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 مر�سوم رقم )22( ل�شنة 2022

بتنظيم وزارة �شئون الكهرباء واملاء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وبناًء على عر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـم وزارة �شئون الكهرباء واملاء، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

وزير �سئون الكهرباء والماء، ويتبعه:

اأوًل: مدير عام كفاءة الطاقة )بدرجة وكيل م�شاعد(، ويتبعه: 

1- اإدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي. 

2- اإدارة الطاقة المتجددة والبحوث. 

ثانياً: اإدارة العالقات العامة والدولية.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 29 �شوال 1443هـ

الموافق: 30 مـايـو 2022م
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 مر�سوم رقم )23( ل�شنة 2022

بتنظيم الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

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

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

وبناًء على عر�ض وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـم الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

الأمني العام امل�شاعد )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة البحوث وال�شيا�شات.  

2- اإدارة الخدمات الأكاديمية.

3- اإدارة العتمادية والتراخي�ض.

املادة الثانية

يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 29 �شوال 1443هـ

الموافق: 30 مـايـو 2022م



العدد: 3609 – الخميس 2 يونيو 2022

6

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )76( ل�شنة 2022

ب�ساأن �سْطـب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وبناًء على عْر�ض الُم�شجل العام،

قرر الآتي:

مادة )1(

اأ�شماوؤهم  والواردة  املحامني  قيد  جدول  من  التدريب  حتت  واملحامون  املحامون  ُي�شطب 

ال�شادر  املحاماة  قانون  من   )9( املادة  حلكم  اإنفاذًا  وذلك  القرار،  لهذا  املرافق  بالك�شف 

باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980.

مادة )2(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 

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

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 �شـوال 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 مايــــو 2022م



العدد: 3609 – الخميس 2 يونيو 2022

7

نوع القْيـدا�شم المحاميالت�شل�شل

محام م�شتغلمريم يا�شر عي�شى عجالن الحدي1

محام م�شتغلفاطمة فوؤاد محمد مهنا المهنا2

محام م�شتغلعبدالرحمن اإبراهيم قا�شم الغانم3

تحت التدريب�شارة اإ�شحاق محمد عبداهلل حمدان4

تحت التدريبال�شيد اأحمد اأمير ح�شين علي العلوي5

تحت التدريبرا�شد عبدالرحمن مال اهلل را�شد بور�شيد6

تحت التدريبالعنود علي ح�شن عبداهلل ال�شيخ7

تحت التدريب�شارة مو�شى اإبراهيم عبدالجبار عبداهلل8

تحت التدريبحميدة ح�شن علي �شلمان9

تحت التدريبمريم اإبراهيم عبدالرحمن عيد مغيب10

تحت التدريبمريم �شالح يو�شف رم�شان المال11

تحت التدريبلطيفة محمد اإ�شحاق علي اليا�شي12

تحت التدريبخديجة ح�شن يو�شف عبدالرحمن مراد13

تحت التدريبمحمد طارق محمد اأحمد اآل محمود14

تحت التدريبمنوة عبداهلل محمد �شالح عبداهلل جناحي15

تحت التدريبفاطمة اأحمد اأكبر اأحمد ميرزا16
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )79( ل�شنة 2022

ـذ اخلا�س   ب�ساأن مْنـح ترخي�س مزاولة ن�ساط الـُمـَنـفِّ

ل�سركة وثاق لتنفيذ الأحكام ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�ض  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�ض ور�ْشـم جتديد الرتخي�ض،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�ض، وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2022 ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�ض الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )153237-1(  ُتـمنح �شركة وثاق لتنفيذ الأحكام ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�ض. ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

  وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 �شـوال 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 مايــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )80( ل�شنة 2022 

ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة اإتالف اأو ت�سليم املواد والأدوات املحكوم مب�سادرتها 

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ـرات العقلية،  رة واملوؤثِّ 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 

وعلى الأخ�ض املادة )51( منه، 

والأدوات  املواد  ت�شليم  اأو  لإتالف  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

املحكوم مب�شادرتها، 

املواد  ت�شليم  اأو  لإتالف  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

والأدوات املحكوم مب�شادرتها، 

وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2016 با�شتبدال ع�شو يف جلنة اإتالف اأو ت�شليم املواد والأدوات 

املحكوم مب�شادرتها، 

وبناًء على عْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

ُيعاد ت�شكيل جلنة اإتالف اأو ت�شليم املواد والأدوات املحكوم مب�شادرتها برئا�شة رئي�ض النيابة 

الأ�شتاذ/ حممد �شالح امل�شلم، وع�شوية ُكـلٍّ من: 

ممثاًل عن النيابة العامة. 1- رئي�ض النيابة الأ�شتاذ عبداهلل �شالح الذوادي  

ممثاًل عن وزارة الداخلية. 2- الرائد فواز عي�شى الدو�شري  

القائم باأعمال الُم�شجل العام  3- الم�شت�شار �شلمان اإبراهيم العامري  

 ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

4- ال�شيد محمد مكي اأحمد   رئي�ض �شئون محاكم ال�شتئناف الجنائي  

 ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املادة الثانية 

ُيـلغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار. 
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املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 

  خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

 

�شدر بتاريخ: 1 ذو القعدة 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 31 مــــايــــــــو 2022م 
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )81( ل�شنة 2022 

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم املهن

ْبط الق�سائي  واخِلْدمات ال�سحية �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاِونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،   ال�شيدلية، املعدَّ

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

وعلى الأخ�ض املادة )45( منه،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2017 ب�شاأن ا�شتخدام التقنيات الطبية امل�شاعدة على التلقيح 

ال�شطناعي والإخ�شاب،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة،

وبعد موافقة رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شفة  اإ�شماهما،  التايل  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفا  ل  ُيـخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهما باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ

للمهن الطبية  1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة  ل�شنة  املر�شوم بقانون رقم )2( 

املعاونة واملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان 

ال�شيدلية  واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  واملر�شوم 



العدد: 3609 – الخميس 2 يونيو 2022

12

ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  والقانون 

واملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة والقانون رقم )26( 

2017 ب�شاأن ا�شتخدام التقنيات الطبية امل�شاعدة على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب،  ل�شنة 

وهما:

طبيب ب�شري. 1-  الدكتورة اآمنة عارف عبدالملك  

طبيب ب�شري. 2-  الدكتورة تهاني مبروك الرا�شدي  

املادة الثانية

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

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 

  خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

 

�شدر بتاريخ: 1 ذو القعدة 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 31 مــــايــــــــو 2022م 
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )82( ل�شنة 2022

ـذ اخلا�س   ب�ساأن مْنـح ترخي�س مزاولة ن�ساط الـُمـَنـفِّ

ل�سركة كي بي اأت�س تنفيذ ذ.م.م

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�ض  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ـذ اخلا�ض ور�ْشـم جتديد الرتخي�ض،  الـُمـَنـفِّ

ـذ اخلا�ض، وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2022 ب�شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

وبناًء على عْر�ض الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )153754-1(  ُتـمنح �شركة كي بي اأت�ض تنفيذ ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�ض. ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

املادة الثانية

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

  وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذو القعدة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 31  مـايـــــــــــو 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )50( ل�شنة 2022

ـقي احل�سابات  بت�سكيل جمل�س تاأديب مدقِّ

يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ـقي احل�شابات اخلارجني،  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2021 ب�شاأن مدقِّ

وعلى الأخ�ض املادة )40( منه، 

ـقي احل�شابات  وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2022 بتحديد اخت�شا�شات جمل�ض تاأديب مدقِّ

وتنظيم اإجراءات عمله، 

وبناًء على تر�شيح املجل�ض الأعلى للق�شاء،

وعلى عْر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

برئا�شة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  احل�شابات  ـقي  مدقِّ تاأديب  جمل�ض  ـل  ي�شكَّ

القا�شي حممد خمي�ض الرميحي، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- القا�شي د. ريا�ض محمد �شيادي.

2- فاطمة عبدالح�شين بوروي�ض - رئي�ض التدقيق الداخلي بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

وتكون مدة الع�شوية باملجل�ض ثالث �شنوات.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 29 مايـــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )96( ل�شنة 2022 

ـط التف�سيلي  ب�ساأن اعتماد تعديل املخطَّ

 ملنطقة احلزام الأخ�سر - اجلزء اجلنوبي

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�ض 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

ـط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر-  2015 ب�شاأن املخطَّ وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 

اجلزء اجلنوبي،

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

ـط التف�شيلي املعد من ِقـَبـل هيئة التخطيط والتطوير العمراين  ُيـعتَمـد التعديل على املخطَّ
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ـهلة  ال�شِّ وقرية  )�شرقًا(  ْنـج  الزِّ قرية  بني  الواقع  اجلنوبي(  )اجلزء  الأخ�شر  احلزام  ملنطقة 

ـعات )359( اإىل )369( وذلك طبقًا  اجلنوبية )غربًا( والذي يت�شمن بع�ض الأجزاء من املجمَّ

ـط التف�شيلي للمنطقة واملرافق لهذا القرار.  للمخطَّ

مادة )2( 

ـف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة احلزام الأخ�شر )اجلزء اجلنوبي( ِوْفـقًا  ُتـ�شنَّ

ـق عليها ال�شرتاطات  ـط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وُتـطبَّ ِلـما هو وارد يف خمطَّ

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

 

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: 23 �شوال 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 24 مـايـــو 2022م
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 اإعالن الرتخي�س املمنوح من قبل هيئة تنظيم الت�سالت 

اإىل �سركة اإيه اآر �سي اإ�س البحرين ذ.م.م

ARCS BAHRAIN W.L.L
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قرار ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )17( ل�شنة 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�ض التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط.

قررت ا�شتمالك عقار ملك ال�شادة/ ح�شن واأحمد واإبراهيم اأبناء علي العايل و�شركائهم، 

العقار رقم )07015048(،   ،1994/9174 �شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم  الكائن يف 

وذلك من اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة �شمال �شلماباد جممع )702-712(، 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�ض بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين على 

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

جمل�س تاأديب املحامني

رقم التاأديب: 9/تاأديب/2022.

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي خليل اإبراهيم �شوار.

منطوقه  وجاء  قراره   2022/5/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�ض  اأ�شدر 

املحاماة ملدة ثالث  املْنـع عن مزاولة مهنة  بعقوبة  املدعى عليه  املجل�ض معاقبة  »قرر  كالتايل: 

�شنوات«. 

جمل�س تاأديب املحامني 
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�شنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )18( ل�شنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ض البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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[32] 14/03/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ویل نوساج يججنی -1 :نوعرتخملا ]72[
 نشیروبروك زیجولونكت فیال -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،دابسلراك ،فیارد نتوین 5823 -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،92008 اینروفیلاك
 ىنم اھتكلامل و.ش.ش ةیركفلا ةیكلملل هاج :لیكولا ]74[
 دومحم رمع
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01L 3/00, G06K 9/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2013/101184 A1 
D2: WO 2013/063230 A1 
D3: SARAH B. NG ET AL: 
"Targeted capture and massively 
parallel sequencing of 12 human 
exomes", Nature, vol. 461, no. 
7261, 10 September 2009, pages 
272-276 

 
 يوون ضمح نع فشكلاو میخضتل لماكتم ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ضمحلا ةیلاوتم نع فشكلا و يوون ضمح نم ةریغص تایمك میخضتل مقطأ و قرط ، ةمظنأ ،ةزھجأ نع فشكلا متی 
 . ةمخضملا يوونلا ضمحلا تاجتنمل يوونلا

 
 
 
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1801  ] رقم البراءة:11[
 

 
 26/05/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160021] رقم الطلب: 21[
 11/02/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/GB2014/052469 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

1314450.6 [31]  
[32] 13/08/2013 

 متحدةالمملكة ال] 33[
 شرنر، برنارد -2ھیبیت، ایان،  -1 ] المخترعون:72[
 لیندي جي ام بي اتش -1] مالك البراءة: 73[

شتراسھ  -لیندي  -فون  -كاري  -دي آر.  -1عنوان المالك:  
 بوالخ ، ألمانیا 82049، 6-14
 یو تي بي أس آي بي كونسلتنتس ش.ش.و ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C01B 17/04, C01D 
19/00, C01D 53/86 

 
 ] المراجع:56[

D1: US 2013/071315 A1  
D2: US 8440160 B1  
D3: US 4085199 A  
D4: US 6776974 B1 

 
 عملیة وجھاز الستعادة الكبریت من غاز یحتوي على كبریتید الھیدروجین  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
ھذا االختراع بطریقة لعالج الغازات. وعلى وجھ الخصوص، فإنھ یتعلق بمعالجة تیار غاز یتضمن كبریتید  یتعلق 

 ھیدروجین وجھاز لتنفیذ تلك الطریقة
 
 
 
 

 22عناصر الحمایة:  عدد
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�شنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )15( ل�شنة 2022

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها والطلبات التي مت نْقـل ملكيتها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1918

ا�سم الطالب :  �شركة من�شور لال�شتثمار القاب�شة

عنوانه : �ض.ب. 19541 جدة 21445_ المملكة العربية ال�شعودية

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/30

و�سف طلب الت�سميم: الما�شة

 الت�سنيف: 11.01

ا�سم الوكيل المفو�س: جاه للملكية الفكرية ذ.م.م

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

رقم الطلب:  ب ت /  1919

ا�سم الطالب :  �شركة من�شور لال�شتثمار القاب�شة

عنوانه : �ض.ب. 19541 جدة 21445_ المملكة العربية ال�شعودية

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/30

و�سف طلب الت�سميم: �شالة عر�ض

 الت�سنيف: 20.02

ا�سم الوكيل المفو�س: جاه للملكية الفكرية ذ.م.م

عنوانه: �شقة 804، مبنى رقم 2795 طريق 2835 مجمع 428، منطقة ال�شيف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )63( ل�شنة 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 اأ�شحاب �شركة )اأوربت القاب�شة 

�ض.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85880-1، طالبين 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  ـدة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )64( ل�شنة 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 تقدمت اإليها �شركة )البحرين لالإ�شتثمار 

139110-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني  القاب�شة - ا�شتثمار �ض.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

لل�شركة المذكورة من �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره 250,000   

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني .

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

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

الر�شمية  اجلريدة  يف  املن�شور   2021 ل�شنة   )228( رقم  ال�شتمالك  قرار  ـح  ي�شحَّ

�شعيد  ال�شيد/  عقار  با�شتمالك  اخلا�ض   ،)3572( العدد   2021 دي�شمرب   23 بتاريخ 

العقار  برقم  دم�شتان  يف  والكائن   ،1986/5670 رقم  املقدمة  مبوجب  حممد  عبداهلل 

ملنطقة غرب  التف�شيلي اجلزئي  ـط  املخطَّ م�شروع  اأجل  من  وامل�شتمَلـك   ،)10007763(

دم�شتان جممع )1017(، بحيث يكون قرار ال�شتمالك على العقار رقم )10007753(، 

ملك ال�شيد/ اإبراهيم �شيف اأحمد وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1990/1359، الكائن 

ط التف�شيلي املذكور. يف دم�شتان، وامل�شتمَلـك لغر�ض م�شروع املخطَّ

 لذا لزم التنويه.

 ا�ستدراك  

الر�شمية  اجلريدة  يف  املن�شور   2021 ل�شنة   )237( رقم  ال�شتمالك  قرار  ـح  ي�شحَّ

بتاريخ 6 يناير2022 العدد )3577(، اخلا�ض با�شتمالك جزء من عقار ال�شادة/ حممود 

�شلمان اأحمد كمال و�شركائه مبوجب املقدمة رقم 2013/660، و الكائن يف �شوق املنامة 

قرار  يكون  بحيث  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وامل�شتمَلـك   ،)03160277( العقار  برقم 

ال�شتمالك على جزء من الـُمـْلـك املوقوف على �شلمان بن اأحمد بن كمال مبوجب املقدمة 

رقم 660 / 2013، ا�شتنادًا اإىل حكم حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية الأوىل يف الدعوى 

رقم 9/00023/2019/17 املوؤرخ يف 14 اأكتوبر 2019. 

لذا لزم التنويه. 


