
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: 3610 – الخميس 9 يونيو 2022

2

�أمر ملكي رقم )16( ل�ضنة ٢٠٢٢ بتعيينات ق�ضائية�������������������������������������������������������� 4

 قانون رقم )٢1( ل�ضنة ٢٠٢٢ بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لتاأمين �الجتماعي 

�ل�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )٢4( ل�ضنة 1976����������������������������������������������������������� 8

9 ������������������������ قر�ر رقم )٢9( ل�ضنة ٢٠٢٢ باإعادة ت�سكيل �للجنة �لوطنية لمنظمة �لتجارة �لعالمية

ـذ �لخا�ض   قر�ر رقم )84( ل�ضنة ٢٠٢٢ ب�ساأن مْنـح ترخي�ض مز�ولة ن�ساط �لـُمـَنـفِّ

ل�سركة هانت�سفيل ِخـْدمات �لدعم �الأخرى للأعمال ذ.م.م����������������������������������������������� 11

قر�ر رقم )63( ل�ضنة ٢٠٢٢ بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )18( ل�ضنة ٢٠٠7 ب�ساأن 

ـل طبقاً  ـَعـطُّ �إجر�ء�ت وقو�عد ح�ساب وتح�سيل و�أد�ء ��ستر�كات �لتاأمين �سد �لتَّ

ـل ـَعـطُّ  الأحكام �لمر�سوم بقانون رقم )78( ل�ضنة ٢٠٠6 ب�ساأن �لتاأمين �سد �لتَّ

 بالن�سبةللموظفين �لخا�سعين الأحكام تاأمين �إ�سابات �لعمل �لمن�سو�ض عليها

1٢ ������������������������������������������������������������������������� في �لقانون رقم )13( ل�ضنة 1975

قر�ر رقم )4٢( ل�ضنة ٢٠٢٢ ب�ساأن تعيين مجل�ض �إد�رة موؤقت لجمعية �لتوعية �الإ�سلمية������������������� 14

 قر�ر رقم )43( ل�ضنة ٢٠٢٢ ب�ساأن ��ستبد�ل ت�سمية مركز ري�سور�سي�ض للتدريب

16 ��������������������������������������������������������������������������������� )موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

قر�ر رقم )3( ل�ضنة ٢٠٢٢ ب�ساأن تنظيم �لم�ساور�ت مع �لجمهور و�لجهات �لمعنية 

بالقطاع �لعقاري ������������������������������������������������������������������������������������������� 17

 قر�ر رقم )98( ل�ضنة ٢٠٢٢ ب�ساأن ت�سنيف وتغيير ت�سنيف عقار بعد �لتق�سيم

ـان مجمع )963(���������������������������������������������������������������������� 19 في منطقة ر�أ�ض حيَّ

٢٢ ���������������������������������������������� قر�ر لجنة �لتثمين في �لجل�سة رقم )ب - 68( ل�ضنة ٢٠٢٢

٢3 ���������������������������������������������� �إعلنات لجنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �لمتعثرة

�الإعلنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�ضنة ٢٠٠4 ب�ساأن بر�ء�ت �الختر�ع 

ونماذج �لمنفعة - �إعلن رقم )19( ل�ضنة ٢٠٢٢����������������������������������������������������������� ٢5

38 ������������������������������������������������������������������������������������ �إعلنات �إد�رة �لت�سجيل





العدد: 3610 – الخميس 9 يونيو 2022

4

 �أمر ملكي رقم )16( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

بتعيينات ق�ضائية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة        ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

 

�أمرنا باالآتي:

 �ملادة �الأوىل

ـن رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناِف العليا املدنية، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

١- القا�شي من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه.

2- القا�شي د. اأمل اأحمد عبداهلل اأبل.

�ملادة �لثانية

ـن وكياًل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

١- القا�شي هاني محمد ماهر الف�شالي.

2- القا�شي وجيه ال�شيد اأحمد ال�شاعر.

�ملادة �لثالثة

الفئة )اأ( بدرجة رئي�س  العامة من  للنيابة  ـن رئي�شًا باملحكمة الكربى املدنية، ورئي�شًا  ُيـعيَّ

باملحكمة الكربى املدنية، ُكـلٌّ من:

١- القا�شي جا�شم محمد جا�شم الجبن.

2- القا�شي عبداهلل محمد علي اأبل.

يقي. ـدِّ ٣- القا�شي اأحمد عبدالرزاق �شريف ال�شِّ

4- القا�شي اإبراهيم �شلمان محمد جفن.

ـاف. ٥- القا�شي را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحَّ

٦- القا�شي جا�شم محمد جا�شم العجالن.

٧- القا�شي ح�شين عبا�س علي الأمر.

٨- القا�شي نواف يو�شف عبدالرحمن المناعي.

٩- القا�شي نورة خالد اأحمد المدفع.
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)رئي�س نيابة( ١0- الأ�شتاذة موزة ح�شن علي النعار.    

)رئي�س نيابة( ١١- الأ�شتاذ عدنان ال�شيد علي جواد الوداعي.   

)رئي�س نيابة( ١2- الأ�شتاذ محمد �شالح ح�شن �شالح.   

)رئي�س نيابة( ١٣- الأ�شتاذ عدنان مطر عبداهلل فخرو.   

)رئي�س نيابة( ١4- الأ�شتاذ محمد علي محمد المالكي.   

١٥- القا�شي اإبراهيم ال�شيد اإ�شماعيل حراز.

١٦- القا�شي محمود ر�شا محمود الد�شوقي.

١٧- القا�شي محمد اأيمن محمد محفوظ.

١٨- القا�شي محمد اأحمد راأفت ال�شاعر.

١٩- القا�شي اأ�شرف ال�شيد عبدالمجيد �شالح.

20- القا�شي خالد عبدالمنعم م�شعود �شريف.

2١- القا�شي و�شيم عبدالهادي اأحمد اأحمد.

22- القا�شي هاني البدري الحربي محمد.

2٣- القا�شي عمرو الح�شين محمد محمد.

24- القا�شي ح�شني محمد مهاب محمد.

�ملادة �لر�بعة

الفئة )ب( بدرجة وكيل  العامة من  للنيابة  ـن وكياًل باملحكمة الكربى املدنية، ورئي�شًا  ُيـعيَّ

باملحكمة الكربى املدنية، ُكـلٌّ من:

)رئي�س نيابة( ١- الأ�شتاذ خالد اأحمد عبداهلل التميمي.   

2- القا�شي محمد عبداهلل محمد �شالح.

٣- القا�شي د. علي محمد اأحمد الجزاف.

)رئي�س نيابة( 4- الأ�شتاذ ال�شيد اأحمد كامل محمد القر�شي.   

)رئي�س نيابة( ٥- الأ�شتاذ محمد علي محمد النعيمي.    

)رئي�س نيابة( ٦- الأ�شتاذ ح�شن اأحمد ح�شن المهيزع.    

)رئي�س نيابة( ٧- الأ�شتاذ حمد جمال �شيف القالف.    

٨- القا�شي عي�شى �شامي اأحمد المناعي.

)رئي�س نيابة( ٩- الأ�شتاذ اإبراهيم عي�شى علي البنجا�شم.    

١0- القا�شي عامر عبدالوهاب العامر الهزاني.

١١- القا�شي نا�شر اإبراهيم محمد البوعينين.

)رئي�س نيابة( ١2- الأ�شتاذ عبداهلل �شالح �شالم الذوادي.   
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١٣- القا�شي �شعود عبدالعزيز محمد المالكي.

١4- القا�شي د. ريا�س محمد اإبراهيم �شيادي.

�ملادة �خلام�سة

ـن قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(، ورئي�شًا للنيابة العامة من الفئة )ب(  ُيـعيَّ

بدرجة قا�ٍس باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(، ُكـلٌّ من:

)رئي�س نيابة( ١- الأ�شتاذة نور عبداهلل �شهاب اأحمد.    

)رئي�س نيابة( 2- الأ�شتاذة نورة جمال ال�شيد محمد المعال.   

٣- القا�شي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب اآل محمود.

4- القا�شي اأحمد علي محمد المالكي.

٥- القا�شي محمد ه�شام محمد المعاودة.

٦- القا�شي محمد عبداهلل محمد عبداهلل.

٧- القا�شي محمود علي ح�شن الذوادي.

)رئي�س نيابة( ٨- الأ�شتاذ اأحمد عبداهلل ح�شن الرم�شان.   

٩- القا�شي اأحمد فوؤاد اأحمد الأن�شاري.

)رئي�س نيابة( ١0- الأ�شتاذ اأحمد حمد خليفة الفا�شل.   

)رئي�س نيابة( ١١- الأ�شتاذ عي�شى بن عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان. 

١2- القا�شي را�شد خالد را�شد الكعبي.

١٣- القا�شي محمد محمد علي ح�شين.

١4- القا�شي منت�شر محمد اأنور فتح الباب.

١٥- القا�شي محمد يحيى اإبراهيم عارف.

١٦- القا�شي عي�شى عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال.

�ملادة �ل�ساد�سة

ـن رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

١- ف�شيلة ال�شيخ د. في�شل عبداهلل محمد الغرير.

2- ف�شيلة ال�شيخ حمد �شامي ح�شين الدو�شري.

٣- ف�شيلة ال�شيخ باقر عي�شى عبداهلل محرو�س.

4- ف�شيلة ال�شيخ علي عبدالهادي عبداهلل خليفة.

٥- ف�شيلة ال�شيخ محمد طاهر �شليمان المدني.
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�ملادة �ل�سابعة

العليا  ال�شتئناف  مبحكمة  قا�شيًا  املرزوقي  عي�شى  اأحمد  عبدالإله  ال�شيخ  ف�شيلة  ـن  ُيـعيَّ

ال�شرعية.

�ملادة �لثامنة

ـن قا�شيًا باملحكمة الكربى ال�شرعية من الفئة )ب(، ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

١- ف�شيلة ال�شيخ د. محمد فوؤاد محمد الكواري.

2- ف�شيلة ال�شيخ د. يا�شر محمد اإبراهيم �شيادي.

٣- ف�شيلة ال�شيخ ح�شن محمد جعفر ال �شعيد.

4- ف�شيلة ال�شيخ محمد علي ح�شين العريبي.

�ملادة �لتا�سعة

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

                                                                             

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: ٧ ذي القعدة ١44٣هـ

المـوافـق: ٦ يـــونــيــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )٢1( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لتاأمني �الجتماعي 

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )٢4( ل�ضنة 1976

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة ١٩٧٦، وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�ملادة �الأوىل

باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  من   )2( رقم  املادة  اإىل  ثانية  فقرة  ُت�شاف 

بقانون رقم )24( ل�شنة ١٩٧٦، ن�شها الآتي:

مادة )٢( - فقرة ثانية:

»كما ت�شري اأحكام هذا القانون على اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل الذين يعملون معه، طبقًا 

لل�شوابط وال�شروط التي ي�شدر بها قرار من الوزير.«

�ملادة �لثانية

ال�شادر  التاأمني الجتماعي  املادة )٣( من قانون  الأوىل من  الفقرة  البند )٩( من  ُيلغى 

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة ١٩٧٦، وُيعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة تبعًا لذلك.

�ملادة �لثالثة

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

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

ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع

بتاريـــخ: ٧ ذي القعدة ١44٣هـ

الموافق: ٦ يـونـيــــــــــــــو 2022م
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 قر�ر رقم )٢9( ل�ضنة ٢٠٢٢

باإعادة ت�سكيل �للجنة �لوطنية ملنظمة �لتجارة �لعاملية

رئي�س مجل�س الوزراء: 

١٩٩٦ باإن�شاء وتنظيم اللجنة الوطنية ملنظمة  بعد الطالع على املر�شوم رقم )2٥( ل�شنة 

ل باملر�شوم رقم )٥٩( ل�شنة 20١١، التجارة العاملية وبيان اخت�شا�شاتها، املعدَّ

وعلى القرار رقم )١0( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية،

ـلة يف ع�شوية اللجنة، وعلى تر�شيحات الوزارات واجلهات املمثَّ

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

والتجارة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  العاملية  التجارة  ملنظمة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيـعاد 

وال�شياحة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�سوكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة١

الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة2

 ع�شوًا واأمينًا عامًا

للجنة

ع�شوًاالوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة٣

ع�شوًاالوكيل امل�شاعد ل�شئون املوانىء بوزارة املوا�شالت والت�شالت4

ع�شوًاالوكيل امل�شاعد ل�شئون التعاون الدويل بوزارة املالية والقت�شاد الوطني٥

ع�شوًارئي�س قطاع املنظمات بوزارة اخلارجية٦

ع�شوًامدير اإدارة التخلي�س اجلمركي ب�شئون اجلمارك بوزارة الداخلية٧

ع�شوًامدير اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة٨

ع�شوًامدير اإدارة ال�شتقرار املايل مب�شرف البحرين املركزي٩

ـْفـط١0 ع�شوًامدير اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط ال�شرتاتيجي بوزارة النِّ

ع�شوًامدير اإدارة ال�شيا�شات ال�شريبية باجلهاز الوطني لالإيرادات١١

ع�شوًامدير اإدارة و�شائل الإعالم بوزارة �شئون الإعالم١2

ع�شوًاامل�شئول الوطني لالأوزون باملجل�س الأعلى للبيئة١٣

ع�شوًاالرئي�س التنفيذي ل�شادرات البحرين١4

ع�شوًاالنائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين١٥

ع�شوًارئي�س ق�شم ال�شحة النباتية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين١٦
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والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شناعية  والـِمـْلـكية  اخلارجية  التجارة  اإدارة  مدير  ويكون 

رًا للجنة. وال�شياحة مقرِّ

�ملادة �لثانية

ُيـلغى القرار رقم )١0( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية.

�ملادة �لثالثة

اأحكام هذا  ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ  على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واملعنيني - 

القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

حممد بن مبارك �آل خليفة

�شدر بتاريخ: ٩ ذي القعدة ١44٣هـ

الـمــــوافـــــــق: ٨ يـــونـيــــــــــو 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سلمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )84( ل�ضنة ٢٠٢٢

ـذ �خلا�ض   ب�ساأن مْنـح ترخي�ض مز�ولة ن�ساط �لـُمـَنـفِّ

ل�سركة هانت�سفيل ِخـْدمات �لدعم �الأخرى للأعمال 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 202١،

اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س  طلب  ر�ْشـم  حتديد  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )٣( رقم  القرار  وعلى 

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

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

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ـدة يف ال�شجل التجاري  ُتـمنح �شركة هانت�شفيل ِخْدمات الدعم الأخرى لالأعمال ذ.م.م املقيَّ

ـذ اخلا�س. حتت رقم )١-١٥٣٩٦٣( ترخي�شًا ملزاولة ن�شاط الـُمـَنـفِّ

�ملادة �لثانية

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

  وزير �لعدل

و�ل�سئون �الإ�سلمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ:  ٦ ذي القعــدة ١44٣هـ

الـمـوافـــــــــق: ٥ يـونـيـــــــــــــــــو 2022م
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وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني

 قر�ر رقم )63( ل�ضنة ٢٠٢٢

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )18( ل�ضنة ٢٠٠7 ب�ساأن �إجر�ء�ت وقو�عد

ـل طبقاً الأحكام ـَعـطُّ  ح�ساب وحت�سيل و�أد�ء ��سرت�كات �لتاأمني �سد �لتَّ

ـل ـَعـطُّ  �ملر�سوم بقانون رقم )78( ل�ضنة ٢٠٠6 ب�ساأن �لتاأمني �سد �لتَّ

 بالن�سبةللموظفني �خلا�سعني الأحكام تاأمني �إ�سابات �لعمل �ملن�سو�ض عليها

يف �لقانون رقم )13( ل�ضنة 1975

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

بعد الطالع على القانون رقم )١٣( ل�شنة ١٩٧٥ ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )٧٨( ل�شنة 200٦ ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )٣( ل�شنة 200٨ ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )٣٣( ل�شنة 20١4،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )4٨( ل�شنة 20١0، وتعديالته،

واأداء  وحت�شيل  ح�شاب  وقواعد  اإجراءات  ب�شاأن   200٧ ل�شنة   )١٨( رقم  القرار  وعلى 

ب�شاأن   200٦ ل�شنة  رقم )٧٨(  بقانون  املر�شوم  لأحكام  ـل طبقًا  ـَعـطُّ التَّ �شد  التاأمني  ا�شرتاكات 

املن�شو�س  العمل  اإ�شابات  تاأمني  لأحكام  اخلا�شعني  للموظفني  بالن�شبة  ـل  ـَعـطُّ التَّ �شد  التاأمني 

عليها يف القانون رقم )١٣( ل�شنة ١٩٧٥،

وبعد التن�شيق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

اإجراءات  ب�شاأن   200٧ ل�شنة   )١٨( رقم  القرار  من  و)٧(   )١( املادتني  بن�شي  ُيـ�شتبَدل 

ـل طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون  ـَعـطُّ وقواعد ح�شاب وحت�شيل واأداء ا�شرتاكات التاأمني �شد التَّ

ـل بالن�شبة للموظفني اخلا�شعني لأحكام تاأمني  ـَعـطُّ رقم )٧٨( ل�شنة 200٦ ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

ـان الآتيان: اإ�شابات العمل املن�شو�س عليها يف القانون رقم )١٣( ل�شنة ١٩٧٥، الن�شَّ
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مادة )1(:

�شد  التاأمني  ا�شرتاكات  واأداء  وحت�شيل  ح�شاب  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  »تتوىل 

اإ�شابات  تاأمني  لأحكام  اخلا�شعني  البحرينيني  وغري  البحرينيني  للموظفني  بالن�شبة  ـل  ـَعـطُّ التَّ

ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   ١٩٧٥ ل�شنة   )١٣( رقم  القانون  يف  عليها  املن�شو�س  العمل 

ال�شهرية  ال�شرتاكات  عنه  د  ُتـ�شدَّ الذي  الراتب  اأ�شا�س  على  وذلك  احلكومة،  ملوظفي  التقاعد 

للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.«

مادة )7(:

»على اجلهات املن�شو�س عليها يف البند )2( من املادة )2( من هذا القرار اأن تقدم للهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي يف اأول يناير من كل عام بيانًا برواتب املوظفني العاملني لديها يف هذا 

ده الهيئة. التاريخ على النموذج الذي حتدِّ

على  يطراأ  تغيري  بكل  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  باإخطار  اجلهات  هذه  تلتزم  كما 

ده الهيئة.« الرواتب امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وذلك على النموذج الذي حتدِّ

�ملادة �لثانية

ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لثالثة 

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

وزير �ملالية و�القت�ساد �لوطني

�سلمان بن خليفة �آل خليفة

�شدر بتاريخ: ١0 ذي القعدة ١44٣هـ

الـمـــــوافـــــق: ٩ يـــونـيـــــــــــــــو 2022م
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 وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )4٢( ل�ضنة ٢٠٢٢

ب�ساأن تعيني جمل�ض �إد�رة موؤقت جلمعية �لتوعية �الإ�سلمية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

ل�شنة  رقم )2١(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

١٩٨٩، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )٣٥( ل�شنة 200٥ ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التوعية الإ�شالمية،

وعلى القرار رقم )٥٩( ل�شنة 20١٦ ب�شاأن حل جمعية التوعية الإ�شالمية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التوعية الإ�شالمية، املعدل بالقرار رقم )2٧( ل�شنة 20١٥،

وعماًل بن�س املادة )2٣( من املر�شوم بقانون رقم )2١( ل�شنة ١٩٨٩ امل�شار اإليه، 

ووفقًا ملا جاء مبنطوق حكم املحكمة الكربى املدنية - الدائرة الإدارية - املوؤرخ يف 2٧ نوفمرب 

الإداري رقم )٥٩(  القرار  باإلغاء  02/20١٦/١0٥4٩/٨ والذي يق�شي  الق�شية رقم  20١٩ يف 

ل�شنة 20١٦ ب�شاأن حلِّ جمعية التوعية الإ�شالمية،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية التوعية الإ�شالمية،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية التوعية الإ�شالمية ملدة �شنة برئا�شة ال�شيد/ خليل اإبراهيم  ُيعيَّ

حممد ال�شيخ اأحمد، وع�شوية ُكلٍّ من:

١- علي محمد علي من�شور العكري.

2- را�شد عبداهلل اأحمد ح�شن.

٣- فردان محمد كاظم علي.

4- عادل محمد مهدي ربيع اأحمد.
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مادة )٢(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا 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 )2١( ل�شنة ١٩٨٩، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  ُيِعدُّ 

نًا اأمورها املالية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام  اجلمعية مت�شمِّ

القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل ثمانية اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

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

اًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية  ب�شهر على الأقل، ويعِر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س 

الإدارة ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )5(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 2١ �شوال ١44٣هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 مـايـــو 2022م
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 وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )43( ل�ضنة ٢٠٢٢

 ب�ساأن ��ستبد�ل ت�سمية مركز ري�سور�سي�ض للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   ١٩٩٨ ل�شنة   )2٥( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )١٣( ل�شنة ١٩٩٩ ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

20١4 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز ري�شور�شي�س للتدريب  وعلى القرار رقم )١2( ل�شنة 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، 

ـقة برقم 20220٣٣٩٩٣،  وعلى تعديل وثيقة تاأ�شي�س �شركة املوارد لال�شت�شارات ذ.م.م املوثَّ

وعلى ا�شتمارة طلب تغيري ا�شم املوؤ�ش�شة التدريبية املوؤرخة يف 24 مايو 2022، 

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

 Enma Training and Human ُتـ�شتبَدل ت�شمية )معهد اإمناء للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية

Resource Development Institute( بت�شمية )مركز ري�شور�شي�س للتدريب(، اململوكة لل�شادة/ 
ـدة يف ال�شجل التجاري برقم ١-٧2٧٦٧.  �شركة )بيوند ديجريز لال�شت�شارة ذ.م.م( املقيَّ

مادة )٢(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 2٨ �شوال ١44٣هـ

الـمـــوافـــــــق: 2٩ مـايـــو 2022م



العدد: 3610 – الخميس 9 يونيو 2022

17

موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري

 قر�ر رقم )3( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن تنظيم �مل�ساور�ت مع �جلمهور و�جلهات �ملعنية بالقطاع �لعقاري 

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )2٧( ل�شنة 20١٧، 

وعلى الأخ�س الفقرة )ب( من املادة )4( منه، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

قرر �الآتي: 

مادة )1( 

نطاق �ل�سريان 

ت�شري اأحكام هذا القرار على امل�شاورات التي ُتـعَقـد مع اجلمهور واجلهات املعنية بالقطاع 

ـ�س لهم طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )2٧(  العقاري واملرخَّ

ل�شنة 20١٧. 

مادة )٢( 

عقد �مل�ساور�ت 

القطاع  على  ملمو�س  تاأثري  ذات  تدابري  اأو  قرارات  اأو  لوائح  اأي  اإ�شدار  قبل  املوؤ�ش�شة  على 

ـ�س لهم، اأن تقوم بعْقـد م�شاورات مع اجلمهور واجلهات املعنية بالقطاع العقاري  العقاري واملرخَّ

ـ�س لهم، ل�شتطالع اآرائهم قبل اإ�شدار اأيٍّ من تلك اللوائح والقرارات والتدابري من خالل  واملرخَّ

املوقع الر�شمي للموؤ�ش�شة. 

مادة )3( 

�لن�سر على �ملوقع �الإلكرتوين للموؤ�س�سة 

العقاري  القطاع  على  امللمو�س  التاأثري  ذات  والتدابري  والقرارات  اللوائح  اأحكام  ُتـن�َشـر 

التي تعتزم املوؤ�ش�شة اإ�شدارها على املوقع الإلكرتوين الر�شمي للموؤ�ش�شة يف ق�شم خا�س ي�شمى 

تفا�شيل  على  الطالع  للكافة  تتيح  واحدة  معلومات  نقطة  الق�شم  هذا  ويكون  )امل�شاورات(، 

امل�شاورات وما يتم اإبداوؤه فيها من اآراء.   
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مادة )4( 

�ملدة �لزمنية للم�ساور�ت 

اأحكام  ن�ْشـر  تاريخ  اأيام عمل من  �شبعة  تقل عن  ل  للم�شاورات  زمنية  املوؤ�ش�شة مدة  د  حتدِّ

اللوائح والقرارات والتدابري التي تعتزم اإ�شدارها على املوقع الإلكرتوين الر�شمي لها. 

مادة )5(  

�الطلع على نتائج �مل�ساور�ت 

دة للم�شاورات، بالإعالن عن ملخ�س نتائج امل�شاورات  تقوم املوؤ�ش�شة بعد انتهاء املدة املحدَّ

على املوقع الإلكرتوين الر�شمي لها.  

مادة )6( 

�لنفاذ 

وُيـعمل به من  اأحكام هذا القرار،  التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري تنفيذ  على الرئي�س 

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

رئي�ض جمل�ض �إد�رة للموؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري 

       �سلمان بن عبد�هلل بن حمد �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: ٣ ذي القعدة ١44٣هـ

الـمــــوافــــــق: 2 يـــونـيـــــــــــو 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )98( ل�ضنة ٢٠٢٢

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

يف منطقة ر�أ�ض حيَّـان جممع )963(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 ،١٩٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١٣( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩4،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١٩٩4 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )٥٦(  ال�شادرة  التنفيذية  200٥، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )٦(  ل  املعدَّ

200٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣٥( ل�شنة 200١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١٦( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣٩( ل�شنة 200٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   20١٩ ل�شنة  رقم )٥0(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )٨٩( ل�شنة 202١، 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 )٥٥( ل�شنة 20١٦، )2٨( ل�شنة 200٩، 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  العقار رقم )١20١20١٥(  الذي ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا من  ـف اجلزء  ي�شنَّ

ـر ت�شنيف اجلزء املتبقي من العقار ذاته بعد التق�شيم  ـان جممع )٩٦٣( ويغيَّ منطقة راأ�س حيَّ
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من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 

اأ )RA(، وت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق با�شتخدام جتاري )*B3( وت�شنيف 

اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  وت�شنيف   ،)PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق 

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

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )2٨( ل�شنة 200٩.

مادة )٢(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام 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 �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ذي القعدة ١44٣هـ

الـمــــوافــــــق: ١ يـــونـيـــــــــــو 2022م
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قر�ر جلنة �لتثمني يف �جلل�سة رقم )ب - 68( ل�ضنة ٢٠٢٢

لة لها مبوجب القانون رقم )٣٩( ل�شنة 200٩  اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

اأحمد  علي  ال�شيد/  ملك  من  جزء  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 

عبداهلل، الكائن يف البالد القدمي، امل�شجل باملقدمة رقم ١٩٩١/٧٧٨٦ وذلك يف جل�شتها رقم   

دينارًا  )خم�شون  بحرينيًا  دينارًا   ٥0 ب�شعر   ،2022 مار�س   ١٦ بتاريخ   2022 ل�شنة   )٦٨  - )ب 

)خم�شمائة                  بحرينيًا  دينارًا   ٥٣٨/200 يعادل  ما  اأي  لالأر�س،  املربع  للقدم  فقط(  بحرينيًا 

وثمانية وثالثون دينارا بحرينيًا ومائتا  فل�س فقط( للمرت املربع.

ويف حال التظلم، ُيـرجى تقدمي التظلم اإىل اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة واأربعني 

يومًا من تاريخ هذا الإخطار.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه ُيـعتَبـر هذا الإخطار ا�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

ببناية  البلديات(  )�شئون  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مع  التوا�شل 

الذهب باملنامة لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

مدير �إد�رة �ال�ستملك و�لتعوي�ض  
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�إعلن باملز�د �لعلني

للم�سروع رقم )6( ل�ضنة ٢٠٢1 

)�ملدينة �الأنيقة(

ـرة عن و�شعها م�شروع )املدينة الأنيقة(  تعلن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ

املقام على قطعة الأر�س امل�شجلة باملقدمة رقم ٧٩02/200٦ الوثيقة رقم )١40٩٣٣( الكائنة 

يف هورة عنقة، باملزاد العلني.

على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره مبلغ -/٣.4٩0.000 دينار بحريني )ثالثة ماليني 

واأربعمائة وت�شعون األف دينار بحريني(، وحددت يوم الأحد املوافق 2٦ يونيو 2022م للمزايدة.

المــكان: مبنــى الأمانة العامة للمجل�ــس الأعلى للق�شــاء بالمنطقة الدبلوما�شــية بالمنامة، الدور 

الأر�شي.

الوقت: ١:00 م�شاءًا.

التطوير  ت�شوية م�شاريع  ُكـتَّـاب جلنة  املزايدة الت�شال بقلم  الرغبة يف  فعلى كل من لديه 

ـرة يف اأوقات الدوام الر�شمي على هاتف رقم ١٧٥١٣2٨٦، اأو باحل�شور يف التاريخ  العقارية املتعثِّ

واملكان والوقت املحددين اأعاله.

جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة

�إعلنات جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعرثة
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�إعلن باملز�د �لعلني

للم�سروع رقم )4( ل�ضنة ٢٠15 

)تلل �لغروب(

الغروب(  ـرة عن و�شعها م�شروع )تالل  املتعثِّ العقارية  التطوير  ت�شوية م�شاريع  تعلن جلنة 

 )١4١40٣( رقم  الوثيقة   ٨٧0٨/200٧ رقم  باملقدمة  امل�شجلتني  الأر�س  قطعتي  على  املقام 

واملقدمة رقم ٨٦0٧/200٧ وثيقة رقم )١4١402(، الكائنتني يف هورة عنقة، باملزاد العلني.

)خم�شة  بحريني  دينار   ٥.٩20.000/- مبلغ  مقداره  اأ�شا�شي  ب�شعر  املزاد  يبداأ  اأن  على 

2022م  2٦ يونيو  األف دينار بحريني(، وحددت يوم الأحد املوافق  ماليني وت�شعمائة وع�شرون 

للمزايدة.

المــكان: مبنى الأمانة العامة للمجل�ــس الأعلــى للق�شاء بالمنطقة الدبلوما�شــية بالمنامة، الدور 

الأر�شي.

الوقت: ١2:00 م�شاءًا.

التطوير  ت�شوية م�شاريع  ُكـتَّـاب جلنة  املزايدة الت�شال بقلم  الرغبة يف  فعلى كل من لديه 

ـرة يف اأوقات الدوام الر�شمي على هاتف رقم ١٧٥١٣2٨٦، اأو باحل�شور يف التاريخ  العقارية املتعثِّ

واملكان والوقت املحددين اأعاله. 

جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة
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 �الإعلنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�ضنة ٢٠٠4

 ب�ساأن بر�ء�ت �الخرت�ع ومناذج �ملنفعة

�إعلن رقم )19( ل�ضنة ٢٠٢٢

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

٣- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

٥- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- الت�شنيف الدولي.

٧- المراجع.

٨- ا�شم الختراع.

٩- ملخ�س البراءة.

١0- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�لـِمـْلـكية �ل�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1802  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160024 :بلطلا مقر ]21[
 24/02/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/068282  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

  [31] 1350986-4 
[32] 28/08/2013 

 دیوسلا ]33[
 ، غنیلدرون -2 میكاوج ، نوسلین -1 :نوعرتخملا ]72[
  كیرتاب ، غریبمورتس -3 كیرإ
 يب ھیا مورتیفویب نافروأ شیدیوس :ةءاربلا كلام ]73[
  )لباب(
 دیوسلا ، ملوھكوتس S-112 76  :كلاملا ناونع
  يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 38/00, C07K 
14/47 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2005/090448 A1 
D2: WO 2012/004384 A2 
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"Development of Affibody (R) C5 
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 يرشب C5 لمكمب طبترت ةتباث تادیتبب يلوب  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 دیتبب يلوبلا لمتشی ثیح ،(C5) 5 يرشب لمكم نوكم طبر ىلع رداق دیتبب يلوبب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
  :نیمألا ضمحلا ةیلاوتم ىلع روكذملا

[[BM]-[L2]-QSX42X43LLX46EAKKLX52X53X54Q 
 ؛Sو A نم اھرایتخا متی X42 ؛ينیب لصو ةقلح نع ةرابع ]L2[ ؛C5 طبر زفاح نع ةرابع ]BM[ ثیح

X43 نم اھرایتخا متی N و E؛ X46 نم اھرایتخا متی A، S و C؛ X52 نم اھرایتخا متی E، N و S؛ X53 
 متی X54 و ؛N نع ةرابع X52 نوكت امدنع D نوكت ال X53 نأ طرشب ،S و D، E نم اھرایتخا متی
 .S و A نم اھرایتخا

 
 25 :ةیامحلا رصانع ددع
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[31] 14/044,704 
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 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،نا ،نوج ،نوسمایلو -2 ،ویروك .يب دلانور -1
 ویلبد ،بلاك ،نیلكام
 نشیروبروكنأ زیجولونكت يرأ :ةءاربلا كلام ]73[
 وكیسكم وین ، يإ نإ سیلب يودم 3901 :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،87109
 تاراشتسإلاو ةاماحملل هوكراشمو يمیمتلا :لیكولا ]74[
 ةینوناقلا

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F16B 2/02, F16B 5/06, 
F24J 2/52 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/253190 A1 
D2: DE 8520407 U1 
D3: US 4371139 A 
D4: US 2006/138286 A1 
D5: WO 2008/084102 A2 
D6: DE 10025538 A1 
D7: US 2012/240489 A1 

 
 تیبثت ةفیتك قرطو تابیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لصتم نرم يواز يلفس وضعو ،لقألا ىلع دحاو يولع وضع نمضتی نرم مسج لمشی تیبثت ةفیتك بیكرت
 ةفیتك بیكرت لمشی .يلفسلا وضعلاو يولعلا وضعلا نیب عاعش لاخدإ ةحتف نرملا مسجلا ددحی .يولعلا وضعلاب
 اضیأ لمشی نأ تیبثتلا ةفیتك بیكرتل نكمملا نم .يولعلا وضعلا ىلع قلعم لقألا ىلع دحاو طبرم اضیأ تیبثتلا
 ننسملا بیضقلا تبثی ثیحب طبرلا ةلوماصو لقألا ىلع دحاولا يولعلا وضعلا لالخ نم دتمی ننسم بیضق

 ایضرأ ءابرھكلا دیلوت زاھج لعجیو يولعلا وضعلا ىلع طبرلا ةلوماص ریودت طغضی ثیحب يولعلا وضعلا ىلع
 ھعضو متی لمكم ضیرأت زاھج اضیأ لمشی نأ تیبثتلا ةفیتك بیكرتل نكمملا نم .ةیئوضورھكلا ةدحولا لثم
 ایئابرھك ءابرھكلا دیلوت زاھج ضیرأتل يولعلا وضعلل رواجم لكشب
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1804 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160069 :بلطلا مقر ]21[
 18/05/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/069699  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/145,447 
[32] 31/12/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،.ویلبد غیرك ،يدور -2 ،.ویلبد كرام ،نوسریبور -1
 ،يفار -5 ،رفوتسیرك ،ریوغ كام -4 ،زلراشت ،يتراب
 توكس ،نیودوج -7 ،رجنیج ،كورثور -6 ،.ما انشیرك
 .كنإ ،زسیفریس يجرینإ نوتروبیلاھ :ةءاربلا كلام ]73[
 يت ،نوتسویھ ،درافیلوب ریالیب 10200  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،77072 سكا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 47/12, G06K 
19/077 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2012/0055998 A1 
D2: US 2002/0145526 A  
D3: US 2007/0090927 A1 
D4: US 2012/0056504 A1 
D5: US 2011/0199228 A1 
D6: JP 2008/541616 A 

 
 RFID MEMS تارعشتسمب رئبلا لفسأ فورظ مییقتل ةزھجأو قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 )LC( ةیوعس ةیثح ةرئادبً اطوبرمً ابلاق )RFID( يكلساللا ددرتلاب ةیوھلا دیدحت ةمالع نمضتت نأ نكمی 
 صاوخلً اقفو عوتنی نانر ددرت ىلع LC ةرئاد لمتشت نأ نكمی .يثح رصنعبً انرتقمً ایوعس ًارصنع نمضتت
 نیوكتل بلاقلا لوح ةعوضوم فیلغت ةدام RFID ةمالع نمضتت نأ نكمی .RFID ةمالع نم برقلاب عئاملا
 ةیصاخل حامسلل ،LC ةرئاد نم ءزج ىلع كمسب فیلغتلا ةدام نوكت نأ نكمی .RFID ةمالعل يجراخلا حطسلا
 ةحازإ متت ثیحب LC ةرئادل نانرلا ددرتلا ىلع ریثأتلاب يجراخلا حطسلا نم بیرقلا عئاملاب ةصاخلا ةیلصوملا
 .ةیفاضإ قرطو ،ةمظنأو ،ةزھجأ نع فشكلا مت .ٍناث نانر ددرت ىلإ نانرلا ددرتلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1805 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 02/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160118 :بلطلا مقر ]21[
 28/08/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/016290  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/941,754 
[32] 09/02/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ویروك يب دلانور :عرتخملا ]72[
 نشیروبروكنأ زیجولونكت يرأ :ةءاربلا كلام ]73[
 وكیسكم وین ، يإ نإ سیلب يودم 3901 :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،87109
 تاراشتسإلاو ةاماحملل هوكراشمو يمیمتلا :لیكولا ]74[
 ةینوناقلا

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F24S 40/00, F24S 30/00, 
F24S 30/425, G01S 3/786 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2013/0340807 A1 
D2: US 2009/0095283 A1 
D3: US 4323052 A 

 
 ءاوتلالا تاددحم نمضتت ةیسمش تاعبتتمو ءاوتلالل ةددحم قرطو ةمظناو ةزھجا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،ءاوتلالا عاعشب ةطبترم تیبثت ةیلآ ،معدلا دومعب لصتم ءاوتلا عاعش ،معد دومع لمشی يسمش عبتتم بیكرت 
 ببستلاب ةیجراخ ةوق موقت امدنع .عفدلا ماظن جرخمب لصتم ءاوتلا ددحمو ،ءاوتلالا عاعشب لصتم عفد ماظن
 ةینارودلا ةكرحلا لیھستب ءاوتلالا ددحم موقی ،اقبسم ددحملا دحلا زواجتی عفدلا ماظن يف ءاوتلالا ىوتسم لعجب
 ىلع دتمی زاكترا روحم لوح نارودلاب ةیجراخلا ةوقلل حامسلا يلاتلابو ،ءاوتلالا هاجتاب يسمشلا عبتتملا بیكرتل

 ةیسمشلا تاعبتتملا يف ةددعتملا فوفصلا ةاذاحمل قرط اضیأ ةیلاثملا تادیسجتلا لمشت .ءاوتلالا عاعش لوط
 
 
 21 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1806 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160116 :بلطلا مقر ]21[
 01/09/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/019009  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/948,118  
[32] 05/03/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 زلراشت ،ساتناتمیك -2 ،نترام ،رولیات -1
 يجولونكت نوبركوردیھ لتشتیب :ةءاربلا كلام ]73[
 .كنإ ،زنشولوس
 يت ،نتسویھ ،درافیلوب كاووأ تسوب 3000  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،6503-77056 سكإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01D 53/52, C01C 1/12, 
B01D 19/00, B01D 53/14, C02F 
1/20, C02F 103/36 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5236557 A 
D2: DE 4238289 A1 
D3: GB 1471195 A 
D4: US 2005/139546 A1 

 
 دیتیربك عزن ةلیسو يف اینومألاو نیجوردیھلا دیتیربكل نسحم لصفل قرطو ةمظنأ  :عارتخالا مسا ]54[
 نیجوردیھ
 
 :صخلملا ]57[ 
 مادختساب H2S عزنل ةلیسو يف NH3و H2S نم لكل نسحم لصفل قرطو ةمظنأب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .لماخ زاغ وأ /و نوبركلا دیسكأ يناث
 
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1807 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160139 :بلطلا مقر ]21[
 16/10/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/025982  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/979,802 
[32] 15/04/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ھیرك ،لوب ،تربور :عرتخملا ]72[
 ستكدورب لارینیم ستیتس دتیانوی :ةءاربلا كلام ]73[
 ينابموك
 ھیج نأ ،بوھناتس ،تیرتس سناروف 41  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،07874
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09D 5/14 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 4179535 A 
D2: US 2012/0309886 A1 

 
  قیرحلا نم ةیاقولا يف مادختسالل ءام ساسأ ىلع ةمئاق يسكوبیإ غیص  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 .قیرحلل ةمواقم داوم عم مادختسالل ،اھعضول قرطو ،تاعومجمو ،ءالط تابیكرتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 تابیكرت عضو نكمیو .قیرحلل ةحفاكم داوم شامكناو فیفجت لدعم يف مكحتلل ةلاعف ءالطلا تابیكرت نوكتو
 ةزیجو ةرتفب ةزیكر ىلع داوملا هذھ عضو متی نأ دعب قیرحلا ةحفاكم داوم ىلع كلذك ءالطلا

 
 
 10 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1808 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160142 :بلطلا مقر ]21[
 25/10/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/027527  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/984,247 
[32] 25/04/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،.ھیا دیفید ، زمایلیو -2 ،لكیام ، موسلیم -1
 دراشتیر ، يروغیرغ -3 
 نشیروبروك رتنس لاكیدیم زنیردلشت :ةءاربلا كلام ]73[
 ستیسوشاسام ، نطسوب تیرتس كوتاش 55  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا ،02115
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 48/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: RENELLA RAFFAELE ET 
AL: "Hematopoietic SIN Lentiviral 
Micro RNA-Mediated Silencing of 
BCL11A: Pre-Clinical Evidence for 
a Sickle Cell Disease Gene-Therapy 
Trial", vol. 120, no.21, November 
2012 
D2: US 2014/018410 A1  
D3: US 2011/182867 A1  

 
 نیبولجومیھلا ضارمأ جالعل قرطو تابیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 RNA زارمیلوب نع ریبعتلل BCL11A فدھتست اصیصخ ةممصم ةیقیلخت MicroRNAs انھ جذامنلا مدقت 

II، ةدایز ةطساوب ایمیسالث وأ ةیلجنملا ةیلخلا ضرم لثم نیبولجومیھلا ضارمأ جالعل مادختسا قرطو 
 .ينینجلا نیبولجومیھلا تایوتسم نع ریبعتلا تایوتسم
 
 27 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1809 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170011 :بلطلا مقر ]21[
 18/01/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/062985  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1456942 
[32] 18/07/2014 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،تربلیف ، فیالفیل -2 ،سیولیھ ،سكویرد -1
 نمید ، وكوك يل لجوكینیل
 زلفون زیجرینیا ھیب فا يآ :ةءاربلا كلام ]73[
 92852-فا ،يرب-سیوب ود وینفأ 4 تإ 1  :كلاملا ناونع
 اسنرف ،سكدیس نوسیملام – لیور
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 5/27, C07C 7/13, 
C07C 15/08 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2014/155667 A1 
D2: FR 2862638 A1 

 
 ةدحو مدختست ةیلمع ،نیلیازلا ءزج ساسأ ىلع ءاقنلا يلاع نیلیازاراب جاتنإل ةیلمع  :عارتخالا مسا ]54[
 روط يف ىرخألاو يزاغ روط يف امھدحأ ،ةرموسیآلا تادحو نم نینثاو ةدحاو ةیكاحم ةقبطلا ةكرحتم لصف
 لئاس
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةدحو مدختست ةیلمع ،نیلیازلا ءزج ساسأ ىلع ءاقنلا يلاع نیلیازاراب جاتنإل ةیلمع يلاحلا عارتخالا فصی 
 روط يف ىرخألاو يزاغ روط يف امھدحأ ،ةرموسیآلا تادحو نم نینثاو ةدحاو ةیكاحم ةقبطلا ةكرحتم لصف

 لئاس
 
 
 8 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1810 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170044 :بلطلا مقر ]21[
  :ةیولوألا ]30[ 12/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[

[31] EP 16 159 620.0 
[32] 10/03/2016 

 يبوروألا بتكملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نیالك ردناسكلأ -2 ،ينامویكنیس ویدوالك .د -1
 ھیك وك & شتا يب ما يج رزواھنیفیر :ةءاربلا كلام ]73[
 كیربافنینیشام يج
 53844 ، 46 ھیسارتس رشتیابس  :كلاملا ناونع
 ایناملأ ، فرودسویرت
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     D04H 3/7, B65D 65/38, 
B65D 30/00, D04H 3/16 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 102006020488 A1 
D2: WO 2008/034613 A2 
D3: WO 2005/098119 A1 
D4: DE 102007018579 A1 
D5: EP 0292948 A2 

 
 فالغو ،ھعنص ةقیرط ،ماحلل لباق فللاب لوزغم كاحم ریغ جیسن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 فیلغت سایكأ وأ فالغل نوكمك ،ماحلل لباق فللاب لوزغم فالغ جیسن ادیدحت ،ماحلل لباق فللاب لوزغم جیسن 

 ىلع اھل ةرمتسملا طویخلا .ةیرارح ةیكیتسالب ةدام نم ةرمتسم طویخ ىلع يوتحی فللاب لوزغملا جیسنلا ثیح
 .فللاب لوزغملا جیسنلا ماحل ةیلباق نیسحتل لقألا ىلع ةدحاو وشح ةدام نم نزولاب %3 لقألا
 
 
 16 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1811 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170074 :بلطلا مقر ]21[
 25/04/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/075022  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/073,462 
[32] 31/10/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ایرام-يدیھ -3 ،نغاھنروب وكیھ -2 ،سیوملیف سرال -1
 ننوتھیل
 يب ھیأ لانوشانرتنإ يبلود :ةءاربلا كلام ]73[
 ،35-1 غیوغریبركیرھ ،يإ3 ،غنیدلب ولوبأ  :كلاملا ناونع
 ادنلوھ ،تسودیز مادرتسمأ ،نإ يس 1101-لإ نإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G10L 19/008 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2014/126689 A1 
D2: HERRE J PRG A REGEN ET 
AL: "MPEG Surround-The 
ISO/MPEG Standard FOR Efficient 
and Compatible Multichannel Audio 
Coding", JAES, AES, 60 EAST 
42ND STREET, ROOM 2520 
NEWYORK 10165-2520, USA, vol. 
56, no. 11, 1 November 2008, pages 
932-955, XP040508729 
D3: US 2006/165184 A1 

 
 ةیتوص تاراشإل يرتمارابلا جزملا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 جزم ةراشإ نم ةیناثو ىلوأ نیتانق لیكشتب يریغصت جزم عاطق موقی ،ریفشت عاطقب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةیتوص ةراشإب ةصاخلا ،يلاوتلا ىلع ،تاونقلا نم ةیناثلاو ىلوألا نیتعومجملل ةیطخ تاعیمجتك يریغصت
 ،ةیتوصلا ةراشإلل يرتمارابلا ءانبلا ةداعإل يریبكت جزم تارتماراب دیدحتب لیلحت عاطق موقیو ،M -ةانقل
 جزملا ةراشإ ىلع ًءانب طابترا كف ةراشإ جاتنإب طابترا كف عاطق موقی ،ریفشت كف عاطق يفو .جزم تارتمارابو
 جزملا تارتمارابو وأ جزملا تارتماراب ساسأ ىلع جزملا تالماعم دیدحتب جزم عاطق موقیو ،يریغصتلا
 طابترالا كف ةراشإو يریغصتلا جزملا ةراشإ نم ةیطخ ةعیمجتك K -ةانقل ةجراخ ةراشإ لِّكُشیو ،يریبكتلا

 نم K تاعومجمب ةصاخلا ةیطخلا تاعیمجتلا بیرقتب ةجراخلا ةراشإلا تاونق موقتو .جزملا تالماعملً اقبط
 نیتعومجملا نع ةیتوصلا ةراشإلل فلتخم میسقت K تاعومجم لِّكُشتو .ةیتوصلا ةراشإلل يلاوتلا ىلع ،تاونقلا
 . K<M≤2 نوكتو ،ةیناثلاو ىلوألا
 

 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1812 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 01/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170146 :بلطلا مقر ]21[
 13/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/BR2016/050020  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] BR102015003408-3  
[32] 13/02/2015 

 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 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2014063211 A1 
D2: BR 102012008340 A2 

 
 روخصو دیدحلل ةجمدم ةدام نم دیدحلا دیسكأ قئاقدل فاجلا صالختسالل ةیلمعو ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 ةجمدم ھبش
 
 :صخلملا ]57[ 
 روخص لمحت يتلا روخصلا نم دیدحلا دیسكأ دیساكأ نم فاج دادرتسا ةیلمعو ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 ایئدبم دحلل ينعی ) 7 ،7( ثلاثلاو )6( يوناثلاو )5( يئادتبالا قحس نم نوكتت يتلاو اھفصن ةریغصو ةجمدم
 ؛ةریغصلاو ةجمدملا روخصلا يف دیدحلا دیسكأ تامارغ ىلع يوتحت يتلا تاماخلا نم تابیبحلا سایق نم
 )7 ،7( ةیثلاثلاو )6( ةیوناثلاو )5( يئادتبالا لالخ نم تضفخ دیدحلا دیسكأ نداعملا نم )21 ، 10 ،10(
 عطقل ةلسلس يف ةبترم )13 ،12 ،11( ؛)5.4 ،4.6 ،3.5( يكیمانیدلا ءاوھلا فینصت عم ةدوزم ،قحس
 تافل لالخ نم ،)17 ،16 ،15( .ةمارغ ءزج ىلع ظافحلل )14( سیك تاحشرمو ةطسوتملا تابیبحلا
 ةیسیطانغم ةفاثك سیطانغم نم نوكتتو ،ةریغتم ةیواز يف ةیلاتتم ةلسلس يف ةبترم )73 ،72 ،71( ةیسیطانغم
 .ةضفخنم وأ / و ةیلاع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1813 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 07/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170208 :بلطلا مقر ]21[
 13/11/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/032427  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/160,664 
[32] 13/05/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 يرفیج لامك :عرتخملا ]72[
 يس لإ لإ زیجولونكت ورثكیرب :ةءاربلا كلام ]73[
 ،02111 ھیأ مإ ،نطسوب رتنس لاشننیاف نو  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C02F 1/08, B01D 1/00, 
C02F 1/04 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2014/305788 A1 
D2: FR 7008515 B1 
D3: US 2009/230039 A1 
D4: US 4233134 A 
D5: US 2004/060808 A1 

 
 ءاشغلا نیخست لالخ نم لئاس ةیقنت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نم الدب ،يذلاو ،ءاشغلا نیخست قیرط نع لئاسل يفاك نیخستل ةیقنت ماظن ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةبولطملا ةقاطلا ةیمك للقی يلاتلابو لئاسلا نم ةقیقر ةقبط نخُسی نأ نكمی ،لئاسلا نم ریبك رادقم نیخست
 ةیفاضإلاب .ىرخألا قرطلا نم لقأ ةقاط مادختساب لئاوسلا ریخبت ةیلمع ءاشغلا نیخست نّكُمیو .لئاسلا ریخبتل
 ،)حالمألا ،الثم( ةباذم ةبلص داوم ىلع يوتحت يتلا )رحبلا ءام ،الثم( لئاوسلا نیخست متی امدنع ،كلذ ىلإ
 بجیو ةبلصلا داوملا زیكرت دیزی ،ریخبتلا ةیلمع ثودح دنعو .ةبلصلا داوملاو لئاسلا نم الك نیخست بجی
 لئاسلا تاقبط ىدحإ ةیقنتلا ماظن نخُسی نأ نكمی ثیحو .ریخبتلا ةیلمع متتل لئاسلا ىلإ ةقاطلا نم دیزملا دادمإ
 يف ىلعأ ةقاط تاءافكب حمست نأ نكمی يتلاو ،ةبلصلا داوملا نیخستل لقأ ةقاط ىلإ ةجاح كانھ نوكت ،طقف
 ةزھجألا فصو متی امك .برشلل حلاصلا ءاملا ةفلكت ضفخ ىلإ تاءافكلا هذھ يدؤت نأ نكمی .لئاوسلا ةیقنت
 .ةلصلا تاذ تاودألاو تاینقتلاو ةمظنألاو
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعلنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعلن رقم )65( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )تي اإ�س تي فيد�شيري 

وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  ٨2١١4، طالبة  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  �شيرف�شيز 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  )األف(   ١,000 وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها 

لل�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة الم�شماة )كيبوينت تر�شت �س.م.ب مقفلة(.

رة  ـدة 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.

�إعلن رقم )66( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اإليها �شركة )الرويح و�شركاوؤه(  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

نيابة عن ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم)بروجاك�س العالمية �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 4٧٦١2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

 PROJACS INTERNATIONAL CO.  وتغيير ا�شمها التجاري من )�شركة بروجاك�س العالمية �س.م.ب مقفلة

.)EGIS Project Management W.L.L  ( اإلى )�شركة ايجي�س لإدارة الم�شاريع ذ.م.مB.S.C.CLOSED

رة  ـدة 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.
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�إعلن رقم )67( ل�ضنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن دمج �سركة )�ملوؤيد تر�ست ذ.م.م(

بطريق �ل�سم يف �سركة )3 و�ي ز ذ.م.م( 

 

جيمبرز  )الموؤيد  �شركة  مكتب  اإليها  تقدم  باأنة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ذ.م.م(،  تر�شت  )الموؤيد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  نيابة عن  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات 

الم�شجلة بموجب القيد رقم ٧٣١١٥، بطلب حلِّـها ودْمـِجـها بطريق ال�شم في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

ال�شركة  فيها محل  المندَمـج  ال�شركة  وحلول   ،٦0٨٧٦ رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(  ز  واي  الم�شماة )٣ 

المندِمـجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

رة  ـدة 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.


