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 مر�ضوم رقم )57( ل�سنة 2022

بتعيني وكيل لوزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

نحن حمد بن عي�ضى 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 )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، املعدل 

باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2021،

وعلى املر�شوم رقم )77( ل�شنة 2020 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�ض وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

املادة الأوىل

تعنيَّ ال�شيدة �شارة اإ�شحاق مرت�شى اأكرب وكياًل لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 

املادة الثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 6 اأكتـــــوبــــــــــر 2022م
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 تعمــيـــم ب�ضاأن

عطلة ذكرى املولد النبوي ال�ضريف لعام 1444هـ

ـل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ُتـعطَّ

يوم ال�شبت الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1444هـ املوافق 8 اأكتوبر 2022م، وحيث اإن هذه 

العطلة ت�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، يعوَّ�ض عنها بالتعطيل يوم الأحد املوافق 9 اأكتوبر2022م.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1444هـ

المــوافـــــــــق: 3 اأكتــوبــــــــر 2022م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )130( ل�سنة 2022

 ب�ضاأن تخويل بع�ض موظفي بلدية املنطقة ال�ضمالية

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�ض املادة )45( منه،

وعلى قانون النظافة العامة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019، وتعديالته،

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون البلديات والزراعة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  موظفو  ل  يخوَّ

العامة  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، وهم:

1- ر�شا ح�شين العربي.

2- محمد اإبراهيم خليل.

3- علي حبيب حبيب كاظم.

4- با�شم جواد �شالح ال�شيرفي.

5- يا�شر عبدالر�شول علي.

6- �شيد ها�شم عي�شى ها�شم.

7- ال�شيد كامل ماجد عبداهلل.

8- ح�شن م�شلَّـم عا�شور.

9- عبداهلل عي�شى يعقوب البطي.

10- �شعيد اإبراهيم عبداهلل.

11- �شيد م�شطفى جعفر مهدي.

12- حنان عبدال�شهيد علي.
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املادة الثانية

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

                                    

 وزير العدل 

وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 نواف بن حممد املعاودة 

�شدر بتاريخ: 6 ربــيـع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأكــتوبـــــــــــر 2022م
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وزارة الإ�ضكان والتخطيط العمراين 

 قرار رقم )1083( ل�سنة 2022

 ب�ضاأن تعديل حدود نطاق احلماية يف مناطق

احلنينية جممع )903(، الرفاع ال�ضرقي جممع )909(، و�ضويفرة جممع )942(

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،

ـة والوزير املخت�ض بتطبيق  2022 بت�شمية الوزارة املخت�شَّ وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 

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

والتطوير،

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

2019 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة  وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 

احلنينية جممع )903(، �شويفرة جممع )942(، الرفاع ال�شرقي جممع )909(، 

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،
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قرر الآتي:

مادة )1(

ل حدود نطاق احلماية املعتَمدة مبوجب القرار رقم )108( ل�شنة 2019 مبناطق احلنينية  تعدَّ

جممع )903(، و�شويفرة )942(، والرفاع ال�شرقي جممع )909(، ِوْفـقا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

ـْفـط وواحة احلنينية �شمن منطقة احلماية،  املرافقة لهذا القرار ب�شرط اإبقاء منطقة اآبار النِّ

ـْفـط والغاز اأو بنطاق حمايتها من اإزالة َتـداُخـل تلك  ـرة باآبار النِّ واأل يتم البناء بالأجزاء املتاأثِّ

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة  الأجزاء معها، وتطبَّ

بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ض يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الإ�ضكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 27 �شبتمبــر 2022م
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وزارة الإ�ضكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1085( ل�سنة 2022

 بت�ضكيل جلنة التَّـَظلمات من قرارات

هيئة التخطيط والتطوير العمراين ونظام عملها

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، وتعديالتها،

ـة والوزير املخت�ض بتطبيق  2022 بت�شمية الوزارة املخت�شَّ وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 

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

والتطوير،

مات من قرارات التخطيط العمراين  ـَظلُـّ وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2013 بت�شكيل جلنة التَّ

ل بالقرار رقم )144( ل�شنة 2019، ونظام عملها، املعدَّ

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اإليها يف  ـَظلُّمات من قرارات هيئة التخطيط والتطوير العمراين( وي�شار  التَّ ل )جلنة  ُتـ�شكَّ

البلديات،  ل�شئون  والزراعة  البلديات  �شئون  وزارة  وكيل  برئا�شة  )اللجنة(  بكلمة  القرار  هذا 

وع�شوية كل من:

1- ممثل عن مجل�ض التنمية القت�شادية - نائبًا للرئي�ض.

2- مدير اإدارة التخطيط التف�شيلي في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

3- ممثل عن موؤ�ش�شة التنظيم العقاري.

4- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.

5- ممثل عن جمعية المهند�شين البحرينية.

6- الم�شت�شار القانوني في وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراني.

على األ يقل م�شتوى التمثيل لأع�شاء اللجنة عن درجة مدير اإدارة، فيما عدا ممثل جمعية 

املهند�شني البحرينية وامل�شت�شار القانوين بوزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين.

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات.
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مادة )2(

مة من ذوي ال�شاأن يف القرارات ال�شادرة من  مات املقدَّ ـَظلُـّ تخت�ض اللجنة بالنظر يف كافة التَّ

ِقـَبـل هيئة التخطيط والتطوير العمراين تنفيذًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 

ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994.

مادة )3(

م املن�شو�ض عليه يف املادة )2( من هذا القرار اإىل وزير الإ�شكان والتخطيط  ـَظلُـّ م التَّ ُيـقدَّ

بعلم  ـل  م�شجَّ بكتاب  القرارات  بهذه  اإخطارهم  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  وذلك  العمراين 

م على البيانات وامل�شتـندات الآتية: ـَظلُـّ الو�شول اأو من فوات ميعاد اإ�شدارها، ويجب اأن ي�شتمل التَّ

1- بيانات المتظلِّـم ال�شخ�شية وعنوانه ح�شبما هو مبين في بطاقة الهوية.

م به المتظلِّـم للتعمير كاملة. 2- بيانات الطلب الذي تـقدَّ

3- ن�ض القرار المتظلَّـم منه.

4- نواحي اعترا�ض المتظلِّـم من القرار واأ�شباب اعترا�شه عليه.

مادة )4(

دهما.  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�ض اللجنة اأو نائبه يف املكان والزمان اللذين يحدِّ

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحا اإل بح�شور ثلثي اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�ض 

ـح  َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ اأ�شوات احلا�شرين، وعند  باأغلبية  اأو نائبه، وُت�شِدر اللجنة قراراتها 

ـبة، واجتماعاتها ومداولتها �شرية. اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع، وتكون قرارات اللجنة م�شبَّ

ول تكون قرارات اللجنة نهائية اإل بعد اعتمادها من وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين.

مادة )5(

يف  للبت  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ـل  ت�شكِّ اأن  للجنة  يجوز 

مة اإليها. مات املقدَّ ـَظلُـّ التَّ

مادة )6(

ـني، واأن تدعَوهم حل�شور  للجنة اأن ت�شتعني مَبـن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شِّ

اجتماعاتها اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدها باملعلومات 

ه دون اأن  التي تراها �شرورية لإجناز مهماتها، وُتـثِبـت ذلك كلَّـه يف حم�شر اجلل�شة، وذلك كلُـّ

يكون لهم �شوت معدود.
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مادة )7(

يكون للجنة اأمني لل�شر يختاره رئي�ض اللجنة.

ال�شجل  يكون  اأن  ويجب  الغر�ض،  لهذا  ُيـعدُّ  �شجل خا�ض  مات يف  ـَظلُـّ التَّ ال�شر  اأمني  ن  وُيـدوِّ

ن بها البيانات املتعلقة به، وتت�شمن  م �شفحة اأو اأكرث تدوَّ ـمًا باأرقام م�شل�شلة، وُتـفَرد لكل تَظلُـّ مرقَّ

ملخ�شًا لوقائع جل�شات اللجنة ووجهات النظر املتبادلة، وما ُتـ�شِدره اللجنة من قرارات. 

مادة )8(

ـع على حما�شر جل�شات اللجنة جميع اأع�شائها احلا�شرين مَبـن فيهم رئي�ض الجتماع  يوقِّ

ـع قرارات اللجنة من رئي�ض الجتماع واأمني ال�شر. واأمني ال�شر، وتوقَّ

مادة )9(

تاريخ تقدميها،  يومًا من  اليها خالل �شتني  مة  املقدَّ مات  ـَظلُـّ التَّ البت يف  اللجنة  يجب على 

مه - املعتَمـد من ِقــَبـل وزير الإ�شكان والتخطيط  وعليها اإخطار املتظلِّـم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تَظـلُـّ

د  ـل بعلم الو�شول على العنوان املحدَّ العمراين - خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره بكتاب م�شجَّ

م. ـَظلُـّ يف التَّ

اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل �شتني  اللجنة  ال�شاأن الطعن يف قرارات  ولأيٍّ من ذوي 

م من ِقـَبـل اللجنة. ـَظلُـّ يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو فوات مدة البت يف التَّ

مادة )10(

مات من قرارات التخطيط العمراين  ـَظلُـّ ُيـلغى القرار رقم )52( ل�شنة 2013 بت�شكيل جلنة التَّ

ونظام عملها،

مادة )11(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                                                                                                                                                            

وزير الإ�ضكان والتخطيط العمراين 

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 28 �شبتمبــر 2022م 
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وزارة الإ�ضكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1086( ل�سنة 2022

بت�ضكيل جلنة التَّـَظلُّـمات من قرارات تق�ضيم الأرا�ضي

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

ة للتعمري  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

والتطوير، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

ـة والوزير املخت�ض بتطبيق  2022 بت�شمية الوزارة املخت�شَّ وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 

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

والتطوير،

تق�شيم  قرارات  مات من  ـَظلُـّ التَّ ت�شكيل جلنة  ب�شاأن   2016 ل�شنة  رقم )180(  القرار  وعلى 

الأرا�شي،

مات من قرارات تق�شيم  ـَظلُـّ وعلى القرار رقم )158( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جلنة التَّ

الأرا�شي،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

القرار بكلمة  اإليها يف هذا  الأرا�شي( وي�شار  مات من قرارات تق�شيم  ـَظلُـّ التَّ ُت�شكل )جلنة 

)اللجنة( برئا�شة مدير عام اأمانة العا�شمة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ممثل عن وزارة الأ�شغال - نائبًا للرئي�ض.

2- مدير اإدارة تخطيط البنية التحتية والِخـْدمات في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

3- ممثل عن جمعية المكاتب الهند�شية البحرينية.

4- ممثل عن �شئون الإ�شكان بوزارة الإ�شكان والتخطيط العمراني. 

5- الم�شت�شار القانوني في وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراني.

على األ يقل م�شتوى التمثيل لأع�شاء اللجنة عن درجة مدير اإدارة، فيما عدا ممثل جمعية 

املكاتب الهند�شية البحرينية وامل�شت�شار القانوين بوزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين.

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات.
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مادة )2(

القرارات  يف  ال�شاأن  ذوي  من  اإليها  مة  املقدَّ مات  ـَظلُـّ التَّ كافة  يف  بالنظر  اللجنة  تخت�ض 

املادة  من   )3( البند  يف  عليها  املن�شو�ض  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  من  ال�شادرة 

ة للتعمري والتطوير،  )2( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009.

مادة )3(

م املن�شو�ض عليه يف املادة )2( من هذا القرار اإىل وزير الإ�شكان والتخطيط  ـَظلُـّ م التَّ ُيـقدَّ

بعلم  ـل  م�شجَّ بكتاب  القرارات  بهذه  اإخطارهم  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  وذلك  العمراين 

الو�شول اأو ِمـن فوات ميعاد اإ�شدارها.

مه الآتي: ويجب على املتظلِّـم اأن يرفق بتَظلُـّ

بيانات المتظلِّـم ال�شخ�شية وعنوانه ح�شبما هو مبين ببطاقة الهوية.  -1

ـــم للتق�شــيم كاملــة وم�شــتوفاة، للح�شول على  م به المتظلِّ بيانــات طلــب التق�شــيم الذي تقدَّ  -2

الموافقة المبدئية اأو النهائية لم�شروع التق�شيم.

اأ�شباب اعترا�ض المتظلِّـم على القرار.   -3

مادة )4(

دهما.  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�ض اللجنة اأو نائبه يف املكان والزمان اللذين يحدِّ

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور ثلثي اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�ض 

ـح  َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ اأو نائبه، وُتـ�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند 

ـبة، واجتماعاتها ومداولتها �شرية. اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع، وتكون قرارات اللجنة م�شبَّ

ول تكون قرارات اللجنة نهائية اإل بعد اعتمادها من وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين.

مادة )5(

يف  للبت  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ـل  ت�شكِّ اأن  للجنة  يجوز 

مة اإليها. مات املقدَّ ـَظلُـّ التَّ
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مادة )6(

ـني، واأن تدعَوهم حل�شور  للجنة اأن ت�شتعني مَبـن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شِّ

اجتماعاتها اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدها باملعلومات 

ه دون اأن  التي تراها �شرورية لإجناز مهماتها، وُتـثِبـت ذلك كلَّـه يف حم�شر اجلل�شة، وذلك كلُـّ

يكون لهم �شوت معدود.

مادة )7(

يكون للجنة اأمني لل�شر يختاره رئي�ض اللجنة.

ال�شجل  يكون  اأن  ويجب  الغر�ض،  لهذا  ُيـعدُّ  �شجل خا�ض  مات يف  ـَظلُـّ التَّ ال�شر  اأمني  ن  وُيـدوِّ

ن بها البيانات املتعلقة به، وتت�شمن  م �شفحة اأو اأكرث تدوَّ ـمًا باأرقام م�شل�شلة، وُتـفَرد لكل تظلُـّ مرقَّ

ملخ�شًا لوقائع جل�شات اللجنة ووجهات النظر املتباَدلة، وما ُتـ�شِدره اللجنة من قرارات. 

مادة )8(

ـع على حما�شر جل�شات اللجنة جميع اأع�شائها احلا�شرين مَبـن فيهم رئي�ض الجتماع  يوقِّ

ـع قرارات اللجنة من رئي�ض الجتماع واأمني ال�شر. واأمني ال�شر، وتوقَّ

مادة )9(

تاريخ تقدميها،  يومًا من  اإليها خالل �شتني  مة  املقدَّ مات  ـَظلُـّ التَّ البت يف  اللجنة  يجب على 

مه - املعتَمـد من ِقـَبـل وزير الإ�شكان والتخطيط  وعليها اإخطار املتظلِّـم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تَظـلُـّ

د  ـل بعلم الو�شول على العنوان املحدَّ العمراين - خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره بكتاب م�شجَّ

م. ـَظلُـّ يف التَّ

اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل �شتني  اللجنة  ال�شاأن الطعن يف قرارات  ولأيٍّ من ذوي 

م من ِقـَبـل اللجنة. ـَظلُـّ يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو فوات مدة البت يف التَّ

مادة )10(

مات من قرارات تق�شيم الأرا�شي. ـَظلُـّ ُيـلغى القرار رقم )180( ل�شنة 2016 بت�شكيل جلنة التَّ

مات من قرارات تق�شيم  ـَظلُـّ  كما ُيلغى القرار رقم )158( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جلنة التَّ

الأرا�شي.
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مادة )11(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                                                                                                                                                            

وزير الإ�ضكان والتخطيط العمراين 

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 28 �شبتمبــر 2022م 
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وزارة الإ�ضكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1113( ل�سنة 2022

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة ال�ضلمانية - جممع )329(

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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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(

ـر ت�شنيف العقار رقم )03083265( الكائن يف منطقة ال�شلمانية جممع )329( من   يغيَّ

د  العمارات ال�شتثمارية  العامة )PS(، وت�شنيف مناطق  اخِلـْدمات واملرافق  ت�شنيف مناطق 

 )SP( وجزء ل يحمل ت�شنيفًا معتَمدًا اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )BD(

ـق عليه ال�شرتاطات  كم�شروع جتاري ِوْفـقا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

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

مادة )3(

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

وزير الإ�ضكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 اأكـتـــوبــــــــــر 2022م
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 اإعالن ب�ضاأن 

بع�ض الأحكام الق�ضائية املتعلقة ببيع وتاأجري املحال التجارية 

ببيع  املتعلقة  الأحكام  بع�ض  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  اإعماًل 

وتاأجري املحال التجارية وعلى الأخ�ض املادة الثالثة منه، تن�شر الأحكام الق�شائية الآتية:

07202107684 رقم الدعوى

2022/1/13م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة ميما للحالقة الرجالية، قيد رقم 73548-1 ال�شجل التجاري

وفاء كاظم مح�شن كاظم المت�شتر

فيلو موروكان كيزوتل بادينجاتثيل المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا بتغريم المتهمين خم�شمائة دينار لكل منهما عما اأ�شند 

اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل ميما للحالقة الرجالية 1-73548 ون�شر 

الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقة المتهمين الأولى والثاني

منطوق الحكم

07202107592 رقم الدعوى

2021/1/6م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة �شالون زنجبار للحالقة الرجالية، قيد رقم 43383-3 ال�شجل التجاري

اإيمان حاجي نا�شر عبداهلل المت�شتر

محمد �شاه مواز �شانو المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا على المتهمة الأولى اإيمان حاجي نا�شر عبداهلل وغيابيًا 

على المتهم الثاني المدعو محمد �شاه مواز �شانو بتغريم المتهمين األف دينار لكل 

منهما عما اأ�شند اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل �شالون زنجبار للحالقة 

الرجالية 3-43383 ون�شر الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقة المتهمين 

الأولى والثاني

منطوق الحكم
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07202107587 رقم الدعوى

2021/12/30م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة �شالون �شم�ض الأنوار، قيد رقم 57448-2 ال�شجل التجاري

محمد علي اأحمد المت�شتر

بيمول جاندار �شيليل المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا على المتهم الأول المدعو محمد علي اأحمد وغيابيًا على 

المتهم الثاني المدعو بيمول جاندار �شيليل بتغريم المتهمين خم�شمائة دينار لكل 

منهما عما اأ�شند اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل �شالون �شم�ض الأنوار 

2-57448 ون�شر الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقة المتهمين الأولى والثاني

منطوق الحكم

07202102679 رقم الدعوى

2021/6/24م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة اأزياء نجيبة، قيد رقم 38335-1 ال�شجل التجاري

زهرة حاج خلف المو�شى المت�شتر

ميزان عبدالمنان

محمد ديلوار ح�شين محمد

المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا اعتباريًا بتغريم المتهمة الأولى زهرة حاج خلف 

المو�شى والمتهم الثاني ميزان عبدالمنان األف دينار لكل منهما عما اأ�شند اإليهما 

من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل اأزياء نجيبة 1-383355 ون�شر الحكم في 

الجريدة الر�شمية على نفقة المتهمين الأولى والثاني وببراءة المتهم الثالث مما 

ن�شب اإليه

منطوق الحكم
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07202107594 رقم الدعوى

2021/12/30م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة �شالون �شدهي للحالقة، قيد رقم 5005-3 ال�شجل التجاري

محمد �شريف اإ�شماعيل عبداهلل المت�شتر

تونو كومار �شيل المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا بتغريم المتهمين خم�شمائة دينار لكل منهما عما اأ�شند 

اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل �شالون �شدهي للحالقة 3-5005 ون�شر 

الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقة المتهمين الأولى والثاني 

منطوق الحكم

07202103887 رقم الدعوى

2021/9/9م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة مركز بنما لالألعاب، قيد رقم 90441-2 ال�شجل التجاري

نا�شر علي عو�ض المهري المت�شتر

�شليم كونيمال المت�شتر عليه

حكمت المحكمة غيابيًا بتغريم كل متهم األف دينار لكل منهما عما اأ�شند اإليهما 

من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل مركز بنما لالألعاب 2-90441 ون�شر الحكم في 

الجريدة الر�شمية على نفقتهما

منطوق الحكم
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07202103673 رقم الدعوى

2021/7/8م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة مطعم اإ�شالم اأباد،  قيد رقم 21268-1 ال�شجل التجاري

�شالح علي اإبراهيم الع�شكري المت�شتر

محمد جميل خان المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا على المتهم الأول �شالح علي اإبراهيم الع�شكري 

وغيابيًا على المتهم الثاني محمد جميل خان بتغريم كل متهم األف دينار لكل 

منهما عما اأ�شند اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل مطعم اإ�شالم اأباد 

1-21268 ون�شر الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقتهما 

منطوق الحكم

07202104676 رقم الدعوى

2021/10/7م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة نيو اأوزون 2011 لبيع اأ�شماك الزينة وم�شتلزماتها، قيد رقم 76491-1 ال�شجل التجاري

فوزية محمد عبداهلل عبدالرحمن المت�شتر

فيبينداز  ماراثابالي المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا على المتهمة الأولى فوزية محمد عبداهلل عبدالرحمن 

وغيابيًا على المتهم الثاني فيبينداز ماراثابالي بتغريم كل متهم األف دينار لكل 

منهما عما اأ�شند اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل نيو اأوزون 2011 لبيع 

اأ�شماك الزينة وم�شتلزماتها 1-76491 ون�شر الحكم في الجريدة الر�شمية على 

نفقتهما

منطوق الحكم
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07202107722 رقم الدعوى

2022/1/13م تاريخ الحكم

موؤ�ش�شة �شالون نيو بلومون للحالقة الرجالية وم�شتلزماتها، قيد رقم 33196-8 ال�شجل التجاري

بدرية جعفر عبداهلل العرادي المت�شتر

كامل جوم�شيد المت�شتر عليه

حكمت المحكمة ح�شوريًا اعتباريًا بتغريم المتهمين خم�شمائة دينار لكل منهما 

عما اأ�شند اإليهما من اتهام واأمرت بمحو قيد �شجل �شالون نيو بلومون للحالقة 

الرجالية وم�شتلزماتها 8-33196 ون�شر الحكم في الجريدة الر�شمية على نفقة 

المتهمين الأولى والثاني

منطوق الحكم



العدد: 3635 – الخميس 6 أكتوبر 2022

26

 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )32( 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 والطلبات 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.

11- رقم البراءة.

12- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

13- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

14- تاريخ نقل الملكية.

15- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

16- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

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

 
  1868 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170159 :بلطلا مقر ]21[
 10/09/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/021888  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/643,245 
[32] 10/03/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 يك ,وك -3 ،تیماس ،يروداب -2 ،.يد يریت ،ورنوم -1
 لإ ،ينابموك يإ يج ھیأ ،زویھ ركیب :ةءاربلا كلام ]73[
 يس لإ

 ساسكت ،نتسویھ ، دلیفتسیو نیادلأ 17021  :كلاملا ناونع
 ) ةدحتملا تایالولا (  77073

 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/58, C09K 8/60, 
E21B 43/16, E21B 43/26 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2012/241156 A1 
 

 
 رئب ىلإ يحطس لیدعت ةجلاعم لماع ىلع يوتحی يئام عئام خضل ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ریغ يلیذ ءزجو تبثم ھب يحطس لیدعت ةجلاعم لماع ىلع يوتحی رئب ةجلاعم عئامب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةجلاعم عئام خض دعب .يوضع يروفسوف ضمح قتشم وھ يحطسلا لیدعتلا ةجلاعم لماع نوكی .ءاملل فلآ
 يسیلیس نیوكت وھ يفوجلا نیوكتلا نوكی .نیوكتلا حطسب تبثملا طبتری ،يفوجلا نیوكتلا ىلإ ذفنی رئب ىلإ رئبلا
 يسیلیس نیوكت وھ نیوكتلا نوكی امدنع Si ةرذب تبثملا طبتری .يندعم دیسكأ ىلع يوتحی يفوج نیوكت وأ
 حطسب طابترالا دعب .يندعم دیسكأ ىلع يوتحی نیوكت وھ نیوكتلا نوكی امدنع يندعملا دیسكألا ندعمبو
 لماع طبر زیزعت نكمی .نیوكتلا عئاومل عرسأ صالختساب كلذ حمسی .رئبلا لخاد بحسلا ضفخنی ،نیوكتلا
 ةدایزب .يئام عئامب نیوكتلل ةقبسم ةجلاعمً الوأ ةطساوب ربكأ ةروصب نیوكتلا ىلع يحطسلا لیدعتلا ةجلاعم
 ةیجاتنإلا نیسحت متی ھنإف ،يفوجلا نیوكتلا حطس ىلع يحطسلا لیدعتلا ةجلاعم لماع طبر عضاوم ددع
 
 
 23 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1869 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 02/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170141 :بلطلا مقر ]21[
 07/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/017092  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/113,882 
[32] 09/02/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 سوالك ،وش -3 ،ول ،واش -2 ،ویغنیك ،ناھ -1
 يس لإ لإ ،كت زناھ :ةءاربلا كلام ]73[
 نإ يآ ،تییافال تسیو ،ياو دلیفوب 3120  :كلاملا ناونع

 اكیرمأ ،47906
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبأ :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B22D 11/04, B22D 
11/22, C22B 9/22 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: DE 933779 C 
D2: CN 101633035 A 
D3: CN 103722189 A 

 
 ةیتوصلا قوف تاجوملاب يبیبح قاقدتسا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ندعملا لقنو يقلتل روھصم ندعم ءاوتحا ةینب نمضتی روھصم ندعم ةجلاعمل زاھجب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ریرمتل دیربت ةانق نمضتت ءاوتحالا ةینبل دیربت ةدحو زاھجلا نمضتی امك .يلوطلا ھھاجتا دادتماب روھصملا
 متی ثیحب دیربتلا ةانق ىلإ ةبسنلاب ةقالع يف ھعضو متی ةیتوصلا قوف تاجوملاب لمعی رابسمو ،اھیف لئاس طسو
 روھصملا ندعملا ءاوتحا ةینب لالخ نمو دیربتلا ةانق يف لئاسلا طسولا لالخ نم ةیتوصلا قوف تاجوملا نارتقا
 .روھصملا ندعملا يف
 
 
 28 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1870  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170133 :بلطلا مقر ]21[
 26/07/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/051586  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1550615 
[32] 27/01/2015 

 اسنرف ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،تماكس -3 ،ول - نایج ،سوبد -2 ،سیسنارف ،تولبمھ -1
 مالوج لواب
 سنارف امیكرأ :ةءاربلا كلام ]73[
 92700 سفروأود ينیتسیإ يد ور 420  :كلاملا ناونع
 اسنرف ،سبمولوك
 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G01N 21/3504, G01N 
21/33 

 
 :عجارملا ]56[

D1: CN 101782514 A 
D2: WO 2014/144038 A1 
D3: WELDON V ET AL: "H2S and CO2 
gas sensing using DFB laser diodes 
emitting at 1.57 mum", SENSORS AND 
ACTUATORS B: CHEMICAL: 
INTERNATIONAL JOURNAL 
DEVOTED TO RESEARCH AND 
DEVELOPMENT  OF PHYSICAL AND 
CHEMICAL TRANSDUCERS, 
ELSEVIER S.A, CH, vol. 29, no. 1. 1 
October 1995 
D4: MODUGNO G ET AL: "Detection of 
H2S at ppm level using a 
telecommunication diode laser", OPTICS 
COMMUNICATIONS, NORTH 
HOLLAND PUBLISHING CO. 
AMSTERDAM, NL, vol. 145, no. 1-6, 1 
January 1998 
D5: CHEN W ET AL: "H2S trace 
concentration measurements using off axis 
integrated cavity output spectroscopy in 
the near-infrared", APPLIED PHYSICS B; 
LASERS AND OPTICS,  SPRINGER, 
BERLIN, DE, vol. 90, no. 2,  December 
2007 
D6: JANE HODGKINSON ET AL: 
"Topical Review; Optical gas sensing: a 
review", Measurement Science and 
Technology, IOP, Bristol, GB, vol. 24, no. 
1, 28 November 2012 
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 مداع زاغب نیجوردیھلا دیتیربك زیكرتل رشابملا سایقلل ةلقنتم ةلیسو  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةطساوب رمتسم لكشب مداع زاغ يف نیجوردیھلا دیتیربك زیكرت سایقل ةقیرطو ةلیسوب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةوطخ ىلع ةقیرطلا لمتشت ،روكذملا مداعلا زاغ جتنی زاھجب تقؤم لكشب لیصوتلل ةبسانم لصفلل ةلباق ةلیسو
 ةقیرطلاو ةروكذملا ةلیسولا مادختسا نكمی .مداعلا زاغ ةطساوب يسیطانغمورھك عاعشإ صاصتما سایق
 زفحم ىلع دیتیربكلا لاخدإ ةوطخ ءانثأ جتان مداع زاغ يف نیجوردیھلا دیتیربك زیكرت سایقل دیدحتلاب ةروكذملا
 .ةیئام ةجلاعم
 
 
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1871  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170100 :بلطلا مقر ]21[
 28/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/058901  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/559,690 
[32] 03/12/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 نیكتیأ .شتإ .ھیأ مایلیو  :عرتخملا ]72[
 دیتیروبروكنإ زیغویھ ركیب :ةءاربلا كلام ]73[
 ساسكت نتسویھ ,دلیفتسیو نیدلأ 17021  :كلاملا ناونع

 ةدحتملا تایالولا 77073
 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G05B 13/04 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2009/075946 A1 
D2: US 2014/0238670 A1  

 
 ةقاطلا ةعانص ةیلمع نیسحت وأ/و زییمت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نوكم لماحلا نمضتی ثیح ،يضرأ نیوكت يف لماح رشن :ةقاطلا ةعانص ةیلمع ذیفنت ةقیرطل دیسجت نمضتی  
ً ادحاو فرظلا نمضتی ثیح ،فرظ سایق ؛ةیلیغشت تاریغتمل ًاقفو ةیلمعلا ذیفنت ؛ةیلمعلا ذیفنتل أیھم رئبلا لفسأ

 جذومن طبض ؛ساقملا فرظلا لثمت سایق تانایب جاتنإو ،رئبلا لفسأ فرظو يحطس فرظ نم لقألا ىلع
 فرظلا ریدقتل أیھم يضایر جذومن نع ةرابع جذومنلا نوكی ثیح ،سایقلا تانایب ساسأ ىلع ةیلمعلل ةاكاحم
 ؛ةاقتنملا ةیلیغشتلا تاریغتملا نم رثكأ وأ دحاول يضارتفا لیدعت رایتخا ؛ةاقتنملا ةیلیغشتلا تاریغتملا ساسأ ىلع
 أبنتملا فورظلا ساسأ ىلعو ؛اھب أبنتملا ةیلمعلا فورظ جاتنإل ةاكاحملا جذومن ىلع يضارتفالا لیدعتلا قیبطت
 .يضارتفالا لیدعتلل ًاقفو ةیلیغشتلا تاریغتملا طبض متی ،ةیلمعلا يف نسحتلا لثمت يتلا اھب
 
 
 11 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1872  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170036 :بلطلا مقر ]21[
 05/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2015/052580  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1415747.3 
[32] 05/09/2014 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 لكیام ، يشولیتساك  :عرتخملا ]72[
 زغنیدلوھ زیسرفوأ زیرتسدنإ يلداھ :ةءاربلا كلام ]73[
 دتمیل

 ،ھیا ھیب 2  66 يب كیوثیمس تیرتس غنینواد  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا ةكلمملا
 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B21D 5/08, B21D 13/04, 
E04B 2/74, E04B 2/78 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0017647 A1 
D2: JP H05161921 A 
D3: DE 29808344 U1 
D4: US 4793113 A 
D5: WO 97/23694 A1 
D6: US 3273976 A  

 
 لكایھ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ءزج دنع اعم نیلصتم )3 ،2( يناثلاو لوألا ءازجألا ،)3( يناث ءزجو )2( لوأ ءزج ھل )1( لوطم لكیھ 
 ةفوفصم نمضتی )JP1( لیصوتلا ءزج ،نیتماستم ریغ )3 ،2( يناثلاو لوألا ءازجألا ،)JP1( لوأ لیصوت
 يزاوم ریغ هاجتإ يف )JP1( لیصوتلا ءزج ربع دتمم لیكشت لك ،)أ10( ةزرتفم وأ ةعفترم تالیكشت نم
 )10A( ةفوفصم يف ةعباتتملا تالیكشتلا نیب اھریفوت متی يتلا ةحطسملا تایضرألاو لكیھلل يساسألا روحملل
 كمسلا ً،افعض 15 ىلإ 5 نم الثم ً،افعض 20 ىلإ 2 نم ةفوفصم يف ةعباتتملا تالیكشتلا نیب )P( رادحنالاو
)G( ةحطسملا تایضرألل 
 
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
    1873  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/092022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170035 :بلطلا مقر ]21[
 05/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2015/052577  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1415748.1 
[32] 05/09/2014 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 لكیام ، يشولیتساك :عرتخملا ]72[
 زغنیدلوھ زیسرفوأ زیرتسدنإ يلداھ :ةءاربلا كلام ]73[
 دتمیل

 ،ھیا ھیب 2  66 يب كیوثیمس تیرتس غنینواد  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا ةكلمملا
 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B21D 13/00 B21D 37/02 
B44B 5/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 5941109 A 
D2: US 5699932 A 
D3: WO 2009/143981 A1 
D4: WO 2006/143981 A1 
D5: US 2009/188399 A1 
D6: GB 2276350 A 
D7: WO 2005/115655 A2 
D8: EP 1714784 A2 

 
 ةقاقر ةدام لیكشت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةدعم ةدام لیكشتل ةدعمو )8 ،2 ،1( تاودأو ،قرطو )100( ةلكشم ةقاقر ندعم ةدامب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 سفن يف ،و )101( لوأ ءزج يف دیربتلاب تاضفخنمو تاءوتن نم طمن لیغشت متی اھب ثیح )100( ةقاقرلا
 دیربتلاب لغشملا ءزجلا لیكشت متی .)100( ةقاقرلا ةدامب )102( يناث ءزج يف )103( لئالد شقن متی ،تقولا
 حطس ىلع ةموسرملا طوطخلا نوكت ال ثیحب ةعزوملاو ةممصملا تاضفخنملاو تاءوتنلا مادختساب )101(
 نوكت .ةمیقتسم طوطخ نع ةرابع تاضفخنمو تاءوتن نم ةرواجتم فوفص نیب )100( ةلكشملا ةقاقرلا ةدام
 .)8 ،2 ،1( تاودألا نیب ةاذاحملا ىلع لیلد نع ةرابع )103( لئالدلا
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1874  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170024 :بلطلا مقر ]21[
 21/02/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/045883  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/040,508 
[32] 22/08/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 سوم لییناد -2 ،وكسیفیل ویفلیس -1
 دتیروبروكنإ زیغویھ ركیب :ةءاربلا كلام ]73[
 ساسكت ،نتسویھ ،دلیفتسیو نیادلأ 17021  :كلاملا ناونع

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا 77073
 يب ما يت مھئاكرشو اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 43/25, E21B 
43/26, G01V 1/40 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/011576 A1 
D2: US 4858130 A 
D3: US 5228508 A 
D4: US 2013/277050 A1 
D5: US 2009/288820 A1 
D6: US 2012/327742 A1  

 
 روسك زیفحت ءادأ مییقتو نیسحت لجأ نم طغض تاضبن مادختسإل ةقیرطو ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،)روسك(رسك ،رئب ةرفح نم ءزج ىلع ةیرود ةقاط تاضبن عیقوتل ةقیرطو ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 رئب ةرفح وأ/و ،)روسكلا(رسكلا ،رئبلا ةرفح نم لقألا ىلع ءزج زیفحت وأ/و ققحتلل ةبیرق رئب ةرفح وأ/و
 نكمی .رئبلا ةرفح نم ءزج ىلإ ةیرود ةقاط تاضبن لیصوتل ھنیوكت متی ةرفح لفسأ زاھج ماظنلا نمضتی .ةبیرق
 .ةیتوص تاجوم وأ/و ،ةیلزالز تاجوم ،طغض تاجوم لثم ةفلتخم ةقاط تاضبن لصوی نأ ةرفحلا لفسأ زاھجل
 لخاد اھفشك متی ةقاط تاضبن ىلع ًءانب رسكلا وأ/و رئبلا ةرفح نم ءزج صئاصخ ددحت نأ تارعشتسمل نكمی

 اھعضو نكمی وأ/و ،رئبلا ةرفح لخاد اھعضو نكمی ،ةرفحلا لفسأ ةادأب تارعشتسملا لیصوت نكمی .رئبلا ةرفح
 .رئبلا ةرفح نم ققحتلا وأ/و زیفحتلا رییغتل ةیرودلا ةقاطلا تاضبن ددرت وأ/و ردق عیونت نكمی .حطسلا ىلع
 
 
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطالنها 

ا�شتنادًا اإىل املادة )28( من القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج 

املنفعة، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوقرقم البراءةرقم

انتهاء مدة الحماية114542022/09/22

عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية2201000582022/10/02

نقل ملكية براءة اخرتاع

المالك الحاليالمالك ال�شابقتاريخ المعاملةرقم الطلب

202001502022/10/02

ملتي- كيم جروب، اإل اإل 

�شي 

وعنوانه:

3000 اإن. �شام هيو�شتن 

بارك واي اإي. هيو�شتن، 

تك�شا�ض 3219 - 77032، 

الوليات المتحدة 

الأمريكية 

هاليبرتون اإينيرجي 

�شيرفي�شز اإنك.  

وعنوانه :

3000اإن. �شام هيو�شتن 

بارك واي اإي. هيو�شتن، 

تك�شا�ض 3219 - 77032، 

الوليات المتحدة 

الأمريكية 

202000472022/10/04

ملتي- كيم جروب اإل اإل 

�شي. 

وعنوانه:

3000 اإن. �شام هيو�شتن 

باركواي اإي.، هيو�شتن، 

تك�شا�ض 77032، الوليات 

المتحدة الأمريكية 

 

هاليبرتون اإنيرجي 

�شيرفي�شز، اإنك.  

وعنوانه :

3000اإن. �شام هيو�شتن 

باركواي اإي. هيو�شتن، 

تك�شا�ض 3219 - 77032، 

الوليات المتحدة 

الأمريكية 
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 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )25( 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�ضناعية
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية وبطالنها 

والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  من   )22( املادة  اإىل  ا�شتنادًا 

ال�شناعية، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول 

اأدناه:

رقم الت�شل�شل
رقم الر�شم اأو النموذج 

ال�شناعي
�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوق

انتهاء مدة الحماية18092022/05/26
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وزارة ال�ضناعة والتجارة

اإعالنات اإدارة الت�ضجيل

اإعالن رقم )99( ل�سنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 اإىل �ضركة ت�ضامن

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

الم�شجلة  ذ.م.م(،  الآلت  وتاأجير  للمقاولت  )اإك�شت  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

بموجب القيد رقم 124558، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ت�شامن.

 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 )100( ل�سنة 2022

ب�ضاأن اندماج �ضركة )3 واي ز ذ.م.م(

مع �ضركة )املوؤيد جيمربز لال�ضت�ضارات ذ.م.م(

بطريق ال�ضم

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنها تلقت طلبًا للتاأ�شير في ال�شجل التجاري 

بقيد اندماج �شركة )3 واي ز ذ.م.م( المقيَّدة بال�شجل التجاري رقم 60876 مع  �شركة )الموؤيد 

جيمبرز لال�شت�شارات ذ.م.م( المقيَّدة بال�شجل التجاري رقم 75752، وذلك بطريق ال�شم، مع 

العلم باأنه يجوز لأ�شحاب الحقوق النا�شئة قبل ن�شر هذا الإعالن اأن يعار�شوا فيه خالل خم�شة 

م لل�شركة المدينة لهم. ل بعلم الو�شول يقدَّ ع�شر يوم عمل من تاريخ هذا الن�شر بخطاب م�شجَّ

 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.
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اإعالن رقم )101( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

ح�شين  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالمجيد فالح جابر ديان، نيابة عن جميلة عبداهلل عبدالعزيز عبدالنبي �شرحان و�شريكها 

�شاحبي �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )عرنجو�ض للع�شائر الطازجة/ ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 103387-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  1،000 )األف( دينار بحريني . 

 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 )102( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

 اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

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

التي تحمل ا�شم )في 3 ماركت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 147239، طالبين تغيير 

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

 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 )103( ل�سنة 2022

ب�ضاأن تخفي�ض راأ�ضمال �ضركة 

)بنك البحرين للتنمية �ض.م.ب(

ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شاهمة البحرينية التي تحمل ا�شم )بنك البحرين للتنمية �ض.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 26226-1، طالبين تخفي�ض راأ�شمال ال�شركة الُم�شَدر من  65،000،000 اإلى  63،669،000 

دينار بحريني.

 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.
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اإعالن رقم )104( ل�سنة 2022

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل�ضركه ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ دانة يو�شف 

بموجب  والم�شجلة  الحجلة(،  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  مراد،  دادي 

اإلى �شركة ذات  97066-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا.

 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.
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 ا�ضتدراك  

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )63( ل�شنة 2022 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

11 اأغ�شط�ض 2022 عدد )3622(، اخلا�ض با�شتمالك عقار ال�شادة/ عبدالعزيز �شالح 

2007/1432، والكائن يف البالد القدمي برقم  احل�شاوي و�شركائه مبوجب املقدمة رقم 

احلزام  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وامل�شتملك   ،)02361003( العقار 

وعالية  وفوزية  با�شم/خولة  ال�شتمالك  قرار  يكون  بحيث  اجلنوبي(،  الأخ�شر)اجلزء 

بنات مبارك عبدالعزيز احل�شاوي مبوجب املقدمة رقم 2022/13317، وامل�شتملك لغر�ض 

امل�شروع املذكور.

لذا لزم التنويه.

 

ا�ضتدراك  

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )65( ل�شنة 2022 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

28 يوليو 2022 عدد )3619(، اخلا�ض با�شتمالك ملك عبدالعزيز مبارك عبدالعزيز �شالح 

احل�شاوي و�شركائه، والكائن يف البالد القدمي، رقم العقار )03262615(، وامل�شتملك من 

اأجل م�شروع املخطط التف�شيلي ملنطقة احلزام الأخ�شر)اجلزء اجلنوبي(، بحيث يكون 

قرار ال�شتمالك با�شم / خولة و فوزية وعالية بنات مبارك عبدالعزيز احل�شاوي، ح�شب 

املقدمة رقم 2022/13316، وامل�شتملك لغر�ض امل�شروع املذكور.

لذا لزم التنويه.
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ا�ضتدراك  

الر�شمية  اجلريدة  يف  املن�شور   2022 ل�شنة   )141( رقم  ال�شتمالك  قرار  ي�شحح 

بتاريخ 11 اأغ�شط�ض 2022 عدد )3622(، اخلا�ض با�شتمالك عقار ال�شيد/ خليل اإبراهيم 

العقار  برقم  ال�شناب�ض  يف  والكائن   ،1984/741 رقم  املقدمة  مبوجب  الع�شكري  حممد 

)04022994(، وامل�شتملك من اأجل م�شروع تطوير الطرق، بحيث يكون قرار ال�شتمالك 

مبوجب املقدمة رقم 1982/741، وامل�شتملك لغر�ض امل�شروع املذكور.

لذا لزم التنويه.


