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وزارة �سئ�ن البلديات والزراعة

 قرار رقم )137( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )224( ل�سنة 2021 

باإعادة ت�سكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستملكة للمنفعة العامة

وزير �شئون البلديات والزراعة:

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

وعلى القرار رقم )224( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة وحتديد نظام عملها،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شاف امل�شت�شار/ حممد حممود حممد �شريف - م�شت�شار وزير �شئون البلديات والزراعة 

لل�شئون الإعالمية - كع�شو جديد اإىل ت�شكيل الدائرة الثانية من جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة 

للمنفعة العامة املن�شو�ص عليها يف املادة )1( من القرار رقم )224( ل�شنة 2021 باإعادة ت�شكيل 

جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة العامة وحتديد نظام عملها.

املادة الثانية

على املعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �سئ�ن البلديات والزراعة

وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ: 4 �شـفــــر 1444هـ

المـــــــوافــــق: 1 �شبتمبر 2022م
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )115( ل�سنة 2022

ب�ساأن التجديد لكتاب العدل اخلا�سني

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 )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�ص واأعمال والتزامات وجزاءات 

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

الأخ�ص املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم ) 89 ( ل�شنة 2019 بتعيني كتاب العدل اخلا�شني،

وبناء على عر�ص الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق،

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيجدد لُكّتاب العدل اخلا�شني )اللغة العربية( التالية اأ�شماوؤهم:

1- ال�شيد ها�شم علوي الوداعي.

2- اأيمن حمد محمد يو�شف الجار.

3- مانع را�شد عبداهلل البوفال�شة.

4- ها�شم يعقوب اأحمد عبداهلل.

٥- فاطمة علي ح�شن عبداهلل حاجي.

6- زهرة ال�شيد ح�شين الم�شقاب.

7- عبداهلل نجم عبداهلل العلي.

8- علي جعفر مكي الجبل.

9- �شيرين �شفوت علي حنفي.

10- نزار عبداهلل حبيب عبداهلل.
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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�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: ٥ �شفـــــــــــــر 1444هـ

المـــــــوافـــــق: 1  �شـبـتـمبــر 2022م
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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022 

باإلغاء ترخي�ص مركز ب�سمة للرتبية اخلا�سة 

وزير التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

 وعلـى القرار رقم )64( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات التـرخي�ص باإن�شاء وت�شغيل 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والور�ص اخلا�شة بالأ�شـخا�ص ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017 ، وعلـى الأخ�ص املادة )20( منه، 

وعلـى القرار رقم )62( ل�شنة 2017 ب�شاأن التـرخي�ص باإن�شاء وت�شغيل مركز ب�شمة للرتبية 

اخلا�شة،

م للوزارة من   وعلـى الطلب رقم Bas/HR-63/2021 املوؤرخ بتاريخ 27 دي�شمرب 2021 املقدَّ

ال�شيد عبداجلليل عبداهلل اآخوند العو�شي،

قرر الآتي:

مادة )1(

 ،2017 ل�شنة   )62( رقم  بالقرار  ال�شادر  اخلا�شة  للرتبية  ب�شمة  مركز  ترخي�ص  ُيـلغـى 

ـدة حتت القْيـد )2/م/م/2017(. واملمنوح ل�شركة ب�شمة للرتبية اخلا�شة ذ.م.م املقيَّ

مادة )2(

املالية  ـِبـعات  والتَّ امل�شئوليات  كافة  القرار  املادة )1( من هذا  املذكورة يف  ال�شركة  تتحمل 

والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

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

اجلريدة الر�شمية.

 وزير التنمية الجتماعية

 اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سف�ر

                                                                                                                      

�شدر بتاريخ: 26 محــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 24 اأغ�شط�ص 2022م
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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم )7( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني مدير م�ؤقت للجمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري

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 القرار رقم )69( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لبالد القدمي 

والزجن وعذاري اإىل اجلمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

وعلى القرار رقم )88( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني مدير موؤقت للجمعية اخلريية لبالد القدمي 

والزجن وعذاري،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

فيها  والثابتة   2022/8/2٥ املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دْعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�ص الإدارة وعدم انتخاب جمل�ص اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�ص املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل باجلمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن ال�شيد عبدالكرمي عبد الر�شول علي عي�شى مديرًا موؤقتًا للجمعية اخلريية لبالد القدمي  ُيـعيَّ

رة ملجل�ص الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  والزجن وعذاري، وتكون له الخت�شا�شات املقرَّ

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

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
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مادة )2(

تكون مدة املدير املوؤقت �شتة اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  التنمية  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  اجلمعية مت�شمِّ

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

تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  يعر�ص  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )2( باملادة 

ـنًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�ص الإدارة  ـاًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

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

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير التنمية الجتماعية

اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سف�ر

�شدر بتاريخ: 2 �شفـــــــــــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 اأغ�شط�ص 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

 قرار رقم )951( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة احلد  - جممع )103(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )٥6( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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 )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم )01010103( الكائن مبنطقة احلد جممع )103( من ت�شنيف   يغيَّ

ال�شكن اخلا�ص ب )RB(  وجزء ليحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا وجزء يحمل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات 

واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفـقًا ِلـما هو 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 2٥ محــــــرم 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 اأغ�شط�ص 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )979( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1205

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )٥6( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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 )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

مدينة حمد جممع )120٥(  منطقة  الكائن يف  رقم )1004٥442(  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

اخلارطة  يف  وارد  هو  ٍلـما  ِوْفـقًا   )B4( طوابق  الأربعة  ذات  العمارات  مناطق  ت�شنيف  �شمن 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28(  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 4 �شفــــــــــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 31 اأغ�شط�ص 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )980( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �سماهيج - جممع 236

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )٥6( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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 )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�شماهيج جممع )236( من  الكائن يف منطقة  العقار رقم  )02029461(  ـر ت�شنيف  يغيَّ

ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـق عليه ال�شرتاطات 

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

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتـاريخ: 4 �شفــــــــــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 اأغ�شط�ص 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )981( ل�سنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الزلق - جممع 1056

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )٥6( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3٥( 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 )٥٥( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   )10٥6( جممع  الزلق  منطقة  يف  الكائن   )1100213٥( رقم  العقار   ت�شنيف  ـر  يغيَّ

ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة )SP( كم�شروع تابع لبنك الإ�شكان ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

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

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع  اأحكام هذا القرار

مادة )3(

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

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بـتـاريـخ: 4 �شفــــــــــــر 1444هـ

الـمــــوافـــــــــق: 31 اأغ�شط�ص 2022م



العدد: 3626 – الخميس 1 سبتمبر 2022

21



العدد: 3626 – الخميس 1 سبتمبر 2022

22

م�سرف البحرين املركزي

               

 قرار رقم )38( ل�سنة 2022

 ب�ساأن اإلغاء الرتخي�ص املمن�ح

لـ »اأمانة ل��ساطة وِخـْدمات التاأمني واإعادة التاأمني ذ.م.م«

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

و�شيط   - ذ.م.م«  التاأمني  واإعادة  التاأمني  وخدمات  لو�شاطة  »اأمانة  �شركة  ترخي�ص  يُـلغى 

تاأمني، املمنوح بتاريخ 22 مايو 2008 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )69780(.

مادة )2(

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

      

         حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 27 محــــــرم 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 2٥ اأغ�شط�ص 2022م 
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )39( ل�سنة 2022

 ب�ساأن امل�افقة على طلب حت�يل كافة الأعمال امل�سرفية املتعلقة بالعمالء

الأفراد من �سيتي بنك اإن اإيه فرع البحرين اإىل البنك الأهلي املتحد �ص.م.ب

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، 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 �شيتي بنك اإن اإيه 

فرع البحرين اإىل البنك الأهلي املتحد �ص.م.ب،

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

اإن اإيه فرع البحرين بتحويل كافة الأعمال امل�شرفية املتعلقة بالعمالء الأفراد اإىل البنك الأهلي 

2022 ويف  12 مايو  املوؤرخ يف  العدد )3604(  الر�شمية -  املتحد �ص.م.ب املن�شور يف اجلريدة 

جريدتني حمليتني يف 1٥ مايو 2022، 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اإيه فرع البحرين بتحويل كافة الأعمال امل�شرفية املتعلقة  اإن  ُوْوِفـَق على طلب �شيتي بنك 

بالعمالء الأفراد اإىل البنك الأهلي املتحد �ص.م.ب.

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج 

�شدر بتاريخ: 27 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 2٥ اأغ�شط�ص 2022م
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )27( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

٥- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ص البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

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

 
 1838 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 28/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160170 :بلطلا مقر ]21[
 20/12/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/030576  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/014,500   
[32]  19/06/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 غنیش – يو ، غناوھ -1 :نوعرتخملا ]72[
 ، اجنیفیسنیب -4 غنیف ، يل -3 نیجنوی ، غنوغ-2
 انا ، ناملھوك -6 .يس دیفید ، ونراجلاد  -5 يإ سالوكین

 مإ ينار ، ساموت -8  .يس مایلیو ، ریبسكش -7
  نیملیو ، يیاسغنوی -10 .يف الیجنأ ، تسیو -9

 ، وھز -13 نوجنایت ، واھز  -12 نوی ، غناھز -11
 نایتویاز
 دتمیل ينابموك لاكیتویسامراف ادیكات :ةءاربلا كلام ]73[
 ،وك-وشت ،موشت-4 يشتاموشود، 1-1  :كلاملا ناونع
   نابایلا ،اكاسوأ ،يش-اكاسوأ
  يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 403/14, C07D 
473/16 
 

 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2012/0094999 A1 
D2: US 2005/0288327 A1 
D3: US 2011/0263541 A1 
D4: US 2009/0306101 A1 

 
  زانیكلا طیبثتل سناجتم ریغ لیرأ تابكرم :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 رفاطلا EGFR زانیك طاشن كلذ يف امب ،زانیكلا طاشن لِّدعت ةیلدیص تابیكرتو تابكرمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ،زانیكلا طاشنب ةطبترم ةیضرم تالاحو ضارمأ جالعل قرطو ،ةیلدیص تابیكرت ،تابكرمو ،رفاطلا HER2و
   .رفاطلا HER2و رفاطلا EGFR طاشن كلذ يف امب
 
 30 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1839 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170111 :بلطلا مقر ]21[
 15/06/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/FR2015/053511  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1463252 
[32]  23/12/2014 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 يناج-يشوبشید لیون-يرام -2 ،ریینیدجام سیول رییب -1
 .فا .يإ .شتإ :ةءاربلا كلام ]73[
 نورینروف تیونیب ویر دوس لییرتسدنا نوز  :كلاملا ناونع
 اسنرف نویثوب-سكوزیردنا 42160-فا
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C23C 8/02, C23C 8/34, 
C23C 8/58, C23C 8/80, C21D 1/06 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0497663 A1 
D2: EP 0524037 A1 
D3: EP 1180552 A1 
D4: KR 100215252 B1 

 
 ةدسكألاو ةینیجورتینلا ةنبركلا وأ ةدرتنلا قیرط نع يذالوف ءزجل ةیحطس ةجلاعم ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 بیرشتلا مث
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةوطخ نمضتت ،لكآتلاو ىلبلل ةیلاع ةمواقم ھحنمل كلذو يذالوف ءزجل ةیحطس ةجلاعم ةقیرطب عارتخالا قلعتی  
 تادیرتین نم ةنوكم تارتموركیم 8 لقألا ىلع كمسب ةبكرم ةقبط لیكشتل ةبسانم ةینیجورتین ةنبرك وأ ةدرتن
 ،رتموركیم 3 ىلإ 0.1 نم كمسب دیساكألا نم ةقبط دیلوتل ةبسانم دسكأت ةوطخ ،'γ وأ/و ε راوطألاب دیدحلا
 ثیح ،ةفرغلا ةرارح ةجرد يف لقألا ىلع قئاقد 5 لالخ بیرشت مامح يف عقنلا قیرط نع بیرشت ةوطخو
 نم طیلخ نم نوكتی بیذم نم ،٪1 صقان وأ دئاز ،لقألا ىلع نزولاب ٪70 نم روكذملا مامحلا نوكتی
 نم ،٪1 صقان وأ دئاز ،نزولاب ٪30 ىلإ C17، 10 ىلإ C9 ناكلأ ءزج ةطساوب ةلكشملا تانوبركوردیھلا

 ةدام لثم لقألا ىلع ةدحاو ةفاضإ ةدامو ،C32 ىلإ C16 ناكلأ ءزج نم نوكتی لقألا ىلع دحاو نیفارب تیز
 .٪0.1 صقان وأ دئاز ،نزولاب ٪3 ىلإ 0.01 نم زیكرتب يعانطصا لونیف نم ةفاضإ

 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
 
 
 
 
 



العدد: 3626 – الخميس 1 سبتمبر 2022

27

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1840 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 28/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170120 :بلطلا مقر ]21[
 22/06/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/RU2014/000973  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/RU2014/000973 
[32]  23/12/2014 

 ایسور ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،سینید ،فینیل -2 ،شتیفولاكیم رومیات ،نیتسریبلیز -1
 شتیفوریمدلاف میسكام ،كیكسبیل -3 ،شتیفیسكلأ
 روبیس( ينابموك كوتس تنیوج كیلبب :ةءاربلا كلام ]73[
 )غنیدلوھ
 كولب 30 غنیدلیب ،ایرأ لایرتسدنا نرتسیإ  :كلاملا ناونع
 ایسور ،626150 ،نویجیر نمویات كسلوبوت 6 نا ،1
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 2/32, C08F 110/02 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 2529832 A1 
D2: WO 2011/140629 A1 
D3: EP 0780353 A1 

 
 نیفلوأ نم تارموغیلوأ ریضحتل قرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 عیعشتو موینمولأ لیكلأ بكرم دیوزت قرطلا نمضتت نأ نكمی .نیفلوأ نم تارموغیلوأ ریضحتل قرط میدقت متی 
 نمضتت نأ نكمی امك .ععشم موینمولأ لیكلأ بكرم ریفوتل ةیوركم تاجوم عاعشإب موینمولألا لیكلأ بكرم
 ةبیكرت دیوزتل كنز بكرمو ،لوریب بكرم ،مورك بكرم عم ععشملا موینمولألا لیكلأ بكرم طلخ قرطلا

 نكمی ثیح .نیفلوأ نم تارموغیلوأ لیكشتل ةبیكرتلا عم نیفلوأ سمالتً اضیأ قرطلا نمضتت نأ نكمیو .زافح
 .نیسكیھ-1 نمضتت نأ نیفلوألا تارموغیلوأل نكمیو ،نیلیثیإلا نمضتی نأ نیفلوألل

 
 
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
 
 
 



العدد: 3626 – الخميس 1 سبتمبر 2022

28

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا للقان�ن رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�س�م والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )22( ل�سنة 2022

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفوَّ�ص لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية والـِمـْلـكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1921

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19

و�سف طلب الت�سميم:  قرط حلق لالأذن  ) ت�شميم مميز و مزخرف لحلق اأذن(

 الت�سنيف :01-11

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

21013 PO Box ،البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1922

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19

و�سف طلب الت�سميم:  قرط حلق لالأذن  ) ت�شميم مميز و مزخرف لحلق اأذن(

 الت�سنيف :01-11

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي
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عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

21013 PO Box ،البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1923

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19

و�سف طلب الت�سميم:  اإ�شوارة ) ت�شميم مميز و مزخرف  لإ�شوارة(

 الت�سنيف :01-11

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

 21013 PO Box ،البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1924

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19
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و�سف طلب الت�سميم:  قالدة ) ت�شميم مميز و مزخرف  لإ�شوارة(

 الت�سنيف :01-11

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

21013 PO Box ،البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  192٥

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19

و�سف طلب الت�سميم:  نظارة �شم�شية ) ت�شميم مميز لنظارة �شم�شية(

 الت�سنيف :06-16

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

21013 PO Box ،البحرين
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رقم الطلب:  ب ت /  1926

ا�سم الطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عن�انه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 7٥008 باري�ص ، فرن�شا، فرن�شا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/19

و�سف طلب الت�سميم:  نظارة �شم�شية ) ت�شميم مميز لنظارة �شم�شية(

 الت�سنيف :06-16

ا�سم ال�كيل المف��ص: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عن�انــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 38٥ ، مجمــع 38٥ المنامــة ، 

21013 PO Box ،البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1943

ا�سم الطالب :  �شركة الم�شروبات النقية لل�شناعة م�شاهمة مقفلة

عن�انــه : �شــركة الم�شــروبات النقيــة لل�شناعــة م�شــاهمة مقفلــة )وعنوانــه  حــي العليا ، �شــارع 
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وادي ال�شمــان ، رقــم المبنــى 6960 ، وحدة رقم 4 ، الريا�ــص 12211-3٥41 ،  المملكة العربية 

ال�شعودية، المملكة العربية ال�شعودية(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/22

و�سف طلب الت�سميم:  قارورة مياه

 الت�سنيف :01-09

ا�سم ال�كيل المف��ص: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ص

عن�انه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1944

ا�سم الطالب :  �شركة الم�شروبات النقية لل�شناعة م�شاهمة مقفلة

عن�انــه : �شــركة الم�شــروبات النقيــة لل�شناعــة م�شــاهمة مقفلــة )وعنوانــه  حــي العليا ، �شــارع 

وادي ال�شمــان ، رقــم المبنــى 6960 ، وحدة رقم 4 ، الريا�ــص 12211-3٥41 ، المملكة العربية 

ال�شعودية، المملكة العربية ال�شعودية(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/22

و�سف طلب الت�سميم:  قارورة مياه

 الت�سنيف :01-09

ا�سم ال�كيل المف��ص: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ص

عن�انه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق ٥121 مجمع 3٥1 المنامة / ال�شويفية، 990
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

 اإعالن رقم )87( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حت�يل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

 تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن 

الم�شجلة  ت�شامن(،  ال�شعر/  وت�شفيف  للتدليك  الن�شائي  بونانزا  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي 

بموجب القيد رقم 148٥86، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 3,000  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

 .NETDAO KAEWMUNGKUN كل من: ح�شين �شلمان مح�شن حبيب المحا�شنيه، و

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 

اإعالن رقم )88( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حت�يل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن 

التي تحمل ا�شم )فري قود للتجارة العامة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-149070، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )89( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حت�يل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

 

كانو  )فوؤاد  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن   

واأولده �ص.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 7٥470-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

  ٥00,000 مقداره  وبراأ�شمال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة 

)خم�شمائة األف( دينار بحريني .

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ا�ستدراك

 ،2022 اأغ�شط�ص   2٥ بتاريخ  ال�شادر   )3624( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�ِشر 

بتطبيق  املخت�ص  والوزير  ة  املخت�شَّ الوزارة  بت�شمية   2022 ل�شنة   )44( رقم  مر�شوم 

ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين  والتخطيط  املباين  تنظيم  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم 

للتعمري والتطوير، وحيث اإن الفقرة الثانية من املادة الأوىل قد ُن�ِشَرت على نحو خاطئ، 

فاإنه يعاد ن�شر الفقرة املذكورة على النحو الآتي:

»ويكون وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين هو الوزير املخت�ص بتطبيق اأحكام املادة 

)20( من قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 واملر�شوم 

بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين واملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

ة للتعمري والتطوير.« 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

لذا لزم التنويه.


