب باــسحلا

 

 

 نم لكب قلعتت يتلا لثمألا ىوتـسملا ىلإ ءيـشلاب لوـصولا تایلمع قیقحت متی اھـساـسأ ىلع ،ةیلاتلا تالیلحتلاو

  .ءاعولا يف رھصنملا زلفلل ةلماكلا ةیلمعلا ىلإ ةفاضإلاب ءاعولا نیطبت
 
 
 11 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1740 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20140160 :بلطلا مقر ]21[
 12/11/2014 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CA2013/050378  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
]31[ 61/648,694  

[32] 18/05/2012 
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 وردنأ ،تنالیاف -2 ،لیشتیم ،تنیزاب -1  
 .كنإ روكیلبیر -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 تنواملایور 6100 ،101-يد تیوس -1  :كلاملا ناونع
 ادنك ،2رآ2 ھیب4شتا كیبیوك ،لایرتنوم ،وینیفأ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.: A61K 31/7088, A61K 
31/7115, A61K 31/712 

 
 :عجارملا ]56[
 

WO 2012/021985 A1 
WO 2006/042418 A1 
WO 2009/109665 A1 

 
  دیتویلكوین وجیلوأل يبالخ دقعم قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 لورتسیلوكلا ةدایز ،ةیسوریفلا ىودعلا تالاح جالعل قرطو ةیلدیص تابیكرتب يلاحلا عارتخالا قلعتی

 Duchene ـل يلضعلا رومضلاو نویرب ضرم ،رمیاھزلآ ضرم ،مدلا دیرسیلج يثالث طرف ،مدلاب

 .دیتویلكوین وجیلوأل ةیبالخ تادقعمب

 

 16 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1741   :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160129 :بلطلا مقر [21]
 26/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات [22]
 PCT/JP2015/057942   يلودلا عادیإلا مقر [86]
  :ةیولوألا [30]

2015-028499 [31]  
  17/02/2015 [32]  

 نابای [33]
 :نوعرتخملا [72]

 يناتوزیم -3 ،ایوستات اروموستام -2 ،وكاسوی وسان 1- 
 يكویوریھ يماناكات -5 ،يجنیك اروماكان -4 ،يشوریھ

 زیرتسدنإ يفیھ يشیبوستیم -1 :ةءاربلا كلام [73]
 دتمیل وك غنیرینیجنإ لاكیمیك دنا لاتنمریفنإ
 يشین ، موشت – 4 ياریموتانیم ، 2-4 -1  :كلاملا ناونع
 نابایلا ، 2200012  اواغاناك ، يش – اماھوكوی ، وك –

 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا [74]
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C02F 1/46 

 
 :عجارملا ]56[
 

JP 52-109748 A 
JP 2013-117069 A 
JP 2007-144258 A 
JP 2008-200636 A 

 
 يتیلورتكلإلا ماظنلا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 )6( يتیلورتكلإ نازخ ىلع لمتشی )2( يتیلورتكلإ زاھج نم فلأتی )1( اًیتیلورتكلإ اًماظن عارتخالا اذھ فصی
 میظنت نازخو ،اًیئابرھك ةجَلاعملا لئاوسلا لیلحتل )2( يتیلورتكلإ زاھجو ،باطقأك دوثاكلاو دونألا ءاوتحال
 ءازجأل حامسلل )10( ریودت ةداعإ بوبنأو ،اًتقؤم )2( يتیلورتكلإلا زاھجلا اھجلاع يتلا لئاوسلا نیزختل )3(
 )R( نَزخم لئاسو ،)6( يتیلورتكلإلا نازخلا ىلإ عوجرلاب )3( میظنتلا نازخ يف )R( نَزخملا لئاسلا
 نم عنمت )18( ةیاقو لئاسوو ،ةقیقدلا تامیسجلا بیسرت لعفب تنوكت بساورو ةقیقد تامیسج ىلع يوتحی
 .)3( میظنتلا نازخ يف بساورلا رارقتسا

 
 5 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
   1742 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160100 :بلطلا مقر ]21[
 03/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/000172  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
   :ةیولوألا ]30[ 

[31] 14000399.7  
[32] 04.02.2014 

  ایناملأ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،ھیردنا ، لیشیسیب -2 ،نایتسیرك ، سوف -1  
 لییرباغ ، تیرود رازالاس -4 ،تكدنیب ، راروش
 تفاشلیسیجنیتكأ يدنیل -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 80331 ، 1 ھیسارتسفوھرتسولك -1  :كلاملا ناونع
 ایناملأ ، خینویم
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01D 53/04 C07C 29/74 
C07C 41/01 C07C 41/36 

 
 :عجارملا ]56[
 

WO 2009/075942 A2 
WO 2008/143966 A1 
US 2013/030063 A1 
WO 2002/26676 A2 
WO 2013/062800 A1 
 
  

 
 حجرأتم زازتما مادختساب قیلختلا زاغ نم ىلعأ يئیزج نزو تاذ تابكرم ریضحتل ةیلمع :عارتخالا مسا ]54[
   رشابم ریغً انیخست نَّخسُم CO2 ـل ةرارحلا
 
 :صخلملا ]57[ 
 نزولا ةدایزل لعافت قیرط نع لعافتلا تاجتنم نم رثكأ وأ دحاو ریضحتل ةیلمعب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 ضفخنم يئیزج نزو تاذ تابكرم نم لقألا ىلعً ایئزج ىلعأ يئیزج نزو يذ ابكرم نوكتی ثیح ،يئیزجلا
 ، 2Hو CO ىلع لمتشی )4( قیلخت زاغ رایت ریفوت :ةیلاتلا تاوطخلا ىلع لمتشت ثیح ،قیلختلا زاغ يف
 يف يئیزجلا نزولا ةدایز لعافت ءارجإو )104( لعافم يف )4( قیلختلا زاغ نم لقألا ىلع ءزج لاخدإو
 ،2CO ،ىلعأ يئیزج نزو تاذ تابكرم ىلع يوتحی )5( جتنم رایت جاتنإ متی ثیح ،)104( لعافملا
 ىلع لمتشی )8( لوأ رایت ىلإ )105( لصف زاھج يف )5( جتنملا رایت لصفو ، 2Hو ، COو ،OH3CHو
 .4CHً اصوصخو 2Hو ، COو ،2CO ىلع لمتشی )6( ناث رایتو ،ىلعألا يئیزجلا نزولا تاذ تابكرملا
 ةرارحلا ةجرد حجرأتم زازتما زاھج يف )6( يناثلا رایتلا نع لقألا ىلع 2CO لصف متی ،عارتخاللً اقفوو
 حجرأتم زازتمالا يف ،ثیح ،ةرارحلا ةجرد حجرأتم زازتمالا قیرط نع )105( لصفلا زاھج دعب )103(
 قیرط نع  2COـب ةلمحملا ةزتمملا ةداملا دیدجت متیو ةزتمم ةدام ىلع 2CO زازتما متی ،ةرارحلا ةجرد
 لقنب لقألا ىلع ةدحاولا ةلمحملا ةزتمملا ةداملا نیخست متی ثیحو ،2CO جم متی ثیحو ،ةزتمملا ةداملا نیخست
  .ةزتمملا ةداملا ىلإ رشابم ریغ لكشب عئام ةرارحل لقان طسو نم ةرارح
 

 

 

 
 12 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1743 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160075 :بلطلا مقر ]21[
 22/05/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/064495  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 4/088,966 
[32] 25/11/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 روفیرت ، نویجروتس -2 ،ویفلیس ، وكسیفیل -1  
 ھیج ساموت ، زنیكتاو -3 ،ھیا
 دتیروبروكنا زویھ ركیب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 4740 ساسكت ،نتسویھ  4740 ب ص -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ،77210 -
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:     E21B 47/06, E21B 43/27 
 
 :عجارملا ]56[
 

 US 8113284 B2 
WO 2013/085479 A1 
US 2007/0289739 A1 
US 2007/0234789 A1 

 
 ةفوفلم بیبانأ ةفوفصم ةیضماح ةجلاعمل يقیقحلا نمزلا ریدقتل قرطو ةمظنأ  :عارتخالا مسا ]54[

 
 :صخلملا ]57[ 
 
 لباق لكشب رعشتسم ةموظنم طبر متی ثیح ةفوفصمل ةیضمح ةجلاعم ةبقارم ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 موقت يتلاو تارعشتسم نم ةیناثو ىلوأ تاعومجم ىلع يوتحتو ةفوفصم ةجلاعمل عاق ةرفح ةیعمجتب لیغشتلل
 ددحم عقوم نم رثكأب وأ دحاو عقومب ةفلتخم تاقوأب ةفوفصمل ةیضمحلا ةجلاعملا لیغشت رتماراب فاشتكاب
 .ةیضمحلا ةجلاعملا ةیلعاف دیدحتب كلذ حمسی .رئبلا فیوجت لوطب
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1744 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150130 :بلطلا مقر ]21[
 15/09/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/028132  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[ 

 [31] 61/801,896 
[32] 15/03/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،.دز ،لیوج ،كینلیم -2 ،ھیأ ،ھیج ،تیاو -1  
 ھیب ،ریمس ،شابات -4 ،ھیأ ،يماس ،واودوجا
 زغنیدلوھ لابولج دنالریا وكبوأ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 دتمیل
 انماك 172 مقر ،تیرتس تكرام 10 -1  :كلاملا ناونع
 رزج ، 9006-1 ياو ھیك دنالیا نامیاك ،نامیاك دنارج ،يیب
 نمیاكلا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
 

 :يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/00 A61K 9/20 
A61K 9/28 A61K 9/48 

 
 :عجارملا ]56[

WO 2004/098617 A2 
WO 96/00074 A1 
WO 2012/145491 A2 
RAPURI P B ET AL: "Effect of 
vitamins D2 and D3 supplement use 
on serum 25OHD concentration in 
elderly women in summer and 
winter", CALCIFIED TISSUE 
INTERNATIONAL, NEW YORK, 
NY, US, 
vol. 74, no. 2, 1 February 2004, 
pages 150-156, XP002454820 
 
WO 2008/134512 A1 

 
 اھئاطعإ ةقیرطو ةرقتسم ةلَّدعم D نیماتیف قالطإ ةغیص :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 مضت ةغیصلا .D نیماتیف بكرمل ھیف مكحتملا قالطإلل ةرقتسم ةغیص نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 رھظت .يزولولیس بكرمو D3 نیماتیف يسكوردیھ-25و D2 نیماتیف يسكوردیھ-25 نم ًالك وأ دحاو
 ةنَّسحم ةیئاود ةكرح تاریغتم رھظتو نیزختلا فورظل ضرعتلا دعب ةرقتسم نابوذ ةمس ةرقتسملا غیصلا
 .ةرقتسملا ریغ غیصلاب ةنراقم
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1745 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/02/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150082 :بلطلا مقر ]21[
 07/06/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2013/070437 
  :ةیولوألا ]30[ 

 [31] 61/734,941 
 [32] 12/07/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،يسلیك -2 ،.ھیج كینوم ،تراویتس -1 
 نفیتس
 نشیروبروك نوریج -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 فیارد ثلیونوموك 149 -1  :كلاملا ناونع
 تایالولا ،94025  اینروفیلاك ،كراب ولنیم
 ةیكیرمألا ةدحتملا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61P 35/00 A61P 35/02 A61P 7/00 
A61P 7/06 

 :عجارملا ]56[
-US 2005/282893 A1 
-BAERLOCHER G.M. ET AL.: "lmetelstat 
Rapidly Induces and Maintains Substantial 
Hematologic and Molecular Responses in 
Patients with Essential Thrombocythemia (ET) 
Who Are Refractory or Intolerant to Prior 
Therapy: Preliminary Phase II Results", 
BLOOD (ASH ANNUAL MEETING 
ABSTRACTS), vol. 120, no. 21, 16 November 
2012  
-KAKIUCHI YASUTAKA ET AL: 
"Inhibition of Human Tumor Cell Proliferation 
by the Telomerase Inhibitor TELIN", 
CYTOLOGIA (TOKYO), vol. 75, no. 2, June 
2010, pages 177-183  
 
-TAUCHI TETSUZO ET AL: "Activity of a 
novel G-quadruplex-interactive telomerase 
inhibitor, SOT-095, against human leukemia 
cells: Involvement of ATM-dependent DNA 
damage response pathways", BLOOD, 
AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, 
US, vol. 102, no. 11, 16 November 2003  
 
-BAERLOCHER GABRIELA M ET AL: 
"Imetelstat Rapidly Induces and Maintains 
Substantial Hematologic and Molecular 
Responses in Patients with Essential 
Thrombocythemia (ET) Who Are Refractory 
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or Intolerant to Prior Therapy: Preliminary 
Phase II Results", BLOOD, AMERICAN 
SOCIETY OF HEMATOLOGY, US, vol. 120, 
no. 21, 1 November 2012  
 
-CLAUDIO BRUNOLD ET AL: "3843: 
Imetelstat, A Potent Telomerase Inhibitor, 
Inhibits the Spontaneous Growth of CFU-Meg 
In Vitro From Essential Thrombocythemia 
Patients but Not from Healthy Individuals", 
BLOOD, vol. 118, no. 21, 18 November 2011  

 
 ةیعاخن ةبعشتم ماروأو ةیعاخن ةبعشتم تابارطضا جالعل زاریمولیت تاطبثم مادختسا:عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 مت دارفأ يف اھب ةطبترملا ضارعألا فیفختو ةیمرولا ةیلوألا ةیلخلا رثاكت لیلقتل قرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 .)ET( ةیساسألا تاحیفصلا ةرثك لثم ،ةیعاخن ةبعشتم تابارطضاب مھتباصإ دقَتُعی وأ ـب مھتباصإ صیخشت
 تاقاطن دنع ةیومدلا حئافصلا دادعأ ىلع ظافحلل زاریمولیت تاطبثم مادختسال قرطب عارتخالا قلعتی امك
 ،ةیعاخن ةبعشتم تابارطضاب ةباصإلل نیضرعم وأ ـب مھتباصإ صیخشت مت نیذلا دارفألا مد يف اًیبسن ةیداع
 .ET لثم
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1746   :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 26/02/2022  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20130157 :بلطلا مقر ]21[
 01/12/2013 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2012/040545  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[ 

 [31] 61/493,230 
[32] 03/06/2011 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 لییناد ،رجنیدب -1  
 .يد يت لا يجولونكت اموسكا -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 2910 ،نشیروبروك اموسكا وأ/يس -1  :كلاملا ناونع
 اكیرما ،94710 ھیا يس ،يلریكریب ،تیرتس ثنفس
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:     C07K 16/22 
 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/008364 A1 

 
 اتیب-TGF ـل ةیعون ةداضم ماسجأ :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 لِّوحُملا اتیب ومنلا لماعل ةیعونلا ةداضملا ماسجألل قرطو داومب ،ماع ٍھجوب ،يلاحلا عارتخالا قلعتی

)TGFPβ(، كلذ يف امب TGFβ1، TGFβ2 وTGFβ3، جالع يف ةداضملا ماسجألا هذھ تامادختساو 

 وأ ينیع فیلت كلذ يف امب ،فیلت ،نیعلاب بارطضا وأ ةلاح ،ضرم ،ناطرسلاب نیباصملا جالعلل نیعضاخلا

 .TGFβ نع يثارولا ریبعتلاب قلعتت ىرخأ تابارطضا وأ تالاحو ،نیعلا فیلت
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1747    :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 24/02/2022  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160082 :بلطلا مقر ]21[
 06/06/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/FR2014/053257  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

 [31] 1362377 
[32] 10/12/2013 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نیلأ ،لیشتیم ،نییباف ،ریراشت -1  
 تنمنوریافنإ تنمبولیفید سنانیاف -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 كیدف-ریراشت
 43000-فا ،كانغیلوب يد ھیأ دز -1  :كلاملا ناونع
 اسنرف ،كانغیلوب
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

 :يلودلا فینصتلا ]51[
 

Int. Cl.:     B65B 69/00 B65B 69/00 
 
 :عجارملا ]56[

JP H0958641 A  
EP 0939035 A1  
SU 937275 A1  
DE 4400228 A1 

 

 )ةسناجتم ریغ داوم ىلع ةیوتحملا تایواحلا حتفل ةقیرطو ةلیسو( :عارتخالا مسا ]54[

 :صخلملا ]57[ 
 
 :ىلع ةلیسولا لمتشت ،)C( تایواحلا حتفل )1( ةلیسوب يلاحلا عارتخالا قلعتی

 )10( ةراود عیطقت ةادأ  ؛)4( جرخملا ىلعأ لخدملا نوكی ،)C( تایواحلا عسیل )3( لخدم ھل )2( فالغ
 ةعطاقلا ةادألا بیكرت متی ،)12( يولع فرطو )11( يلفس فرط نیب دتمتو ،حتفنت )C( تایواحلا لعجل ةبسانم
 )10( ةروكذملا عیطقتلا ةادأ نم )11( يلفسلا فرطلا ،)12( اھنم يولعلا فرطلا لالخ نم )10( ةروكذملا
 مستت ؛)10( ةروكذملا عیطقتلا ةادأ نارود لیغشتل )14( لیغشت لئاسو و ؛)2( روكذملا فالغلا لخاد ررحتی
 ءارجإ لصاوت امنیب ًادیعب كرحتت نأ ھنم نكمی يعجرم عضوم اھل )10( ةروكذملا عیطقتلا ةادأ نأب )1( ةلیسولا
 اھعضوم ىلإ ةدوعلل يعیبط لیم )10( ةروكذملا عیطقتلا ةادأل نوكی ،)C( تایواحلا حتفب ةصاخلا اھتفیظو
 .تایواحلا حتف .)34( عاجرإلا لئاسو ریثأت تحت يعجرملا

 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
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 االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�صنة 2006 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )6( ل�صنة 2022

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

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

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

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�ص لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1874

ا�صم الطالب :  ميرين �شن�شبارا ديني�شبهاى جيوانبهاى

عنوانه : ميرين �شن�شــبارا ديني�شــبهاى جيوانبهاى )وعنوانه  3802 برج بوتانيكا، مر�شــى دبي، 

دي94، دبي، الإمارات العربية المتحدة،

 الهند(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/10

و�صف طلب الت�صميم: مجوهرات

 الت�صنيف: 11.01

ا�صم الوكيل المفو�ض: جاه للملكية الفكرية ذ.م.م

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 مجمع 428، منطقة ال�شيف، 26110



العدد: 3589 – الخميس 3 مارس 2022

47

وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات اإدارة الت�صجيل

اإعالن رقم )27( ل�صنة 2022

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة معفاة-غري مقيمة

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب �شركة )كيبوينت لخدمات 

الأعمال ذ.م.م.(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة المعفاة غير المقيمة التي تحمل ا�شم 

)بي�شار القاب�شة �ص.م.ب معفاة BYSAR HOLDINGS E.C(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40994، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 272،000 )مائتان 

.)BYSAR WLL واإثنان و�شبعون األف( دينار بحريني، وبحيث ي�شبح ا�شمها التجاري )بي�شار ذ.م.م

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )28( ل�صنة 2022

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

تحمل ا�شم )تيرينو لالأن�شطة العلمية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98060-1، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية  محدودة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�ص خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )29( ل�صنة 2022

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة  فردية

اإىل فرع ب�صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإ�ص  كري�شلدا  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

مو�شي�ص لك�شون، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأزياء الأطالل ATLAL FASHIONSN(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 28201-23، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل 

ا�شم )اأزياء الأطالل الجديد ذ.م.م FASHIONS CO. W.L.L NEW AL ATLAL(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

.1-132010

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )30( ل�صنة 2022

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

كون�شلتن�شى  اإن  )فوك�ص  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن    

اإف.اى.�شى(،  نيابة عن �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )ال�شداقة لل�شحن/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 36457، بطلب تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وبحيث ي�شبح ا�شمها التجاري )ال�شداقة لل�شحن ذ.م.م(.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ص التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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


