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 مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم رقم )39( ل�سنة 2020

بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عْر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

الواردة يف  التنفيذي بدرجة وكيل وزارة«  الهيئة« حمل عبارة »الرئي�ض  حتل عبارة »رئي�ض 

مقدمة املادة الأوىل من املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء، وعبارة 

»نائب رئي�ض الهيئة« حمل عبارة » نائب الرئي�ض التنفيذي« اأينما وردت يف هذا املر�شوم.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

 رئي�ض جمل�ض الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 23 يــونـــيــــــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )29( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�ض لهيئة 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،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

ل باملر�شوم رقم  وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء، املعدَّ

)28( ل�شنة 2022،

وبناًء على عْر�ض وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن �شعادة ال�شيد كمال بن اأحمد حممد رئي�شًا لهيئة الكهرباء واملاء، مع احتفاظه بدرجته  ُيـعيَّ

ال�شابقة.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

 رئي�ض جمل�ض الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 23 يــونـــيــــــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )30( ل�سنة 2022

بتعيني وكالء م�ساعدين يف وزارة الرتبية والتعليم

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،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2018 بتعيني مدير عام ملعهد البحرين للتدريب يف وزارة 

الرتبية والتعليم،

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عْر�ض وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة الرتبية والتعليم ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

َعلُّم. وكياًل م�شاعدًا لتطوير �شيا�شات التعليم والتَّ 1- الدكتورة �شماح محمد �شليمان العجاوي 

وكياًل م�شاعدًا لال�شتراتيجيات والأداء. 2- الدكتورة �شناء �شعيد عبداهلل الحداد  

وكياًل م�شاعدًا للِخـْدمات الم�شاِنـدة. 3- ال�شيد هيثم عي�شى عبداهلل ال�شهلي  

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 2٦ يــونـيـــــــــــــو 2022م
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 قرار رقم )35( ل�سنة 2022

بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم

رئي�ض مجل�ض الوزراء، رئي�ض مجل�ض الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عْر�ض وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة الرتبية والتعليم ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

مديرًا لإدارة الت�شال. 1-  ال�شيد فواز اأحمد ال�شروقي   

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات. 2-  ال�شيدة نادية �شعيد ناجي المري�شي  

مديرًا لإدارة الِخـْدمات الطالبية.  3-  ال�شيدة زهرة عبداهلل عي�شى الدلل  

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 27 يـونـيـــــــــــــو 2022م
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 تعميم ب�ساأن

عطلة عيد الأ�سحى املبارك لعام 1443هـ

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  1443هـ، تعطَّ لعام  املبارك  مبنا�شبة عيد الأ�شحى 

العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومني التاليني له، والتي ت�شادف اأيام اجلمعة وال�شبت 

والأحد والثنني 9 و10 و11 و12 ذو احلجة 1443هـ املوافق 8 و9 و10 و11 يوليو 2022م، وحيث 

اأن يوم ال�شبت يقع �شمن هذه العطلة، يتم التعوي�ض عنه بيوم الثالثاء املوافق 12 يوليو 2022م.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1443هـ

المـــــــــوافـــق: 30 يــونـيـــــــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )91( ل�سنة 2022

ب�ساأن �سْطـب قْيـد حمام م�ستغل

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )2٦( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

ـل العام، وبناًء على عْر�ض امل�شجِّ

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شَطـب قيد ال�شيد �شالح غامن ف�شل البوعينني من جدول املحامني امل�شتغلني، اإنفاذًا لن�ض 

البند )2( من املادة )4( من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )2٦( ل�شنة 1980.

مادة )2(

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

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

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 28 يــونــيـــــــــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )92( ل�سنة 2022

ب�ساأن �سْطب قْيد حمام م�ستغل

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )2٦( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

ل العام، وبناًء على عْر�ض امل�شجِّ

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شَطـب قْيد ال�شيد خالد حمد را�شد الرميثي من جدول املحامني امل�شتغلني، اإنفاذًا لن�ض 

البند )2( من املادة )4( من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )2٦( ل�شنة 1980.

مادة )2(

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

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

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 28 يــونــيـــــــــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )95( ل�سنة 2022

 بتفوي�ض رئي�ض جمل�ض الأوقاف اجلعفرية بتكليف بع�ض موظفي ال�سئون

 القانونية يف اإدارة الأوقاف اجلعفرية لتمثيل الإدارة 

 والرتافع عنها اأمام املحاكم

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )2٦( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى القانون رقم )٦0( ل�شنة 200٦ ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي القانوين، 

وتعديالته،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )٦( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما، وتعديالته،

ال�شنية  الأوقاف  ملجل�شي  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

واجلعفرية،

اأ ج/�ض ق ت و-م �ض ق/ ج خ/ -�ض  اإدارة الأوقاف اجلعفرية رقم )اأ  وعلى كتاب رئي�ض 

ز/2022)124393( املوؤرخ 2022/5/1٦ ب�شاأن طلب املوافقة على تفوي�ض بع�ض موظفي ال�شئون 

القانونية يف اإدارة الأوقاف اجلعفرية بالرتافع اأمام املحاكم،

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

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيفّو�ض رئي�ض جمل�ض الأوقاف اجلعفرية بتكليف  بع�ض موظفي ال�شئون القانونية يف اإدارة 

يف  منفردين-  اأو  جمتمعني   - املحاكم  اأمام  عنها  والرتافع  الإدارة  لتمثيل  اجلعفرية  الأوقاف 

حمكمة  عدا  ودرجاتها  اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  اأمام  فيها  طرفًا  تكون  التي  الدعاوى 
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التمييز، وهم:

1- �شادق عبدالعزيز الزيمور.

2- كوثر يو�شف اأحمد.

3- حميدة جعفر المرزوق.

4- ح�شن عي�شى بن رجب.

5- محمد �شادق الع�شفور.

٦- ح�شين عبدالكريم جباري.

املادة الثانية

ل يخل هذا التفوي�ض بحق اإدارة الأوقاف اجلعفرية يف تكليف جهاز ق�شايا الدولة بتمثيلها يف 

الق�شايا التي يرى رئي�ض جمل�ض الأوقاف اجلعفرية بالتن�شيق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف �شرورة تكليف اجلهاز مببا�شرتها اأمام املحاكم اأو هيئات اأو مراكز التحكيم اأو اجلهات 

الأخرى التي يخولها القانون اخت�شا�شًا ق�شائيًا.

املادة الثالثة

ي�شري هذا التفوي�ض على الدعاوى التي تكون اإدارة الأوقاف اجلعفرية طرفًا فيها �شواًء قبل 

�شريان هذا القرار اأو بعده. 

املادة الرابعة

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريـخ: 30 ذي القعدة 1443هـ 

المــــــوافـــــــق: 29 يــونـيــــــــــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )96( ل�سنة 2022

ب�ساأن التجديد لكاتب عدل خا�ض

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

1971 ب�شاأن التوثيق، املُعدل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )7٦( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�ض واأعمال والتزامات وجزاءات 

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  املُعدل  التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�ض  العدل  كاتب 

الأخ�ض املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2019 بتعيني كاتب عدل خا�ض، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ٌيجدد لل�شيد اأكرم نبيل احلاج ككاتب عدل خا�ض )اللغة الإجنليزية(.

املادة الثانية

على الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق تنفيذ اأحكام  هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريـخ: 30 ذي القعدة 1443هـ 

المــــــوافـــــــق: 29 يــونـيــــــــــــو 2022م
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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم )47( ل�سنة 2022

حي  ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل جمعية اأ�سدقاء كرونز والقولون التَّـَقرُّ

وزير التنمية 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،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�ض العامة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

حي، ـَقـرُّ وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شدقاء كرونز والقولون التَّ

قرر الآتي:

مادة )1(

والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  حي  ـَقـرُّ التَّ والقولون  كرونز  اأ�شدقاء  جمعية  ـل  ُتـ�شجَّ

الجتماعية والثقافية حتت قْيـد رقم )3/ج/اأج/ث/ 2022(.

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�ض النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      

                                                    

 وزير التنمية الجتماعية

اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سفور

�شدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 يــونـيــــــــــــو 2022م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني

حي جلمعية اأ�سدقاء كرونز والقولون التَّـَقرُّ

1- فاطمة خالد محمود اأحمد محمود حاجي. 

2- زينب عبد المجيد اأحمد محمد �شالح. 

3- محمد اأحمد محمد �شالح عبد اهلل المعال.

4- �شارة محمد علي اأحمد. 

5- قد�شية ال�شيد من�شور علوي كاظم.

٦- هناء محمد عطايه اهلل عبد اهلل. 

7- اأحمد عبدالعلي عبدالعزيز ح�شين العالي. 

8- خالد عدنان يو�شف اأحمد عبداللطيف بوجندل.

9- جاد مكي محمد �شرحان. 

10- ميرنا �شهيل األماظ.
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي

حي ـَقـرُّ جلمعية اأ�سدقاء كرونز والقولون التَّ

البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت  قد  اجلمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأوىل  املادة  تن�ض 

2022م حتت قيد رقم )3/ج/اأج/ث/2022( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يف عام 

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 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية،  التنمية  بوزارة  اجلمعية  ـل  وُتـ�شجَّ

1990يف �شاأن  تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 

العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 

ومقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى 58، �شقة 109، طريق 3803، جممع 738، عايل، 

مملكة البحرين. 

اأن  لها  الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز  اأو  بال�شيا�شة  للجمعية ال�شتغال  ول يجوز 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف الآتية:

حي وداء كرون. ـَقـرُّ 1- الم�شاهمة في ن�ْشـر الوعي فيما يتعلق بمر�ض القولون التَّ

2- تقديم الِخـْدمات الم�شاندة للمر�شى في كافة المجالت الجتماعية والعالجية والإن�شانية.

3- العمل على متابعة ال�شئون الطبية للمر�شى والوقوف اإلى جانبهم وتقديم الم�شاعدات الممكنة 

والدعم النف�شي للتخفيف من اآثار المر�ض.

4- ت�شــجيع تبــادل الأفــكار العلمية بمجالت عمل الجمعية بين مختلــف الجهات والهيئات محليًا 

حي. ـَقـرُّ وعالميًا وتن�شيق الن�شاطات الأهلية المختلفة المرتبطة برعاية مر�شى القولون التَّ

حي. ـَقـرُّ 5- توفير الدرا�شات والأبحاث العلمية المتعلقة بمر�شى القولون التَّ

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة بالو�شائل الآتية: 

حي. ـَقـرُّ 1- اإقامة الفعاليات والموؤتمرات والندوات والمحا�شرات الخا�شة بمر�ض القولون التَّ

حي وطرق عالجه مــع الجهات  ـَقـــرُّ 2- اإقامــة الحلقــات التدريبيــة الخا�شــة بمر�ــض القولــون التَّ

الطبية. 

3- اإن�شاء موقع اإلكتروني للجمعية على �شبكة الإنترنت و�شبكات التوا�شل الجتماعي.
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وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الآتية:

1- اجتماعية.    

2- ثقافية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو الآتي:

1-  اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2-  اأْن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شــلوك واأْن ل يكون قد ُحـِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل:

1- الع�شوية العاملة.       

2- الع�شوية المنت�شبة.           

3- الع�شوية الفخرية.

ـن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل  وبيَّ

ـنت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التظلم من  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بيَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

ـن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية  وقد ت�شمَّ

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها،  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�ْشـم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 

العادية  العمومية  انعقاد اجلمعية  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  اأجهزتها وجلانها 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب توافره  منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من ع�شرة  الإدارة  اأن جمل�ض  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�ض  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�ض امل�شروعة 

ـه يف ت�شكيل  ـن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�ض و�شروط الع�شوية فيه وحقَّ للجمعية. وبيَّ

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعَقـد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�ض.

ـن النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:  وحول مالية اجلمعية بيَّ

1- ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقـب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.
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2- ا�شتراكات الأع�شاء.

3- الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.

4- اإيــرادات الحفــالت والمعار�ض والأ�شــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شــترك فيها الجمعية بعد 

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

5- اأيــة مــوارد اأخــرى يقبلهــا مجل�ــض الإدارة ِوْفـــقًا للقانــون وبعــد اأْخـــذ موافقــة وزارة التنميــة 

الجتماعية.

٦- الأربــاح الناتجــة عــن ا�شــتثمار اأمــوال الجمعيــة في حــدود القوانيــن المعمول بها فــي مملكة 

البحرين.

ـن النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري  كما بيَّ

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وُتـ�شتثَنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأْن يكون ال�شرف 

بعْر�ض احل�شاب اخلتامي  الإدارة  اأن يقوم جمل�ض  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة التنمية الجتماعية الهيئات الجتماعية  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )27( ل�سنة 2022

 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل كافة الأعمال امل�سرفية املتعلقة

بالعمالء الأفراد من بنك الإثمار �ض.م.ب. )مقفلة( اإىل بنك ال�سالم �ض.م.ب.

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، وتعديالته،

وعلى لئحة حتديد اإجراءات البت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�شرفية يف مملكة 

البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )33( ل�شنة 2012،

وعلى طلب حتويل كافة الأعمال امل�شرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد من بنك الإثمار �ض.م.ب. 

)مقفلة( اإىل بنك ال�شالم �ض.م.ب.،

م من بنك الإثمار  وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن الطلب املقدَّ

�ض.م.ب. )مقفلة( بتحويل كافة الأعمال امل�شرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد اإىل بنك ال�شالم 

�ض.م.ب. املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، العدد )3594( املوؤرخ يف 24 مار�ض 2022 ويف جريدتني 

حمليتني، 

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية،

قرر الآتي:

مادة )1(

املتعلقة  الأعمال امل�شرفية  بتحويل كافة  الإثمار �ض.م.ب. )مقفلة(  ُووِفـق على طلب بنك 

بالعمالء الأفراد اإىل بنك ال�شالم �ض.م.ب..

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين المركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 27 يــونـيـــــــــــو 2022م
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 اإعالن عن طلب ت�سفية 

بنك اأوال اإجبارياً

اأوال حتت الإدارة، والقرار  ـع بنك  2009 ب�شاأن و�شْ اإىل القرار رقم )38( ل�شنة  بالإ�شارة 

ـي اإدارة بنك اأوال، يعلن املدير اخلارجي  رقم )44( ل�شنة 2009 ب�شاأن تعيني مدير خارجي لتولِّ

)ت�شارلز را�شل �شبيجليز ذ.م.م( لبنك اأوال �ض.م.ب املقيَّد بال�شجل التجاري رقم )54255( 

 ،1735 31٦، �شندوق بريد رقم  383 املنامة  9٦ طريق رقم  21 مبنى رقم  وعنوانه حمل رقم 

م اإىل املحكمة املخت�شة  مملكة البحرين، اأنه وبعد موافقة امل�شرف املركزي، عن عزمه بالتقدُّ

املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )144( املادة  لأحكام  ِوْفـقًا  الإجبارية  الت�شفية  بطلب 

واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )٦4( ل�شنة 200٦. 

ت�سارلز را�سل �سبيجليز ذ.م.م
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )22( ل�سنة 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، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ض البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- تاريخ نقل الملكية.

12- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1821 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180011 :بلطلا مقر ]21[
 17/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/058898  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 202015000040036 
[32] 31/07/2015 

 ایلاطیإ ]33[
 ویزیروم ، يرغین :عرتخملا ]72[
 ویزیروم ، يرغین :ةءاربلا كلام ]73[
 ما( وكیسروك 20094 3 ولوكسوف وغوی ایف  :كلاملا ناونع
 ایلاطیا ، )يا
 ىنم اھتكلامل و.ش.ش ةیركفلا ةیكلملل هاج :لیكولا ]74[
 دومحم رمع

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F24F 5/00, F24F 6/14 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 03/036205 A1 
D2: EP 2402670 A1 
D3: CA 2692900 A1 

 
 ھئاشنإل ةقیرطو تابكرم دیربتل ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ناردجلا نم ةعومجمو )22( يقاو ىلع يوتحی )11( ةیطغتلل يعرف ماظن نم فلأتی ،تابكرملا دیربتل ماظن 
 يلخاد رادجب تبثم )18( ذاذرإلل يعرف ماظن ىلع ماظنلا يوتحی .)21( ةبكرم باعیتسال أیھم )23( ةیبناجلا
 )11( ةیطغتلل يعرفلا ماظنلا لخاد شرل ةأیھملا )28( تاھوفلا نم ةعومجم ىلع يوتحیو )22( يقاولا نم
 لوحت قیقحتو رخبتلل ةروكذملا هایملا نم ةیرھجملا تارطقلا بسانتت ثیح ،هایملا نم ةیرھجم تارطق روكذملا
 ةقیرطب اًضیأ عارتخالا قلعتی .)11( ةیطغتلل يعرفلا ماظنلا لخاد ةرارحلا ةجرد ضفخل أیھم ةرارحلل مظاك
 .تابكرملا دیربت ماظن قیقحتل
 
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1822 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 23/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170220 :بلطلا مقر ]21[
 29/11/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 20170220 
[32] 29/11/2017 

 نیرحبلا ةكلمم ]33[
 نانج -2 ،لیعامسإ هللادبع يلع -1 :نوعرتخملا ]72[
  عابس لیمج يلع -3 ،قوزرملا ازریم
 نانج -2 ،لیعامسإ هللادبع يلع -1 :ةءاربلا كالم ]73[
 عابس لیمج يلع -3 ،قوزرملا ازریم
 435 عمجم ،3513 قیرط ،589 لزنم -1 :كالملا نیوانع
 457 عمجم ،5780 قیرط ،4026 لزنم -2
  721 عمجم ،2127 قیرط ،830 لزنم -3
 ازریم نانج -2 ،لیعامسإ هللادبع يلع -1 :لیكولا ]74[
 عابس لیمج يلع -3 ،قوزرملا

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E04H 4/06, E04H 4/08, 
E04H 4/00, G08B 21/08 
 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5832547 A 
D2: WO 2002/097758 A1 
D3: CN 103440735 B 
D4: CN 104715574 A 
D5: US 6389615 B2 
D6: US 2013/269097 A1 

 
  حباسملل ذاقنإلا ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لقاون و حبسملا يف يح نئاك يأ عوقو ددحت اریماك نم نوكتی ذاقنإ ماظن نع ةرابع وھ حباسملل ذاقنإلا ماظن 
 حبسملا عاق يف دوجوملا كبشلا ىوتسم ضفخو عفرل ةینارودلا ةكرحلا ةدایز يف مھاست ةیرئاد تاماعد و ةكرح
 .ماظنلاب مكحتلا يف ةیسیئر ةیلوؤسم وذ ماظنلا ىلعأ يف كرحم لضفب اذھ لك و
 
 
 12 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1823 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 22/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160146 :بلطلا مقر ]21[
 31/10/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/028635  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/987,354 
[32] 01/05/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 .ویلبد نفیتس -3 ،ينوناق قیفوت -2 ،نشت .ھیك غنوی -1
 لیف نیفرام سمیج -5 ،دروفاتس نالأ يرفیج -4 ،رودلاك
 .كنإ ،شتریسیر لیسیتناوك نیجلیس :ةءاربلا كلام ]73[
 ،110 تیوس ،فیارد رتنس نوات 9393  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،92121 ھیأ يس ،وغیید ناس
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 35/00, C07D 
239/22, A61K 31/513 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 7767669 B2 
D2: US 7037918 B2 

 
 نیسیللا ضمحب صاخلا يداحألا لیثیمید تاطبثم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لادبتسا متی نأ ةطیرش .ماروألا ضارمأو ناطرسلا جالعل بیلاسأو بیكارتبً امومع يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةعباتلا تابكرملا .ةروكذملا تابكرملا نم فلأتت ةیئاودلا بیكارتلاو ةقتشملا ةسناجتملا ریغ ةیقلحلا تابكرملا
 ةعباتلا تابكرملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .نیسیللا ضمحب صاخ يداحأ لیثیمید طیبثتل ةدیفم بیكارتلاو
 ناطرسلا جالعل ةدیفم يھ بیكارتلاو
 
 
 
 36 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1824 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 27/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150051 :بلطلا مقر ]21[
 02/04/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2013/062910  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/709,075 
[32] 02/10/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،سالوكین دنومیب نوج -2 ،نامكوب نیوا دارب -1
 توكس -5 ،نایمیا يماوسارامك -4 ،لافمار .ياو ينوج
 ترویس .يد
 .كنإ ،نویمرتنا :ةءاربلا كلام ]73[
 ھیا يس ،نابسیرب ،درافیلوب روشیاب 3280  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،94005
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 213/64 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/105509 A1 
D2: DE 2143744 A1 
D3: DE 2112026 A1 
D4: GABRIELLA GENTILE ET 
AL: "Identification of 2-(4-pyridyl) 
thienopyridinones as GSK-S3 
inhibitors", Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters,  Pergamon, 
Amsterdam, NL, vol. 21, no. 16, 11 
June 2011 
D5: WO 2005/123687 A1 
D6: EP 1544194 A1 
D7: WO 2010/088177 A1 
D8: WO 2006/072037 A1 
D9: WO 2006/072039 A1 

 
 فیلتلل ةداضم نونیدیریب تابكرم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 تابارطضا جالعل قرطو ،تابكرملا هذھ ریضحتل ةقیرط ،نونیدیریب تابكرمب نھارلا عارتخالا قلعتی 
 .فیلتلا

 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1825 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 28/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170080 :بلطلا مقر ]21[
 02/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/076692  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 10 2015 105 763.8 
[32] 15/04/2015 

 ایناملأ ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 كوشتشیرغ غیلوأ -2 ،رصیق سوكرام ساموت -1
 .وك دنآ شتإ يب مإ يج غنیدلوھ-وسنید :ةءاربلا كلام ]73[
 ،نیسوكرفیل 51371 ،24 ھیسارتسردلیف  :كلاملا ناونع
 ایناملأ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09J 123/18, C08L 
23/22, F16L 58/04 
 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5817413 A 
D2: WO 98/49249 A1 
D3: DE 102011054826 A1 

 
 لكآتلل ةداضم ةبیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
ً اقفو ةیرھاظ ةجوزل ھل لقألا ىلع دحاو لوأ لیتویب طاطم ىلع لمتشت لكآتلل ةداضم ةبیكرتب عارتخالا قلعتی 
 يلم 2000000و 400000 نیب حوارتت DIN EN ISO 2555 ةفصاومللً اقفوو م66ْ دنع ةساقم دلیفكوربل
 دحاو ناث لیتویب طاطموً ابیرقت 60000و 20000 نیب حوارتی طسوتم يئیزج نزو ھلوً ابیرقت ةیناث لاكساب
 دنع ةساقم )ML )1+8 ينُوم ةجوزلوً ابیرقت 2000000و 150000 نیب طسوتم يئیزج نزو ھل لقألا ىلع

 .ISO 289 ةفصاومللً اقفو ةساقم ً،ابیرقت Mu 65و 25 نیب حوارتت م125ْ
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1826 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 28/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170205 :بلطلا مقر ]21[
 08/11/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2016/051477  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1508718.2 
[32] 21/05/2015 

 ةدحتم ةكلمم ]33[
 زنراب نفیتس  :عرتخملا ]72[
 دتیمیل يجولونكت غنینیل ریینویب :ةءاربلا كلام ]73[
 ،تروك لیدسیلب ،رتنس تنمبولفید زیرت نیان  :كلاملا ناونع
 81يج ،كنبدیالك ،كراب سنزب كنبدیالك ،وینیفأ ثواس 2
 ةدحتملا ةكلمملا ،يإ لإ2
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F16L 58/18, F16L 59/20, 
F16L 13/02 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 102010052212 A1 
D2: US 5992897 A 
D3: GB 2391597 A 
D4: WO 2010/041016 A1 
D5: EP 0220122 A1 

 
 ةنَّطبم ةیبوبنأ عطاقم لیصوت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةیبوبنألا عطاقملا لیصوت دنع دیربتلا ناصمق بایغ يف ةرارحلاب ررضتلل لمتحملا رطخلا ةلازإ وأ ضفخل 
 ال .ةلصلا تاذ ةناطبلاو ةفیضملا ةبوبنألا نیب ةعوضوم ةلزاع ةبلجب نَّطبم يبوبنأ عطقم لك دَّوزی ،ةنَّطبملا
 تاناطبلا فارطأل ةدرفتم ةیرارح ةیامح رفوت اھنكلو ؛ةنطبملا ةیبوبنألا عطاقملا لوط لماك ىلع تابلجلا دتمت
 عقت لضفم جذومن يف .تاناطبلاو يئابرھك جامدنا ةزیھجت نیب يئابرھكلا جامدنالا تاماحل ،كلذ قبطنا نإ ،و
 لالخ تاناطبلا بحس لالخ نم كلذ دعب نَّطُبت يتلا ةفیضملا بیبانألا فارطأ يف ةیادبلا يف ةلزاعلا تابلجلا
 ىلع بحسلا ةدش ةلازإ دنعو .يجراخلا اھرطق صاقنإل صاقنإ بلاق لالخ نم ينوبركلا بلُصلا نم بیبانأ
 يلخادلا حطسلا ةھجاوم يف ماكحإب بیكرتلا ىلإ يدؤی امم ةیلصألا اھداعبأ هاجت تاناطبلا سكع متیف تاناطبلا
 بیبانألا فارطأ نم ةبیرقلا ةلزاعلا تابلجلل يلخادلا حطسلا لباق يف ماكحإب بیكرتلاو ةفیضملا بیبانألل
 .ةلزاعلا ةداملا ىلع طغضت يرایتخا لكشبو اھناكم يف اھتبثت يتلاو ةفیضملا

 
 34 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1827 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 23/06/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170212 :بلطلا مقر ]21[
 23/11/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/034549  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[
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 :صخلملا ]57[ 
 دق .)TIGIT( ةیعون نم ةیعانملا تالبقتسملا طبرل لماوع نع ًادیدحت فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 ةجودزم لماوع وأ ةداضم ماسجأ وأ دیتبیب يلوبلا دیدع تابكرم ىلع )TIGIT( ـلا طبر لماوع لمتشت
 ةباجتسالا نیسحتل ةروكذملا لماوعلا مادختسال قرط نع بلطلا اذھ فشكی امك ،قبس ام لك وأ ،ةیعونلا
 .امھالك وأ ،ناطرسلا ضارمأ لثم ضارمألا ضعب جالعل وأ ةیعانملا
 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
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نقل ملكية براءة اخرتاع

املالك احلايلاملالك ال�شابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

202102582022/0٦/20

جان�شني بيوتيك اإنك 

وعنوانه:

850/800 ريدجفيو درايف هور�شام 

، بن�شلفانيا 19044 ، الوليات 

املتحدة المريكية  

مومينتا فارما�شيوتيكالز اإنك 

 وعنوانه:

1125 ترينتون-هاربورتون رود، 

تيتو�شفيل، نيو جري�شي 085٦0، 

الوليات املتحدة الأمريكية 
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )17( ل�سنة 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 نقل ملكيتها.

و�شي�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�شنوية25 / 0٦ / 111272022
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )77( 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 باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة 

القيد  الم�شجلة بموجب  القاب�شة �ض.م.ب. مقفلة(،  ا�شم )فاز  التي تحمل  المقفلة  البحرينية 

رقم  81242، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره250,000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.

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

ن�شر هذا  تاريخ  يوم عمل من  اأق�شاها خم�شة ع�شر  رة لالعترا�ض خالل مدة  والمبرِّ ـدة  الموؤيِّ

الإعالن.

اإعالن رقم )78( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد حبيب عبدالعزيز 

ونقل  للنقليات  الوحدة  )موؤ�ش�شة  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  عن  نيابة  اإبراهيم  محمد 

القانوني  ال�شكل  تغيير  بطلب   ،8223 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  البري/  الدفان 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 25,000 )خم�شة 

وع�شرون األف( دينار بحريني.

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

ن�شر هذا  تاريخ  يوم عمل من  اأق�شاها خم�شة ع�شر  رة لالعترا�ض خالل مدة  والمبرِّ ـدة  الموؤيِّ

الإعالن.


