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وزارة الداخلية

 قرار رقم )143( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور 

 ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2014 

ال�سادرة بالقرار رقم )154( ل�سنة 2015

وزير الداخلية:

2014، املُعدل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 

رقم )37( ل�شنة 2018،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

وبناًء على عر�ض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�ض املادة )189( البند )3( البند الفرعي )5( من الالئحة التنفيذية لقانون 

 ،2015 ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة   2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور 

الن�ض الآتي:

مادة )189( البند )3( البند الفرعي )5(:

5- ُت�شرف لوحة رقم ت�ش��جيل المركبة الأثرية )الكال�ش��يك( بناًء على طلب مالكها، وُيخ�ش�ض 

له��ا رق��م ت�ش��جيل م��ن ذات الأرق��ام المق��ررة لل�ش��يارات الخا�ش��ة، ول يج��وز اأن يتكرر رقم 

الت�شجيل على اأكث���ر من مركبة اأثرية )الكال�شيك( اأو خا�شة، اأو اأن يتم ا�شتعمال لوحة رقم 

ت�شجيل المركبة الأثرية )الكال�شيك( التي �شرفت لها على غيرها من المركبات.

املادة الثانية

ُت�شتبدل موا�شفات لوحات اأرقام ت�شجيل املركبة الأثرية )الكال�شيك( النموذج )اأ( الواردة 

الالئحة  من   )189( املادة  من   )1( البند  يف  الوارد  الت�شجيل  اأرقام  لوحات  اأنواع  جدول  يف 

التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم )154( 

ل�شنة 2015، وذلك على النحو الآتي:
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العالمات المميزة للوحةلون قاعدة اللوحةاأنواع المركبات التي ت�شرف لها لوحات

مركبة اأثرية )كال�شيك(

نموذج )اأ(

بني م�شفر )بيج( ذات كتابة باللون 

الأ�شود دون خطوط وتكون اإلى العام 

1970

--

املادة الثالثة

الالئحة  اإىل  مكررًا،   )120( برقم  جديدة  ومادة   )98( املادة  اإىل  ثالثة  فقرة  ُت�شاف 

التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم )154( 

ل�شنة 2015، ن�شهما الآتي:

مادة )98( فقرة ثالثة:

بعد  البحرين  مملكة  خارج  من  امل�شتوردة  )الكال�شيك(  الأثرية  املركبات  ت�شجيل  ويكون 

�شداد الر�شم املقرر لفتح امللف واملقدر بخم�شمائة دينار، ويف حال طلب مالكها تغيري ت�شنيفها 

تطبق اأحكام الفقرة الأوىل اأو الأخرية من هذه املادة - بح�شب الأحوال - وُي�شتوفى املبلغ املقرر 

املتبقي لفتح امللف.

مادة )120( مكرراً:

الأثرية  للمركبة  ت�شجيل  رقم  ولوحة  ملكية  �شهادة  اإ�شدار  املالك  طلب  على  بناء  يجوز 

)الكال�شيك( دون ت�شجيلها متى كانت ل ت�شتخدم ول يتم ت�شيريها على الطريق العام اأو غري 

�شاحلة لت�شيريها عليه، وذلك بعد �شداد الر�شم املقرر.

املادة الرابعة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 مح������رم   1444ه�

الم�����واف�������ق:  18 اأغ�شط�ض 2022 م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )144( ل�سنة 2022 

بتحديد الر�سم اخلا�ض بت�سجيل املركبة الأثرية )الكال�سيك(  

وزير الداخلية:

2014، املُعدل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 

رقم )37( ل�شنة 2018،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

وبناًء على عر�ض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيحدد ر�شم قدره مائة دينار لت�شجيل املركبة الأثرية )الكال�شيك( اأول مرة، ويكون الر�شم 

ال�شنوي لت�شجيلها هو ذات الر�شم ال�شنوي املقرر لت�شجيل املركبات بح�شب وزنها.

املادة الثانية

على مدير عام الإدارة العامة للمرور واملعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير الداخلية

الفريق اأول

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 مح������رم   1444ه�

الم�����واف�������ق:  18 اأغ�شط�ض 2022 م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )145( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور 

 ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2014 

ال�سادرة بالقرار رقم )154( ل�سنة 2015

وزير الداخلية:

2014، املُعدل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 

رقم )37( ل�شنة 2018،

وعلى قانون اخِلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، وتعديالتها،

باإر�شال وت�َشلُّم  الفنية اخلا�شة  2018 بتنظيم ال�شرتاطات  ل�شنة  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وبناًء على عر�ض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شو�ض املواد )112( الفقرة الأوىل، و)126(، و)245( من الالئحة التنفيذية 

ل�شنة   )154( رقم  بالقرار  ال�شادرة   2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون 

2015، الن�شو�ض الآتية:

مادة )112( الفقرة الأولى:

اإذا قام مالك املركبة اأو امل�شئول عنها بتغيري حمل اإقامته الثابت يف �شهادة امللكية وجب عليه 

اأن  التغيري، ويجب  لتاريخ  التايل  اليوم  اأ�شبوع من  الإقامة اجلديد خالل  الإدارة مبحل  اإخطار 

ُيرفق بالإخطار ال�شند املثبت ملحل الإقامة اجلديد طبقًا للمادة )101( من هذه الالئحة. وُيعد 

مبثابة اإخطار قيام مالك املركبة اأو امل�شئول عنها بتحديث بيانات حمل اإقامته يف قاعدة بيانات 

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية. 
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مادة )126(:

اإذا متت اإجراءات نقل ملكية املركبة على الوجه املبني يف املادة )125( من هذه الالئحة، 

وجب على الإدارة اإ�شدار �شهادة ملكية با�شم املالك اجلديد وت�شليمها اإليه، وُتعترب �شهادة امللكية 

املمنوحة ملالك املركبة ال�شابق لغية ول ُيعتد بحيازتها.

وعلى مالك املركبة ال�شابق ت�شليم �شهادة امللكية املُلغاة اإىل الإدارة فور نقل ملكية املركبة، 

ولي�ض ملالك املركبة رف�ض ت�شليم ال�شهادة، وي�شري هذا احلكم على امل�شئول عن املركبة. 

مادة )245(:

يجوز التقدم بطلب جتديد رخ�ض القيادة املذكورة يف املادة )223( من هذه الالئحة اإىل 

الإدارة على النماذج التي حتددها خالل الت�شعني يومًا ال�شابقة على تاريخ انتهاء مدة �شالحية 

الرخ�شة، وذلك بعد ا�شتيفاء ذات �شروط احل�شول على الرخ�شة لأول مرة با�شتثناء ال�شرطني 

للتعلم،  موؤقتة  قيادة  رخ�شة  على  واحل�شول  والفنية  النظرية  الختبارات  باجتياز  املتعلقني 

ويتعني الوفاء بجميع املبالغ املالية امل�شتحقة ب�شبب خمالفة القانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات 

ال�شادرة تنفيذًا لهما. 

املادة الثانية

ُت�شاف مادة جديدة برقم )18( مكررًا، وفقرة ثانية اإىل املادة )214(، وفقرة ثالثة اإىل 

 2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )249( املادة 

ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، ن�شو�شها الآتية:

مادة )18( مكرراً:

من  تفوي�شًا  الإدارة  ت�شرتط  اأن  يجوز  لقائدها،  البحرينية غري مملوكة  املركبة  كانت  اإذا 

اإليها،  اأو الدخول  اأو من ميثله قانونًا لقائد املركبة يخوله اخلروج من مملكة البحرين  مالكها 

وذلك دون الإخالل باأي قيود ق�شائية حتول دون ذلك.

مادة )214( فقرة ثانية:

واإذا كانت املركبة غري مملوكة لقائدها، يجوز اأن ت�شرتط الإدارة تفوي�شًا من مالكها اأو من 

ميثله قانونًا لقائد املركبة يخوله الدخول بها اإىل مملكة البحرين اأو اخلروج منها.

مادة )249( فقرة ثالثة:

وُيعد مبثابة اإخطار قيام حامل الرخ�شة بتحديث بيانات حمل اإقامته يف قاعدة بيانات هيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
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املادة الثالثة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

            وزير الداخلية

الفريق اأول

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 مح������رم   1444ه�

الم�����واف�������ق:  18 اأغ�شط�ض 2022 م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )101( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي الهيئة العامة للريا�سة 

ـْبـط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ض املادة )45( منه،

 وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة،

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الق�شائي  �ْب�ط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  للريا�شة  العامة  الهيئة  موظفو  ل  يخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- حمد عبداهلل المطوع.

2-  ح�شن جعفر بن رجب.

3- محمد اأحمد بو�شيبع.

4- فادي يو�شف اأحمد.

5- عبداهلل محمد القا�شمي.
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املادة الثانية

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

                                                      

     وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 12 مح������رم 1444ه�

ال�م�����واف�����ق: 10 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )104( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل اأحد موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة 

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

ل  وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�ض باملوازين واملقايي�ض واملكاييل، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�ض املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )65( ل�شنة 2014، القيمة، املعدَّ

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى الأخ�ض املادة )351( منه،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ض املادة )45( منه،

الأخ�ض  وعلى  وتعديالته،  التجارية،  الأ�شرار  ب�شاأن   2003 ل�شنة   )7( رقم  القانون  وعلى 

املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006،

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�ض لدول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�ض املادة 

)33( منه،
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الأخ�ض  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )81( رقم  القانون  وعلى 

مواد  من  اخلام�شة  املادة  الأخ�ض  وعلى  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  �د  املوحَّ

الإ�شدار واملادة ال�شاد�شة والع�شرين من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�ض املادة )22( 

منه،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية،

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

الأخ�ض املادة )26( منه،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�ض، وعلى الأخ�ض املادة )17( 

منه،

�د ملكافحة الِغ��ض التجاري لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج  وعلى القانون )النظام( املوحَّ

العربية املواَف�ق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى   ،2018 ل�شنة   )31( رقم  بالقانون  ال�شادر  املناف�شة  وحماية  ت�شجيع  قانون  وعلى 

الأخ�ض املادة )28( منه،

ل  املعدَّ  ،2018 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  امل�شافة  القيمة  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )33( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�ض املادة )59( منه،

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  بع�ض موظفي  تخويل  ب�شاأن   2022 ل�شنة  رقم )6(  القرار  وعلى 

�بْ�ط الق�شائي، وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ماأموري  �شفة  والتجارة،  ال�شناعة  بوزارة  املوظف  املحميد،  نا�شر  يعقوب  ال�شيد/  ل  ُي�خوَّ

�ْب�ط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شه، باملخالفة لأحكام القوانني  ال�شَّ

الواردة بالديباجة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.
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املادة الثانية

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

 

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف                                                                    

 نواف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 17 مح������رم 1444ه�

ال�م����واف������ق: 15 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )842( ل�سنة 2022

ـط التف�سيلي اجلزئي ملنطقة جرداب - جممع - )729( ب�ساأن املخطَّ

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�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(

�ط التف�شيلي اجلزئي املعد من ِق�َب�ل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُي�عتَم�د املخطَّ

�ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. جرداب  جممع - )729( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

هو  ِل�ما  ِوْف�قًا  منطقة جرداب - جممع )729(  الواقعة �شمن  التعمريية  املناطق  �ف  ُت��شنَّ
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�ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  �ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّ وارد يف خمطَّ

للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443ه�

ال�م����واف������ق: 28 ي��ول�ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )845( ل�سنة 2022

ـط التف�سيلي ملنطقة احلجر واأبو�سيبع وال�ساخورة -   ب�ساأن املخطَّ

املجمعات 479-471-469-463

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

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(

�ط التف�شيلي املعد من ِق�َب�ل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة احلجر  ُي�عتمد املخطَّ

املرافق  التف�شيلي  �ط  للمخطَّ طبقاً   479-471-469-463 املجمعات  وال�شاخورة -  واأبو�شيبع 

لهذا القرار.
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مادة )2(

�ف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة احلجر واأبو�شيبع وال�شاخورة - املجمعات  ُت��شنَّ

463-469-471-479 ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد يف خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، 

�ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم  وتطبَّ

)28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443ه�

ال�م����واف������ق: 28 ي��ول�ي������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )857( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع )742(

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

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(

�ر ت�شنيف العقار رقم )07032729( الكائن يف منطقة عايل جممع )742( من ت�شنيف  يغيَّ

املواقع الأثرية )AR( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب با�شتخدام جتاري )*RHB( ِوْف�قًا 

ِل�ما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار  ب�شرط التقيُّ�د بال�شروط الآتية:

1- يجب اإعطاء الأولوية لالأن�شطة التي تدعم الِح�َرف اليدوية التقليدية لمملكة البحرين.

2- يج��ب اأن تك��ون الالفت��ات الخارجية للمح��ل التجاري متوا�شعة، ول ُت����شتخَدم فيه��ا الإ�شاءة 

والألوان ال�شديدة.
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3- يجب الحفاظ على نظافة المنطقة الخارجية للمحل في جميع الأوقات.

4- يج��ب ا�ش��تخدام مواق��ف ال�ش��يارات في جان��ب المبنى في ال�ش��ارع )42(، على األ ُت����شتخَدم 

�ار كموقف �شيارات اأو مخزن. منطقة �شناعة الفخَّ

�ار متاحًا في جميع الأوقات. 5- يجب اأن يكون طريق الم�شاة الذي ي�شل اإلى منطقة ور�شة الفخَّ

6- ل يبيح مْن�ح ال�شتخدام التجاري بناء طوابق اإ�شافية، ويجب اأن يظل الحد الأق�شى لالرتفاع 

الم�شموح به )13( مترًا  �شاماًل الِخ�ْدمات وملحقات ال�شطح.

ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  العقار  �ق على  وتطبَّ

بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُي�لغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443ه�

ال�م�����واف�����ق: 28 ي��ول�ي�������������و 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )869( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة حلة عبدال�سالح - املجمع )444(

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

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(

�ر ت�شنيف العقار رقم )04024148( الكائن يف منطقة حلة عبدال�شالح املجمع )444(  ُي�غيَّ

�طة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ِوْف�قًا  من ت�شنيف املناطق غري املخطَّ

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  �ق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِل�ما 

مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009 .
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مادة )2(

ُي�لغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 12 مح������رم 1444ه�

ال�م���واف�������ق: 10 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )870( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات بعد التق�سيم 

يف منطقة الهملة - املجمع )1012(

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

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(

�ر ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة الهملة جممع )1012( بعد التق�شيم من ت�شنيف  ُي�غيَّ

مناطق ال�شكن املت�شلة اأ )RHA( واأجزاء ل حتمل ت�شنيفًا معتَم�دًا اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 
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املت�شل اأ )RHA( و مناطق اخِل�ْدمات واملرافق العامة)PS( من اأجل توفري ق�شائم �شكنية ب�شرط 

اللتزام باملتَف�ق عليه ب�شاأن البنية التحتية ِوْف�قًا ِل�ما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

�ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم  وتطبَّ

)28( ل�شنة 2009 .

مادة )2(

ُي�لغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 12 مح������رم 1444ه�

ال�م���واف�������ق: 10 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )905( ل�سنة 2022

ـط التف�سيلي ملنطقة جنوب �سار -  ب�ساأن اعتماد التعديل على املخطَّ

املجمعات )577/527/525(

وزير الإ�شكان 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،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

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(

�ط التف�شيلي املعد من ِق�َب�ل هيئة التخطيط والتطوير العمراين  ُي�عتَم�د التعديل على املخطَّ

لهذا  املرافق  التف�شيلي  �ط  للمخطَّ طبقًا   )577/527/525( املجمعات   - �شار  جنوب  ملنطقة 

القرار.
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مادة )2(

�ط التف�شيلي ملنطقة جنوب �شار - املجمعات  �ف املناطق التعمريية الواقعة �شمن املخطَّ ُت��شنَّ

القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  �ط  خمطَّ يف  وارد  هو  ِل�ما  ِوْف�قًا   )577/527/525(

�ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم  وتطبَّ

)28( ل�شنة 2009.

مادة )3(

ُي�ن�َش�ر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُي�عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 16 مح������رم 1444ه�

ال�م���واف�������ق: 14 اأغ�شط�ض 2022م
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 قرار رقم )7( ل�سنة 2022 ال�سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت وفقاً

لالئحة التنظيمية رقم )3( ب�ساأن دمج وامتالك �سركات الت�سالت
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )26( 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.

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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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1835 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  11/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170039 :بلطلا مقر ]21[
 07/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2015/046714 
  :ةیولوألا ]30[

   62/047,423[31] 
[32] 09/08/2014 
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 دونأ زاھج  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1836:ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150043 :بلطلا مقر ]21[
 24/03/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/IB2013/002992 
  :ةیولوألا ]30[

   61/704,769[31] 
[32] 24/09/2012 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 دیضاعملا هرینم -1 
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 رطق ، ةحودلا 9929 .ب .ص -1  :كلاملا ناونع
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  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G06F 17/22 G09B 19/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 6460015 B1  
D2: US 5640587 A 

 
 
 ةمجرتلل ةمظنأو قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةشاش لعج عم ةنرتقم ةجلاعم ءارجإ ةطساوب ةیبرع فرحأ ىلإ ينیتاللا فرحلا لیوحتب يلاحلا عارتخالا قلعتی  
 فرحلا ىلع لمتشت ةلجع ضرعت ،ضرع ةشاشو ةجلاعملا ةراد عم ةلصتم ةیرایع ضرع ةدحو مادختساب ،ضرعلا
 UI )ةینیبلا مدختسملا ةھجاو( ةدحو مادختساب ،لابقتسا عم ةنرتقم ةجلاعم ءارجإ ؛ھل لباقملا يبرعلا فرحلاو ينیتاللا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1837 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  11/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170083 :بلطلا مقر ]21[
 04/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/US2015/059532 
  :ةیولوألا ]30[

   62/077,105[31] 
[32] 07/11/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
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 ةیكیرمألا ةدحتملا

 
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07K 16/24, A61P 27/02, 
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 :عجارملا ]56[
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pages 791-807, XP028259790 
D6: US 6277375 B1 
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 .ةیركسلا ةیعقبلا امیدوألا لثم نیعلا ضارمأ لثم ،IL-6 ـب ةطبترم ضارمأ
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 اإعالن

جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية

تنبيه ملن يهمه الأمر

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

للهند�شة  مر�شي  )�شركة  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�ض  رئي�ض  يعلن  بهذا 

�شجل  من  �شطبه  مت  قد  ن/171(  )ب  رقم:  هند�شي  ترخي�ض  ذ.م.م(،  والت�شميم  املعمارية 

املكاتب الهند�شية املرخ�ض لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.

تنبيه ملن يهمه الأمر

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

لال�شت�شارات  )ال�شنباطي  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�ض  رئي�ض  يعلن  بهذا 

الهند�شية  املكاتب  �شجل  �شطبه من  قد مت  رقم: )ب ن/145(  ترخي�ض هند�شي  الهند�شيه(، 

املرخ�ض لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.
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تنبيه ملن يهمه الأمر 

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

ترخي�ض  للهند�شه(،  باأن )ابداع  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  رئي�ض جمل�ض  يعلن  بهذا 

هند�شي رقم: )ب ن/147( قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخ�ض لها مبزاولة املهن 

الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.

تنبيه ملن يهمه الأمر

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

للعمارة  ديزاينز  نيو  )�شركة  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  رئي�ض جمل�ض  يعلن  بهذا 

�شجل  من  �شطبه  مت  قد  ن/169(  )ب  رقم:  هند�شي  ترخي�ض  ذ.م.م(،  الداخلي  والت�شميم 

املكاتب الهند�شية املرخ�ض لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.
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تنبيه ملن يهمه الأمر

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

املعمارية  للهند�شة  )اأبي�ض  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�ض  رئي�ض  يعلن  بهذا 

والت�شميم(، ترخي�ض هند�شي رقم: )ب ن/199( قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية 

املرخ�ض لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.

تنبيه ملن يهمه الأمر

التنفيذية  الالئحة  من   )1( رقم  فقرة  ع�شرة  احلادية  املادة  حتت  �شالحيات  من  له  مبا 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف  ل�شنة2014   )51( رقم  للقانون 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

بهذا يعلن رئي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )بروفاير البحرين لال�شت�شارات 

الهند�شية والأمنية ذ.م.م(، ترخي�ض هند�شي رقم: )ج �ض/25( قد مت �شطبه من �شجل املكاتب 

الهند�شية املرخ�ض لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2021.
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

 اإعالن رقم )85( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

قانونيون  )محا�شبون  اأوائ��ل  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  ب��وزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

وم�شت�شارون اإداريون( نيابة عن ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )البحرين للموا�شي �ض.م.ب 

مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  94056-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3،074،610 )ثالثة ماليين واأربعة و�شبعون األفًا و�شتمائة وع�شرة( دنانير 

بحرينية.

 فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 اإعالن رقم )86( ل�سنة 2022 

اإعالن ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 اإىل �سركة ت�سامن 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

التي تحمل ا�شم )ويلد�شتار لل�شتانل�ض �شتيل واللحام ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145256، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


