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 قانون رقم )9( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة )1( من املر�سوم بقانون رقم )27( ل�سنة 2015

ب�ساأن ال�سجل التجاري

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

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

املادة الوىل

ُيـ�شتبَدل بتعريف )الإدارة املعنية( الوارد يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 

2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، التعريف الآتي:

ـــة بقْيـــد التجار والتاأ�شير للخا�شعين لأحكام هذا القانون، اأو  »الإدارة المعنية: الإدارة المخت�شَّ

ـة فيما يخ�س التاأ�شير ل�شركات الم�شاهمة العامة والمقفلة«. �شركة البحرين للمقا�شَّ

املادة الثانية

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

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

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 20 �شعبان 1443هـ

المــوافـق: 23 مــار�س 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين للتاريخ الطبيعي

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،

للتاريخ  جمعية البحرين  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   1992 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

الطبيعي، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين للتاريخ الطبيعي،

والثابت فيها   2022/3/15 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38،  39، 4٦( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

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 حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية البحرين للتاريخ الطبيعي،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  الطبيعي  للتاريخ  البحرين  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

ال�شيد/ �شيد حممد مو�شى مهدي كاظم، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- عبدالعزيز يو�شف خليفة المناعي.

2- جمال محمد عبدالغفار محمد العلوي.

3- علي جعفر محمد علي مال ح�شن �شرحان.

4- ح�شن جعفر عبداهلل عي�شى.

5- عبا�س عبدالجليل عي�شى من�شور الخور.

٦- يا�شر اأحمد عبداهلل اأحمد الخاجة.

7- مو�شى جعفر محمد علي مال ح�شن.

8- منذر عدنان يو�شف رم�شان عبداهلل.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  ـخاذ  اتِّ

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

                                                                                                                                        

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هـ

المــــــوافـــــق: 15 مــار�س 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )23( ل�سنة 2022

ب�ساأن نظام الإح�ساء الإلكرتوين ال�سياحي 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 198٦ ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   200٦ ل�شنة  القانون رقم )٦2(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات مْنح الرتاخي�س ملزاولة اأعمال 

ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، اخِلـْدمات ال�شياحية وجتديدها، املعدَّ

ال�شياحية  املرافق  تراخي�س  وتنظيم  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ـ�شة خلدمة املاأكولت وامل�شروبات بالفنادق، املخ�شَّ

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2017 ب�شاأن نظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي،

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )19٦( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات الفندقية، املعدَّ

)109( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على املن�شاآت ال�شياحية التي متار�س اأيًا من اخِلـْدمات والأن�شطة 

دة يف املادة )1( من القرار رقم )19٦( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات الفندقية.  املحدَّ

مادة )2(

)نظام  ي�شمى  متكامل  اإلكرتوين  اإح�شاء  نظام  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  بهيئة  ُيـن�شاأ 

الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي(. 

مادة )3(

تلتزم املن�شاآت ال�شياحية بتوفري املعلومات الآتية:

ـــلة من مزاولة الن�شــاط ال�شــياحي في المن�شــاأة ال�شياحية بما فيها   1- جميع الإيرادات المتح�شَّ

ـــ�شة لخدمة الماأكولت والم�شروبات بالفنادق،  تلك الناتجة عن المرافق ال�شياحية المخ�شَّ
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ده هيئة  والمرافــق ال�شــياحية الأخــرى الخا�شعة لر�شــوم الِخـــْدمات الفندقية ح�شــبما تحــدِّ

البحرين لل�شياحة والمعار�س.

دها هيئة البحرين لل�شياحة  2- جميع البيانات الإح�شائية المتعلقة بالمن�شاأة ال�شياحية التي تحدِّ

والمعار�س.

 3- اأي معلومات اأخرى تطلبها هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.

مادة )4(

الالزمة  الإلكرتونية  والأنظمة  واملعدات  الأجهزة  جميع  بتوفري  ال�شياحية  املن�شاآت  تلتزم 

ال�شياحي ح�شب متطلبات  لرْبـط املن�شاأة وجميع مرافقها الأخرى بنظام الإح�شاء الإلكرتوين 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. 

وُيـعتَبـر ذلك من متطلبات احل�شول على الرتخي�س ال�شياحي وجتديده.

مادة )5(

 على املن�شاأة ال�شياحية اخلا�شعة لأحكام هذا القرار ممار�شة اأن�شطتها ال�شياحية، من خالل 

الأجهزة واملعدات والأنظمة الإلكرتونية التي مت رْبـُطـها بنظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي. 

الفاتورة  تكون  اأن  يجب  بل  اليد،  بخط  مكتوبة  فاتورة  تقدمي  الأحوال  جميع  يف  وُيـحَظـر   

التي مت  الإلكرتونية  والأنظمة  واملعدات  الأجهزة  واآيل من خالل  اإلكرتوين  ب�شكل  كليًا  مطبوعة 

رْبـُطـها بنظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي.  

مادة )6(

ـن اأْن تكون البيانات املدَخـلة يف النظام من ِقـَبـل املن�شاأة ال�شياحية متطابقة مع جميع  يتعيَّ

اخِلـْدمات  بر�ْشـم  واخلا�شة  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإىل  منها  مة  املقدَّ البيانات 

الفندقية، وي�شمل ذلك املن�شاآت اأو املرافق التي تدار اأو ُتـ�شتثَمـر من ِقـَبـل الغري ح�شب ا�شرتاطات 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

 وتكون اإدارة املن�شاأة ال�شياحية م�شئولة عن �شحة بيانات املن�شاأة الواردة يف نظام الإح�شاء 

الإلكرتوين ال�شياحي.

مادة )7(

ْبـط بنظام الإح�شاء الإلكرتوين  ـن على املن�شاأة ال�شياحية يف حال الرغبة يف وْقـف الرَّ يتعيَّ

ال�شياحي ب�شبب وْقـف مزاولة اأو اإلغاء الن�شاط ال�شياحي يف املن�شاأة اأو اأحد مرافقها، احل�شول 
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على املوافقة الكتابية من اإدارة الرقابة والرتاخي�س بهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.  

ـن على املن�شاأة ال�شياحية احل�شول على ذات املوافقة لإعادة ت�شغيل املن�شاأة اأو اأيٍّ  كما يتعيَّ

من مرافقها.

مادة )8(

للوزير املعِنـي ب�شئون التجارة بناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة 

ر وْقـف العمل بالرتخي�س ال�شياحي للمن�شاأة ال�شياحية اأو اأيٍّ من مرافقها ملدة  واملعار�س اأْن يقرِّ

رت  اإذا ما تكرَّ اإلغاء الرتخي�س  اأحكام هذا القرار، وله  اأ�شهر عند خمالفة  ل تزيد على ثالثة 

املخالفة اأكرث من مرتني.

ول َيـُخـلُّ وْقـف العمل بالرتخي�س اأو اإلغاوؤه بتوقيع العقوبات الواردة يف املر�شوم بقانون رقم 

)15( ل�شنة 198٦ ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

مادة )9(

ـ�س لها القائمة وقت العمل باأحكام هذا القرار توفيق اأو�شاعها  على املن�شاآت ال�شياحية املرخَّ

مبا يتفق واأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة )10(

ُيـلغى القرار رقم )154( ل�شنة 2017 ب�شاأن نظام الإح�شاء الإلكرتوين ال�شياحي.

مادة )11(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 21 مــار�س 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )53( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عقار يف منطقة املحرق جممع 215

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 )5٦(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )٦(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

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

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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الكائن يف  رقم )020382٦0(  العَقار  من  معتَمـدًا  ت�شنيفًا  يحمل  ل  الذي  ي�شنَّف اجلزء 

ـر  منطقة املحرق جممع 215 اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، ويغيَّ

 )PS( ت�شنيف اجلزء املتبقي من ذات العقار من ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة
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اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( لبناء م�شروع )�شعادة(، وذلك بعد 

ـق من ا�شتيفاء ال�شروط الآتية: ـَحـقُّ التَّ

1- تعديــل و�شعيــة العقــار ال�شــمالي رقــم )02018٦84( ل�شــتحداث مدخــل مــن جهة ال�شــمال  

لم�شروع )�شعادة(.

2- اإعداد درا�شة للتاأثيرات المرورية )TIA( تكون نتائجها اإيجابية.

3- ا�شــتيفاء متطلبات جميع الجهات الر�شــمية والخدمية ذات العالقة ح�شب القوانين والأنظمة 

المعمول بها في مملكة البحرين.

املحرق  منطقة  يف  الكائن   )020382٦0( رقم  للعقار  الت�شنيف  وتغيري  الت�شنيف  ويكون 

ال�شرتاطات  عليه  وتطّبـق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   215 جممع 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين                                                                                               

ع�سـام بن عبداهلل خلــف

�شدر بتاريخ: 10 �شعبان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 13 مــار�س 2022م
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 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )54( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ت�سنيف عقار  يف منطقة اجل�سرة جممع 1001 

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 )5٦(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )٦(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( 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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم )05025045( الكائن يف منطقة اجل�شرة  جممع 1001 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ

ـق  مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443 هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 مــار�س 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )55( ل�سنة 2022

 ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم 

يف منطقة البحري جممع 941

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 )5٦(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )٦(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

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

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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

الكائن يف  رقم )090٦٦835(  العقار  من  معتَمدًا  ت�شنيفًا  يحمل  ل  الذي  ـف اجلزء  ي�شنَّ

من  التق�شيم  بعد  ذاته  العقار  من  املتبقي  اجلزء  ت�شنيف  ـر  ويغيَّ  ،941 جممع  البحري  منطقة 
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ب   اخلا�س  ال�شكن  مناطق  وت�شنيف   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف 

)RB( وت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 

العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  وت�شنيف   )REC( الرتفيهية  املناطق  وت�شنيف   )RA( اأ 

ـق عليه ال�شرتاطات  )PS(، وذلك كله ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                                          

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 مــار�س 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )15( ل�سنة 2022

 باإلغاء ترخي�س بنك قطاع جملة )ِوْفـقاً للمبادىء الإ�سالمية(

 املمنوح ملجموعة الربكة امل�سرفية �س.م.ب.

 ومْنـح ترخي�س جديد ل�سركة اأعمال ا�ستثمارية - فئة 1 

)ِوْفـقاً للمبادىء الإ�سالمية(

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)٦4( ل�شنة 200٦، 

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

الربكة  ملجموعة  الإ�شالمية(  للمبادىء  )ِوْفـقًا  املمنوح  اجلملة  قطاع  بنك  ترخي�س  ُيـلغى 

امل�شرفية �س.م.ب. وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 48915.

مادة )2(

ُيـمنح ترخي�س �شركة اأعمال ا�شتثمارية - فئة 1 )ِوْفـقًا للمبادىء الإ�شالمية( اإىل املجموعة 

حتت م�شمى )جمموعة الربكة �س.م.ب.(.

مادة )3(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريـخ: 19 �شعبان 1443هـ  

الـمــوافـــــــــق: 22 مــار�س 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 اإعالن 

 ب�ساأن الطلب املقدم من بنك الإثمار �س.م.ب. )مقفلة( بتحويل كافة الأعمال

امل�سرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد اإىل بنك ال�سالم �س.م.ب.

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )٦٦/ج(  املادة  باأحكام  عماًل 

طلًبا  ت�شلمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،200٦ ل�شنة   )٦4( رقم  بالقانون  ال�شادر 

م�شرف  موافقة  على  احل�شول  بغر�س  »البنك«  )مقفلة(  �س.م.ب.  الإثمار  بنك  من  مقدًما 

ي�شمل  مبا  الأفراد،  بالعمالء  املتعلقة  امل�شرفية  الأعمال  كافة  حتويل  على  املركزي  البحرين 

الأ�شول واللتزامات واحلقوق وامل�شوؤوليات، اإىل بنك ال�شالم �س.م.ب.

ولالطالع على تفا�شيل طلب حتويل الأعمال امل�شار اإليه اأعاله، يرجى التوا�شل مع ال�شيد/ 

عبداهلل عبدالعزيز طالب - مدير عام، جمموعة الأعمال امل�شرفية التجارية ممثل البنك على 

العنوان التايل:

بنك الإثمار �ــس.م.ب. )مقفلة(: �س.ب. 2820، المنامة - مملكة البحرين، هاتف 17585058 

)973+( اأو فاك�س 17585007 )973+(.

يتقدم  اأن  اأعاله  املذكور  الطلب  على  ال�شاأن  اأ�شحاب  من  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 

باعرتا�شه اخلطي م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيدة اإىل عناية ال�شيدة/ خولة اإبراهيم- مدير اإدارة 

مراقبة املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية بالإنابة مب�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:

م�شــرف البحريــن المركــزي: �س.ب. 27، المنامــة - مملكة البحرين، هاتــف رقم 17547444 

)973+( / 17547445 )973+( اأو فاك�س 17537554 )973+(.
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قرارات ال�ستغناء

قرار رقم )غ - 83( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )111( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 333 / 1370

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )111( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 333 / 1370 ملك ال�شادة �شالح وحممد ابني �شلمان بن ناجم، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 84( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )125( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 211 / 1971

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )125( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 211 / 1971 ملك ال�شيد حممود عبا�س زلفي، والذي كان من اأجل 

م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 85( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )162( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 7834 / 1996

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

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

قد قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )1٦2( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة 

بو�شليبي،  ال�شيدة مرمي ح�شن حممد  ملك   ،199٦  /7834 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 86( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )164( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 582 / 1962

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

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

يف  الكائن   ،2012 ل�شنة   )1٦4( رقم  بالقرار  امل�شتملك  العقار  عن  ال�شتغناء  قـررت  قد 

احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 582/ 19٦2، ملك ال�شيد خليل ال�شيد عبدالرحيم، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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 قرار رقم )غ - 87( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )165( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 5247 / 1975

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

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

قـد قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )1٦5( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة 

1975، ملك ال�شادة حممد ابراهيم ر�شي عبدعلي   /5247 من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 

لأعمال  لزومه  لعدم  وذلك  الإ�شكاين،  م�شروع احلورة  اأجل  كان من  والذي  و�شركاه،  اخلنيزي 

املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

 

قرار رقم )غ - 88( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 166 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 3800/ 2004

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )1٦٦( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 3800/ 2004، ملك ال�شيدة رقية حممد رفيع فقيهي، والذي كان 

من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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 قرار رقم )غ - 89( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 167 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 7833 / 1996

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

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

قـد قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )1٦7( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة 

من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 7833 / 199٦، ملك ال�شيدة عائ�شة مو�شى يو�شف بو�شليبي، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )غ - 90( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 197 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 8322 / 2009

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )197( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 8322 / 2009، ملك ال�شيد ح�شني جا�شم حممد ال�شعيد ، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )غ - 91( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 251 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 3494 / 1985

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )251( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 3494 / 1985، ملك ال�شيد نا�شر عبداهلل نا�شر، والذي كان من 

اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

 

قرار رقم )غ - 92( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 202 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 15902/ 2006

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )202( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 15902/ 200٦، ملك ال�شيدة جليلة ال�شيد جعفر �شلمان جمعة، 

والذي كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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 قرار رقم )غ - 93( ل�سنة 2022 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم ) 118 ( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 12493/ 2010

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

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

قـررت ال�شتغناء عن العقار امل�شتملك بالقرار رقم )118( ل�شنة 2012، الكائن يف احلورة من 

املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 12493/ 2010، ملك ال�شيد عي�شى فرج �شاهني املناعي، والذي 

كان من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، ويف حال وجود 

والتعوي�س  ال�شتمالك  لإدارة  الإلكرتوين  الربيد  على  التوا�شل  يرجى  بخ�شو�شه  ا�شتف�شارات 

.)Lac@mun.gov.bh( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )9( 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.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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انق�ساء احلقوق املرتتبة على الر�سوم والنماذج ال�سناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )٦( ل�شنة 200٦ ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 17 / 3 / 114٦92022
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

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

اإعالن رقم )11( 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، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- 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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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1755  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150176 :بلطلا مقر ]21[
 19/08/2013 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2013/056737  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/IB2013/056737 
[32] 19/08/2013  

 يلودلا بتكملا ]33[
 لیعامسا  ، كارازوأ :عرتخملا ]72[
 تیراكیت يف يیاناس كینورتكلإ نالیسأ :ةءاربلا كلام ]73[
 يتكریش مینونأ

 . 296 يسالاھام يوسرإ فیكأ تیمھم  :كلاملا ناونع
 ایكرت ، ةرقنأ ، 06370 يلاھامینی 16 :مقر ، يداك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G06T 5/00 G06T 5/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: GOEL J ET AL: "Correcting 
Distortions in Digital Displays and 
Projectors Using Real-Time Digital Image 
Warping", Proceedings of the Society for 
Information Display, Los Angeles, CA, 
US,18 May 1999, pages 238-241 
D2: WATSON B A ET AL: "Using 
Texture Maps to Correct for Optical 
Distortion in Head-Mounted Displays", 
Proceedings of the Virtual Reality Annual 
International Symposium. Research 
Triangle Park, Los Alamitos, IEEE 
Comp. Soc. Press, US, 11 March 1995, 
pages 172-178 
D3: WO 2007/000178 A1  
D4: EP 1608160 A1  

 
 ةیئوضلا تاھوشتلا حیحصتل ةقیرط و ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 تاسدعلا تاھوشت ةصاخ ،ةیئوضلا تاھوشتلا حیحصتل )100( ةقیرطو )1( ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .حیحصتلا ةقد مث نمو ةیعون ،ةقد زیزعت متی ثیح ةذوخب ةتبثم ضرع تاشاش يف ةیئوضلا

 
 4 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1756  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160004 :بلطلا مقر ]21[
 21/01/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2014/069683  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 2013-156408 
[32] 29/07/2013 

 نابایلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 اسیھینوست ارومیشین -2 ،يشوتیروم يناتوزیم -1
 لاتیم وموتیموس & لیتس نوبین :ةءاربلا كلام ]73[
 نشیروبروك
 وك – ادویشت ، موشت– 2 يشتونورام ، 6-1  :كلاملا ناونع
 نابایلا ، 1008071 ویكوط ،
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C21B 13/02, C22B 1/16, 
C22B 1/20 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: JP 59-010411 B2  
D2: JP 63-262426 A 

 
 ،رشابم لازتخا لجأ نم ماخلا ةداملا جاتنإ ةقیرط ،رشابم لازتخا لجأ نم ماخ ةدام  :عارتخالا مسا ]54[
 لزتخم دیدح جاتنإل ةقیرطو
 
 :صخلملا ]57[ 
 )لفسأ نم غّرُفیو ىلعأ نم نحُشی ضوح يذ( مئاق ٍنرف يف اھلازتخا متی رشابم ٍلازتخا لجأ نم ماخ ةدام 
 رثكأ وأً امجح %20 ةیماسم تاذو ماخلا ةداملا فّلغت فیلغت ةقبطو ،ماخ ةدام ىلع لمتشی
 
 
 6 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1757  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160029 :بلطلا مقر ]21[
 03/03/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2013/058244  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/IB2013/058244 
[32] 09/03/2013 

 يلودلا بتكملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 لیعامسا ، كاراسزأ -2 ،ادإ ، نیھاس -1
 تیراكیت يف يیاناس كینورتكلإ نالیسأ :ةءاربلا كلام ]73[
 يتكریش مینونأ

 . 296 يسالاھام يوسرإ فیكأ تیمھم  :كلاملا ناونع
 ایكرت ، ةرقنأ ، 06370 يلاھامینی 16 :مقر ، يداك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G06T 7/20 G06T 7/20 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: FOXLIN E ET AL: "FlightTracker: A 
Novel Optical/Inertial Tracker for Cockpit 
Enhanced Vision", PROCEEDINGS OF THE 
THIRD IEEE AND ACM INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON MIXED AND 
AUGMENTED REALITY, ARLINGTON, 
VA, USA, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, 2 
November 2004, pages 212-221 
D2: MEYER ET AL: "A Survey of Position 
Trackers", PRESENCE, CAMBRIDGE, MA, 
US, vol. 1, no. 2, 21 March 1992, pages 173-
200 
D3: STRAUSS M ET AL: "Non-RF wireless 
helmet-mounted display and two-way audio 
connectivity using covert free space optical 
communications", DISPLAY 
TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 
FOR DEFENSE, SECURITY, AND 
AVIONICS V; AND ENHANCED AND 
SYNTHETIC VISION 2011, SPIE, 1000 
20TH ST. BELLINGHAM WA 98225-6705 
USA, vol. 8042, no. 1, 13 May 2011, pages 1-
12 

 
 يئوض يمامأ عبتتل LED زكرم نع فشكلا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ثعاب دویاد( LED عضاوم / زكارم نع فسكلل ةروصل )100( ةقیرطو )1( ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .)1( يئوض يمامأ عبتت ماظنل ویدیفلا راطإ يف )6( )اینادیم ةجمربلل ةلباق ةباوب فص( FGPA عم )ءوضلل
 .)1( يئوضلا يمامألا عبتتلا ماظن ةقد يف ةدایز ریفوت يف عارتخالل رخا فذھ لثمتی
 
 4 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1758:ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160032 :بلطلا مقر ]21[
 07/03/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2013/061262  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/IB2013/061262  
[32] 23/12/2013 

  يلودلا بتكملا ]33[
 لیعامسا ، كاراسزوأ :عرتخملا ]72[
 تیراكیت يف يیاناس كینورتكلإ نالیسأ :ةءاربلا كلام ]73[
 يتكریش مینونأ

 . 296 يسالاھام يوسرإ فیكأ تیمھم  :كلاملا ناونع
 ایكرت ، ةرقنأ ، 06370 يلاھامینی 16 :مقر ، يداك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G01R 19/165 G02B 
23/12 G02B 27/01 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 1233616 A1  
D2: US 2009/184574 A1  
D3: EP 0013536 A1 

 
 HMD لیصوت ةلجز  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مادختسا متی .ةصنمب )لماح ىلع ةبكرم ضرع ةذوخ( HMD لیصوتل ةیلمعب  يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 تایراطب نیزختل تالجزلا هذھ مدختست ،ماع لكشب .HMD ةمظنأ يف ةفلتخم ضارغأل لیصوتلا تالجز
 ماع لكشب نورایطلا لمحی .ةصنملا جراخ ةبقارم وأ ةصنم ةردق لطعتك ةئراط تالاح لالخ NVGs ةیذغتل

 لمحل نورایطلا رطضی الف ،ةصنملاب عارتخالا اذھ جمد نكمی .ناریطلا لالخ مھماسجأ ىلع لیصوتلا ةلجز
 مسجلا نع ھلصف نكمی يذلا كرحتم ءزج يف تایراطبلا عارتخالا نزخی ً،اضیأ .مھماسجأ ىلع لیصوتلا ةلجز
 .ةصنملا نورداغی امدنع ةیفاضإلا ةلتكلا لمحل نورایطلا رطضی نأ بجی ال ،ةردقلا هذھب .يسیئرلا

 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1759 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160057 :بلطلا مقر ]21[
 24/04/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/071647  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/US2013/071647 
[32]  25/11/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ، لوھار ، لتاب -2 ،راكاھبارب ، بیدناس ، لیتاب -1
 ، يجنیس -4 ،.ما ، انشیرك ، يفار -3 ،تناكاردناشت

 سوكرام ، يفاد -6 ،اسیرت ، فیزوج -5 ،لاتیش
  .كنإ ، زیسیفریس يجرینإ نوتریبلاھ :ةءاربلا كلام ]73[
 ساسكت ،نتسویھ ،درافیلوب رالیب 10200  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،  77072 - 25299
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/42, C09K 8/467 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2012/0192768 A1 

 
 دوقفملا نارودلا قیبطتل ةدیدج ةیتنمسإ ةبیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةدام ىلع لمتشت ةیتنمسأ ةبیكرت ریفوت نمضتت تنمسالاب يفوج نیوكت تیبثت ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ثیح ، جرلاب يمالھلا ماوقلا لیست لدعم و ، يقیلخت لفط ، ونانلا مجحب تامیسج ،يئام يدعاق عنام ،ةیتنمسأ
 ةبیكرتلا نزو يلامجإ نم نزولاب % 40 يلاوح ىلا نزولاب % رفص يلاوح نم حوارتی ام ةبلصلا داوملا لثمت
 نیوكتلا يف كشت نأب ةیتنمسالا ةبیكرتلل حامسلا و ، يفوج نیوكت يف ةیتنمسالا ةبیكرتلا لاخدإ ، ةیتنمسالا
 و ،يقیلخت لفط ،ونانلا مجحب تامیسج ،يئام يدعاق عنام ،ةیتنمسا ةدام ةیتنمسالا تابیكرتلا نمضتت .يفوجلا
 .جرلاب يمالھلا ماوقلا لیست لدعم
 
 
 29 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1760 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160095 :بلطلا مقر ]21[
 24/07/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/012354  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/930,495 
[32]  23/01/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،.ھیا كیرإ ، يجرول -2 ،.لا داش ، شتیلیف -1
 .را ویثام ، نوسرتاب -4 ،  .ھیب نیاش ، ھیكسنیسریو -3
 كنا يجرنیإ زنمیس :ةءاربلا كلام ]73[
 ادیرولف ، ودنالروأ لیرت ایافالأ 4400  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،32826-2399
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01D 17/02 B01D 24/46 
C02F 1/28 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/163049 A1  
D2: JP S5633013 A  
D3: JP H03249994 A  
D4: US 2012/223020 A1 

 
 طاسوألا ددعتم يقابط حیشرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 داومو تانوبركوردیھ نمضتی ةیذغت رایت ةجلاعمل ةقیرطو ماظن ریفوت متی ،ةفلتخم تادیسجتو بناوجلً اقفو 

 ةدحاو ةقبط ىلع لمتشت ةیقابط طاسوألا ةددعتم ةشرف قئارطلاو ةمظنألا مدختست دق .يئام ھساسأ ًالئاسو ةقلاع
 لاصتا نإف ،ةنیعم بناوجلً اقفوو .زوللس اھساسأ ةدامو رمیلوب نمً اطیلخ نمضتت ةبكرم ٍطاسوأ نم لقألا ىلع
 ىلع ٍدحاو ٍبناجلً اقفوو .ةیذغتلا رایت حیشرتو جامدنا نمضتی ةیقابطلا طاسوألا ةددعتم ةشرفلا عم ةیذغتلا رایت
 دق يذلا ةیقابطلا طاسوألا ةددعتم ةشرفلا نمض عوضوم ٍبحس بوبنأ ىلع قئارطلاو ةمظنألا لمتشت ،لقألا
 .ةحشرملا طاسوألا تاقبطل يسكع لیسغ لجأ نم لمعتُسی
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1761           :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160105 :بلطلا مقر ]21[
 11/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/052615  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14154708.3 
[32] 11/02/2014 

 يبوروألا بتكملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 دیارفغیس ، ربورج -2 ،سایتام ، رفوھنزنإ -1
 ، ربورج -2 ،سایتام ، رفوھنزنإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 دیارفغیس
 74074 ، 100/1 ھیسارتسرامتید -1  :كلاملا ناونع
 33378 ، 105 ھیسارتسوناتنیرب -2 ،ایناملأ ، نوربلیھ
 ایناملأ ، كوربنیدیو – ادیر
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01D 1/00 B01D 3/00 
B01D 5/00 C02F 1/04 C02F 1/10 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 3440147 A  
D2: DE 102009031246 A1  
D3: DE 2553464 A1  
D4: US 2012/205236 A1  
D5: US 3345272 A  
D6: US 2011/284443 A1  
D7: US 2012/073320 A1 

 
 ماخلا ءاملا ةجلاعمل ةقیرطو عیمجت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 فرط ىلع ماخلا ءاملا نیخست متی .)جلاعملا ریغ ءاملا( ماخلا ءاملا ةجلاعمل ةقیرطو عیمجتب عارتخالا قلعتی 
 ىلع ءزج لصف مئالم زاھج يف متی .يئاوھ رایت ىلإ لقألا ىلعً ایئزج هریخبت متیو ةرارح ةخضم نم نیخستلا
 بناج ىلع ةرارحلاب ةرارحلا ةخضم دَّوُزت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .يئاوھلا رایتلا ىلإ رخبملا ماخلا ءاملا نم لقألا
 يف يرارح نارتقا ةرارحلا ةخضم كلمتو ،يئاوھلا رایتلا ىلإ هریخبت متی مل نخسم ماخ ءام ةطساوب دیربتلا
 .ةیجراخلا تاقیبطتلل دیربتلا دیوزت لجأ نم ،اھب صاخلا دیربتلا فرط نم ةدورب رثكألا عاطقلا

 
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1762 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160115 :بلطلا مقر ]21[
 31/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/TR2015/050185  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  2014/14602 
[32] 03/12/2014 

 ایكرت ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،تاھین ، زودناج -2 ،يرمإ ، ولجورایأ -1
 كاروب رمع ، نابوك -3 
 يتكریش مینونأ كیلیسرأ :ةءاربلا كلام ]73[
 الزوت 34950 ، يریزوأ تلفسا ةرقنأ 5 يإ  :كلاملا ناونع
 ایكرت ، لوبنطسا /
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B65D 85/804 B65D 
85/804 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2011/154866 A1  
D2: WO 2011/007266 A1  
D3: WO 2012/125032 A2 

 
 تابورشملا ریضحت تانیكام يف مادختسالل ةمئالم ةلوسبكو تابورشم ریضحت ةنیكام :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 حتف زاھج اھل تابورشملا ریضحت تانیكام يف مادختسالل ةبسانم نوكت )1( ةلوسبكب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ًادحاوً ایبناجً احطسو اھیف بورشملل ماخلا ةداملا غیرفت/لیمحت نم نّكمت )3( ةھوف ھل )2( ًءاعو نمضتتو )أ(
 .)3( ةھوفلاب طیحی )4( لقألا ىلع
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1763 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160130 :بلطلا مقر ]21[
 27/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2015/059833  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 2014-072523 
[32] 31/03/2014 

 نابایلا ]33[
 يكویاسام يروھ :عرتخملا ]72[
 نشیروبروك لیتس يفج :ةءاربلا كلام ]73[
 – ادویش ، موشت – 2 ياواسیشتوأ ، 3-2  :كلاملا ناونع
 نابایلا ، 1000011 ویكوط ، وك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B21D 5/01 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: JP S5650722 A  
D2: JP S59209425 A  
D3: JP 2008246533 A  
D4: DE 19504736 A1 

 
 ينث سبكمب لیكشت كبنس  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ىلع لوصحلا نكمیو ءانثنالا مزعب رثأتی داكلاب ينث سبكمب لیكشت كبنس نع ةرابع وھ ھنع فشكلا متی ام 
 1 بلاوقلا نم ٍجوز ىلع لمتشی ينث سبكمب لیكشت كبنس نع ةرابع هریفوت متی ام .ةدیج ٍةرادتساب ةناوطسأ
 دنع S ةحیفصلا ةدام دانسإل S ةحیفص ةدامل يضرع ٍهاجتا لوط ىلع لصاوف دنع امھعضو متی نمیأو رسیأ
 S ةحیفصلا ةدام سبكی بقاعتم ٍلكشبو 1 نیبلاقلا نع داعتبالا وأ بارتقالل ٍهاجتا يف كرحتم 2 كبنسو ؛نیناكم
 ىلع 2 كبنسلا لمتشی ثیح ،ءانثنالا ذیفنتل 1 نیبلاقلا عمً ایوس ةحیفصلا ةدام لاخدإ ءانثأ يضرعلا هاجتالا يف
 ٍلكشب S ةحیفصلا ةدام سبكل S ةحیفصلا  ةدام عم ٍسامت يف نوكی K )لیكشت( ةجلاعم حطس ھل أ2 كبنس سأر
 سأرل نوكی ،كلذ ىلع ًةوالع .أ2 كبنسلا سأر دانسإل أ2 كبنسلا سأرب ھلصوب ھكاسمإ متی كبنس دنسمو ،رعقم
 ٍسوقب لكشتیو ب2 كبنسلا دنسمل q ٍروحم عم قباطتی O ةجلاعم حطس زكرم ھل K ةجلاعم حطس أ2 كبنسلا
 .ىصقأ رطق فصن وھ يضرعلا هاجتالا يف ةیزكرم ةقطنم يف رطق فصن ھیف نوكی مظتنم ریغ يرئاد
 
 
 6 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1764 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160132 :بلطلا مقر ]21[
 27/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2015/059835  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  2014-070703 
[32] 31/03/2014 

 نابایلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ارومات -3 ،وریھیشوت اویم -2 ،يكویاسام يروھ -1
 ،يموموت ارومیشین -5 ،يجنیك يشتینات -4 ،ایوكوی
 وزیموت ویشوی -6 
 نشیروبروك لیتس يفج :ةءاربلا كلام ]73[
 – ادویش ، موشت – 2 ياواسیشتوأ ، 3-2  :كلاملا ناونع
 نابایلا ، 1000011 ویكوط ، وك
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B21C 37/08 B21D 5/01 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2009/023973 A1  
D2: Microfilm of the specification and 
drawings annexed to the request of 
Japanese Utility Model  Application No. 
63121/1984 (Laid open No. 176816/1985), 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 22 
November 1985, specification, page 2, line 
12 - page 3, line 6; and figure 1.  
D3: JP 2005-324255 A  
D4: JP 2007-90406 A  
D5: JP 2011-56524 A 

 
 ةثالث ءانحنا سبك مادختساب  لیكشت مادختساب بلص ةروسام لیكشتل زاھجو ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
 طاقن
 
 :صخلملا ]57[ 
 يف ماخ ةدامك بلص حول لیكشت قیرط نع بلص ةروسام لیكشتل ةقیرط ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  

 تارملا نم ةعومجم طاقن ةثالث ءانحنا سبك ذیفنتب لوأ فصن لیكشت قیرط نع ،ریبك دح ىلإ يناوطسا لكش
 يناث فصن لیكشت ،حوللا ضرع زكرم هاجتا يف ماخ ةدامك بلصلا حولل دحاو حول ضرعل يفرط ءزج نم
 هاجتا يف رخآلا حوللا ضرعل يفرط ءزج نم تارملا نم ةعومجم طاقن ةثالث ءانحنا سبك ذیفنت قیرط نع
 ثیح ،حوللا ضرعل يزكرملا ءزجلا ىلع طاقن ةثالث ءانحنا سبك ذیفنتب ریخأ لیكشتو ،حوللا ضرع زكرم
 متی قحال لیكشتو يناثلا فصنلا لیكشت لبق هذیفنت متی قبسم لیكشت ىلإ لوألا فصنلا لیكشت میسقت متی ھنأ
 بلصلا حوللا ضرع ىلإ قبسملا لیكشتلا يف لیكشت ىدم ةبسن طبض متیو ،يناثلا فصنلا لیكشت دعب هذیفنت
 نودب بلصلا ةروساملل ھجاتنإ نكمی رطق ىصقأ ریبكت متی ،كلذب .0.46 نم لقأ ىلإ 0.17 نم رثكأب ىدم يف
 .ةیلاحلا سبكلا ةنیكامل ةدعملا لیدعت
 
 4 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1765 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160151 :بلطلا مقر ]21[
 09/11/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/DE2015/000238  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  10 2014 006 942.7 
[32]  10/05/2014 

 ایناملأ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نافوج ، كیكإ -2 ،سینید ، شتسینھیب -1
 شتا يب ما يج دناس فتیفونإ :ةءاربلا كلام ]73[
 86356 ، 12 ھیسارتس رزواشرامتوأ  :كلاملا ناونع
 ایناملأ ، باسوین
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C04B 14/06, C04B 18/02 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: S P GAUTAM ET AL: "Use of glass 
wastes as fine aggregate in Concrete", J. 
Acad. Indus. Res, 30 November 2012, 
pages 320-322, XP055210231  
D2: CN 101987475 A  

 
 يف لمر مادختساب ةیرارح ةجلاعم ةطساوب نوحطم يعانص لمر جاتنإل زاھجو ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[

 ةئداب ةدامك ریدتسم لمر وأ/و )FS/FSA( قیقد لمر ةروص
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةروص يف لمر مادختساب ةیرارح ةجلاعم ةطساوب نوحطم يعانص لمر جاتنإل ةقیرطب عارتخالا قلعتی 
 أ ةفلتخم ةروص يف )1( ةئدابلا ةداملا نیخست متی .)1( ةئداب ةدامك ریدتسم لمر وأ/و )FS/FSa( قیقد لمر
 ةفلتخم ةروص يف ةئدابلا ةداملا نیخست متی وأ/و ،)13( سمشلا ةعشآ عیمجت ةطساوب راھصنا ةرارح ةجرد ىلإ

 ةیسمش ةردق مادختساب ةقاطلاب هدیوزت رایت ققحی يدیلقت رھص زاھج مادختساب راھصنا ةرارح ةجرد ىلإ ب
 .)2( هاجتالا يثالث طیسو جتنم يف اعم لمر تابیبح نم ةعومجم نم لك رھص متی ثیح ،ةنزخم وأ ةلوحم
 ملم 2 نم لقأ میسج مجح ىلإ يئاھن لكشب ةقیرطلا هذھب ھجاتنإ مت يذلا )2( طیسولا جتنملا تیتفتو دیربت متی
 لكشلا ةبالص ىلإ ةبسن )1( ةئدابلا ةداملا نع فلتخی يذلاو )3( يئاھن جتنم جاتنإ متی .تیتفت ةیلمع يف
 .ءانبلا ةعانصل لمر مدقیو نوحطم لمر ىلع بلطلا ةیبلتل ىدملا لیوط لولحم ةقیرطلا مدقت .حطسلاو
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1766 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160158 :بلطلا مقر ]21[
 20/11/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/061301  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 10 2014 209 924.2 
[32]  23/05/2014 

 ایناملأ ]33[
 سایتام ، رفوھنزنإ :عرتخملا ]72[
 سایتام ، رفوھنزنإ :ةءاربلا كلام ]73[
 ، نوربلیھ 74072 ، 18/1 ھیسارتستسوأ  :كلاملا ناونع
 ایناملأ
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01D 53/14 F02C 3/20 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5198000 A  
D2: US 2011/171106 A1  
D3: EP 1639233 B1  
D4: EP 1878485 A1  
D5: EP 1788222 A1  
D6: DE 102005009625 A1 

 
 زاغ قفدت ةجلاعمل ةقیرطو زاھج  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 زاغ قفدت نع قارتحالل ةلباقلا تانوكملا لصف متی .زاغ قفدت ةجلاعمل ةقیرطو زاھجب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 يف ةباذملا تانوكملا بیسرت متی ؛صاصتما زاھج يف لئاس طسو مادختساب صاصتما ةیلمع ةطساوب لوأ
 ةلباقلا تانوكملا زیكرت طبض متیو ؛زازتما زاھج يف زازتما ةیلمع ةطساوب يناث زاغ قفدت يف لئاسلا طسولا
 لكشب قارتحالل ةلباقلا تانوكملا عم يناثلا زاغلا قفدت دادمإ متی .ةنیعم ةمیق ىلإ يناثلا زاغلا قفدت يف قارتحالل
 ةیقنت ةیلمع متت نأ نكمملا نم .ةرارحو ةیبرھك ةقاط دیلوت متی ىتح دوقو ةئیھ ىلع يزاغ نیبروت ىلإ يفاضإ
 ةحرتقملا ةقیرطلاو زاھجلا مادختسابً ایلعف ةلداعتم ةقاطب مداع ءاوھ
 
 
 5 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1767 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170064 :بلطلا مقر ]21[
 10/04/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/BR2015/050150  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] BR102014025420-0 
[32]  10/10/2014 

 لیزاربلا ]33[
 وروم ، وتومامای ویموف :عرتخملا ]72[
 ھیأ سأ لیتس وین :ةءاربلا كلام ]73[
 تسیإ 850 ، وتین ولیم يد لیراباك واج .فأ :كلاملا ناونع
 يد ویر ، اكوجیت اد اراب ، 1406 يإ 1405 سالاس ، روات

 .لیزاربلا ، 057-22775  :ھیب يإ يس ، وریناج
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B03B 7/00 B03B 9/00 
B03C 1/10 B03C 1/247 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2013/138889 A1  
D2: GB 768018 A 

 
 لكشب تاماخلا -دیدحلا دیسكأل ةقئافلا ماخلا قئاقدو ماخلا قئاقد نیسحتل ماظنو ةیلمع :عارتخالا مسا ]54[
 ةیسیطانغم لصف ةدحو لالخ نم فاج
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةفاج ةروصب ةقئافلا ماخلا قئاقدو دیدحلا دیسكأ ماخ قئاقد ةئیھتل ةیلمعو ماظن نع يلاحلا عارتخالا فشكی  
 )9( نخاس ءاوھ نقح ففجم ىلع لمتشت يتلاو ،ضفخنم ىوتحمب ماخلا تایافنو تایافنلا دودس يف ةدوجوملا
 ةیقفألا تاھاجتالا يف ةداملا كیرحتو میسقتل )9.2( شایرأب ةدوزم نارود ةدمعأو يكیناكیم كیرحت لئاسو عم
 فینصت ذفنت يتلاو ،ففجملا جرخمب ةیلیغشت ةروصب ةلصتم ءاوھلا فینصت تاودأ نم ةعومجم ،ةیسأرلاو
 ةیسیطانغم لصف ةزھجأ ،يبیبحلا سایقلل ةقبسم ةددحم تایدم ىلإ قئاف لكشب ةیبیبحلاو ةیبیبحلا دیدحلا تاماخ
 بارتلا تاسیطانغم ةطساوب ةلكشم ،يعباتت لكشب ةبترم )47 ،43 ،32( ةیسیطانغم نیفالد عم )19 ،16 ،13(
 .ةددحم لیم ةیواز يف ةیسیطانغملا نیفالدلا بیترت متی ،ةیلاع وأ/و ةضفخنم ةیسیطانغم ةدش تاذ ردانلا

 
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1768 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170192 :بلطلا مقر ]21[
 22/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/028441  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/690,809 
[32]  20/04/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نیش جنود -2 ،اتبوج انایارانایتاس .يف .يد -1
 لإ ،ينابموك يإ يج ھیأ ،زویھ ركیب :ةءاربلا كلام ]73[
 يس لإ

 ساسكت ،نتسویھ ، دلیفتسیو نیادلأ 17021  :كلاملا ناونع
 ) ةدحتملا تایالولا (  77073

 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/03, C09K 8/52 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2013/126158 A1  
D2: US 2012/012326 A1  
D3: US 2012/273197 A1 

 
 اھمادختسا قرطو رئب يف ءطبب رئب ةجلاعم لماوع قالطإل ةلكشم ةطوغضم تایرك :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 هزازتما متی رئب ةجلاعم لماع نم ةبكرم ةدام نم اھلیكشت متی ةلكشُم ةطوغضم ةیركب يلاحلا عارتخالا قلعتی 

 رئب يف اھلاخدإ نكمی نسلكملا يماسملا زلفلا دیسكأل ةیلالخلا زایحألا يف وأ نسلكم يماسم زلف دیسكأ ىلع
 نّوَكَت يف مكحتلا وأ/و عنمل ةلكشُملا ةطوغضملا ةیركلا نم رئبلا ةجلاعم لماع مادختسا نكمی .زاغ وأ طفن جاتنإ
 .رئبلا يف بساورلا
 
 
 22 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1769 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170201 :بلطلا مقر ]21[
 30/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/072257  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  15186696.9 
[32]  24/09/2015 

 يبوروألا بتكملا ]33[
 يدرولات يدھم :عرتخملا ]72[
 ھیأ سأ غیندلوھ ابیكس :ةءاربلا كلام ]73[
 1008 -شتأ يس ،41 تناسیرولف يد وینفأ  :كلاملا ناونع
 ارسیوس ،يللیرب
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B42D 25/305, G06Q 
10/10, B42D 25/24 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2013/067092 A1  
D2: US 2015/143535 A1  
D3: US 7958147 B1 

 
 ةینمأ ةقیثو ىلع دُعب نع ةمالع ةعابط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نم ،لابقتسال ةأیھم ةینیب ةھجاو لمشی ةینمأ ةقیثو ىلع دُعب نع ةمالع ةعابطل ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةیطمن ةدحو ؛ةینمأ ةقیثو ىلع اھتعابط دارُم ةمالعب قلعتت بلط تامولعم ،ةكبش لالخ نمو ةینادیم تادعُم
 ةلآب ةیطمن مكحت ةدحو ؛ةینمألا ةقیثولا ىلع اھتعابط دارُم ةمالع ددحت تانایب ءاشنإل ةأیھم ةمالع ءاشنإل
 .ةینمألا ةقیثولا ىلع ةمالعلا ةعابطل ماظنلا نع ًادیعب ةعابط تادعُم يف مكحتلل ةأیھم دُعب نع ةعابط
 
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1770  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170203 :بلطلا مقر ]21[
 07/11/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/031778  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/710,926 
[32]  13/05/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 وكسیفیل ویفلیس -2 ،زنیكتاو .ھیج ساموت -1
 لإ ،ينابموك يإ يج ھیأ ،زویھ ركیب :ةءاربلا كلام ]73[
 يس لإ

 ساسكت ،نتسویھ ، دلیفتسیو نیادلأ 17021  :كلاملا ناونع
 ) ةدحتملا تایالولا ( 77073

 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 7/06, E21B 7/08, 
E21B 7/18 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2008/0271925 A1  
D2: US 6272434 B1  
D3: US 2012/0061079 A1  
D4: US 2012/0138301 A1  
D5: US 2003/0234106 A1 

 
 يلعفلا نمزلا يف ھیجوتلل لباق ضمحب قافنأ ءاشنإ ماظن :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ءاشنإ ماظن نمضتی .ةیزكرم رئب ةرفح نم ةیبناج قافنأ نیوكتل قافنأ ءاشنإل ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 رئبلا لفسأ تاریغتمل ًةباجتسا اھھیجوت نكمی ضمح نقح ةھوف اھب ضمحلاب قافنأ ءاشنإ ةادأ ضمحلاب قافنألا
 .يلعفلا نمزلا يف حطسلا ىلإ اھلاسرإو اھنع فشكلا مت يتلا
 
 
 12 :ةیامحلا رصانع ددع
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )36( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شادق اأحمد عبدالنبي 

اآل �شادق علي من )فاندمنتال لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم 

)حذاء لطيف �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110307، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

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

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

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


