
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

2

محتويات العدد

�أمر ملكي رقم )29( ل�سنة 2022 بتعيينات في المحكمة الد�ستورية�������������������������������������� 4

مر�شوم رقم )5٨( ل�سنة 2022 بتعيين �أمين عام لمجل�س �ل�شورى���������������������������������������� 5

قر�ر رقم )54( ل�سنة 2022 بتعيين مدير في وز�رة �لتربية و�لتعليم������������������������������������� 6

 قر�ر رقم )25( ل�سنة 2022 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )191( ل�سنة 2020

ب�شاأن �إعادة تنظيم ت�شجيل �أرقام قْيـد بع�س �لهيئات �ل�شبابية �لخا�شعة لإ�شر�ف 

وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة������������������������������������������������������������������������������ 7

قر�ر رقم )131( ل�سنة 2022 بتعديل جدول بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب �لمر�فق 

للقر�ر رقم )36( ل�سنة 201٨ ب�شاأن تحديد بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب للمحكوم 

9 ������������������������������������������������������������������ عليهم بعقوبات بديلة و�إجر�ء�ت تنفيذها

قر�ر رقم )132( ل�سنة 2022 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون �لمو�نئ و�لمالحة 

11 ���������������������������������������������������������������� ْبط �لق�شائي �لبحرية �شفة ماأموري �ل�شَّ

ط �لتف�شيلي �لجزئي لمنطقة �شترة  قر�ر رقم )10٨4( ل�سنة 2022 ب�شاأن �لمخطَّ

)و�ديان( مجمع )60٨(������������������������������������������������������������������������������������� 13

قر�ر رقم )1117( ل�سنة 2022 باإلغاء �لقر�ر رقم )11( ل�سنة 2017 ب�شاأن تحديد 

فئات و�آلية تح�شيل ُكـلفة �إن�شاء وتطوير �لِبـْنـية �لتحتية في مناطق �لتعمير 

�لقائمة و�لتي توجد فيها مر�فق�������������������������������������������������������������������������� 1٨

قر�ر رقم )111٨( ل�سنة 2022 ب�شاأن ت�شنيف وتغيير ت�شنيف عدد من �لعقار�ت 

19 ����������������������������������������������������������������������������������������� بمحافظة �لمحرق

39 ���������������������� قر�ر رقم )1119( �سنة 2022 ب�شاأن ت�شنيف عقار في منطقة �لمحرق - مجمع 211 

42 �������������������� قر�ر رقم )47( ل�سنة 2022 ب�شاأن مْنـح ترخي�س ل�شركة تمام �لبحرين �س.م.ب مقفلة  

قر�ر رقم )7٨( ل�سنة 2022 ب�شاأن �عتماد ن�شاط مهني���������������������������������������������������� 43

44 �������������������������������������������������������� �إعالنات مجل�س تنظيم مز�ولة �لمهن �لهند�شية

�لإعالنات �ل�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004 ب�شاأن بر�ء�ت �لختر�ع 

46 ������������������������������������������������� ونماذج �لمنفعة - �إعالن رقم )33( ل�سنة 2022

52 ������������������������������������������������������������������������������������ �إعالنات �إد�رة �لت�شجيل





العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

4

 �أمر ملكي رقم )29( ل�سنة 2022

بتعيينات يف املحكمة الد�ستورية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012 واملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2022،

وعلى الأمر امللكي رقم )49( ل�شنة 2017 باإعادة تعيني ع�شوين باملحكمة الد�شتورية،

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

د تعيني علي عبداهلل الدوي�شان ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية ملدة خم�س �شنوات. ُيجدَّ

�ملادة �لثانية

ُيعيَّـن حممد مريزا حممد اأمان ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية ملدة خم�س �شنوات.

�ملادة �لثالثة

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

                                                                             

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 14 ربيع الأول 1444هـ

المـوافـق: 10 اأكـتـوبــــــــــر 2022م
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 مر�شوم رقم )5٨( ل�سنة 2022

بتعيني �أمني عام ملجل�س �ل�شورى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

ال�شورى،  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتعني ال�شيدة كرمية حممد عبداهلل العبا�شي اأمينًا عامًا ملجل�س ال�شورى يف درجة وكيل وزارة. 

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1٦ ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 12 اأكتــــوبـــــــر 2022م
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 قر�ر رقم )54( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

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

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

يف  ـر  املبكِّ التعليم  ومتابعة  تراخي�س  لإدارة  مديرًا  عي�س  اأحمد  علي  فتحية  ال�شيدة  ـن  ُتـعيَّ

وزارة الرتبية والتعليم.

�ملادة �لثانية

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

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 اأكـتـوبـــــــر 2022م
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وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

 قر�ر رقم )25( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )191( ل�سنة 2020

 ب�شاأن �إعادة تنظيم ت�شجيل �أرقام قْيـد بع�س �لهيئات �ل�شبابية

�خلا�شعة لإ�شر�ف وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وتعديالتها، 

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيـد الأندية التي تتخذ �شكل 

�شركات جتارية والهيئات الريا�شية وال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )1٦0( ل�شنة 2020 ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيـد وملخ�س النظام الأ�شا�شي جلمعية 

البحرين لهواة الال�شلكي،

وعلى القرار رقم )189( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإعادة تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد بع�س الهيئات 

الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )191( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإعادة تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد بع�س الهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على التن�شيق مع الهيئة العامة للريا�شة،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

الوارد يف املادة الأوىل من القرار رقم )191( ل�شنة  اإىل اجلدول  التالية  الهيئات  ُتـ�شاف 

2020 ب�شاأن اإعادة تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد بع�س الهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة، وذلك على النحو الآتي:

رقم القيدا�شم الهيئة ال�شبابيةالرقم

4هيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي1

5هيئة م�شجعي نادي ليفربول2

٦هيئة م�شجعي نادي ريال مدريد3
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 �ملادة �لثانية

ُيـلغى القرار رقم )189( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإعادة تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد بع�س الهيئات 

الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

�ملادة �لثالثة

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

وزير �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1444هـ

الـمــوافــــــــق: ٦ اأكتوبــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )131( ل�سنة 2022

 بتعديل جدول بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب �ملر�فق للقر�ر رقم )36( 

 ل�سنة 201٨ ب�شاأن حتديد بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات

بديلة و�إجر�ء�ت تنفيذها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل  بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )8( منه، 

وعلى القرار رقم )3٦( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، وتعديالته، 

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )7٦( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة، وتعديالته، 

وبعد التن�شيق مع وزير الداخلية،

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

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُيـ�شاف بند جديد برقم )9( اإىل جدول برامج التاأهيل والتدريب املرافق للقرار رقم )3٦( 

التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة واإجراءات  2018 ب�شاأن حتديد برامج  ل�شنة 

ـه الآتي: تنفيذها، َنـ�شُّ

الجهة الم�شرفةنوع البرنامجالرقم

9
برنامج التدريب من اأجل 

التوظيف
غرفة تجارة و�شناعة البحرين
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مادة )2(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

 و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف     

    نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 اأكـتـوبـــــــر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )132( ل�سنة 2022 

 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون �ملو�نئ و�ملالحة �لبحرية 

ْبط �لق�شائي �شفة ماأموري �ل�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )4٦( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

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

ل  املعدَّ  ،200٦ ل�شنة   )٦1( رقم  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانئ  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )4٦( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س املادة )22( منه،

واملالحة  املوانئ  �شئون  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

ـْبـطية الق�شائية. البحرية �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ـَْبـط  ال�شّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  موظفو  ل  ُيـخوَّ

املوانئ  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي 

واملالحة البحرية ال�شادر بالقانون رقم )٦1( ل�شنة 200٦ واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، وهم:

1- محمد يو�شف المرباطي.

2- د. �شالح ح�شن الح�شن.

3- محمد علي المنت�شر.

4- م. ح�شين علي العريبي.

5- فواز عبدالكريم محمد.

٦- ميا�س المعتز باهلل الأغا.

7- عبدالرزاق قنبر اأحمد خمي�س.

8- مريم مالك اأبوالفتح.

9- علي ح�شن الماجد.
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10- اأحمد را�شد القطان.

11- �شلمان نبيل محمد �شكيب.

12- نزار جا�شم جم�شير.

13- طالل علوي ح�شن العلوي.

14- عائ�شة اأحمد الن�شمي.

15- اإبراهيم نا�شر الم�شلـم.

1٦- ال�شيخ �شلمان بن عي�شى اآل خليفة.

17- عادل نجات حيدر.

18- محمد عبدالعزيز بوجيري.

19- اأحمد عبدال�شالم عبداهلل.

20- علي ح�شن المرزوقي.

21- مازن محمد البلو�شي.

22- محمد را�شد بومجيد.

23- محمد عبداللطيف اآل محمود.

24- محمد علي العجالن.

25- ح�شين عبدالكريم عبداهلل علي.

�ملادة �لثانية

واملالحة  املوانئ  �شئون  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )18( رقم  القرار  ُيـلغى 

ـْبـطية الق�شائية. البحرية �شفة ماأموري ال�شَّ

�ملادة �لثالثة

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

وزير �لعدل

 و�ل�شئون �لإ�شالمية و�لأوقاف     

    نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 اأكـتـوبـــــــر 2022م
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وز�رة �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )10٨4( ل�سنة 2022

ط �لتف�شيلي �جلزئي ملنطقة �شرتة )و�ديان( جممع )60٨( ب�شاأن �ملخطَّ

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س 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 )5٦( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( 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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ط التف�شيلي اجلزئي امُلعدِّ من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. �شرتة )واديان( جممع )٦08( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة �شرتة )واديان( جممع )٦08( وْفقًا مِلا هو 

ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  وارد يف خمطَّ

للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: ٦ ربيع الأول 1444هـ

المـــــــوافــــق: 2 اأكتــــوبــــــر 2022م 
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وز�رة �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )1117( ل�سنة 2022

 باإلغاء �لقر�ر رقم )11( ل�سنة 2017 ب�شاأن

 حتديد فئات و�آلية حت�شيل ُكـلفة �إن�شاء وتطوير �لِبـْنـية �لتحتية

يف مناطق �لتعمري �لقائمة و�لتي توجد فيها مر�فق

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير 

ل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2022، الِبـْنـية التحتية يف مناطق التعمري، املعدَّ

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 200٦ ب�شاأن لئحة ر�شوم تو�شيل ِخـْدمات الكهرباء واملاء،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير 

الِبـْنـية التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق، وتعديالته،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ُيـلغى القرار رقم )11( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد فئات واآلية حت�شيل ُكـلفة اإن�شاء وتطوير 

باأي  الإخالل  دون  وذلك  مرافق،  فيها  توجد  والتي  القائمة  التعمري  مناطق  التحتية يف  الِبـْنـية 

ر�شوم م�شتَحـقة مبوجب اأحكام القرار رقم )13( ل�شنة 200٦ ب�شاأن لئحة ر�شوم تو�شيل ِخـْدمات 

الكهرباء واملاء.

�ملادة �لثانية

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمــوافــــــق: 11 اأكـتـوبــــــــر 2022م



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

19

وز�رة �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )111٨( ل�سنة 2022

ب�شاأن ت�شنيف وتغيري ت�شنيف عدد من �لعقار�ت مبحافظة �ملحرق

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س 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 )5٦( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( 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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم )020281٦3( الكائن يف منطقة الب�شيتني جممع )223(، والعقار رقم 

)02037٦00( الكائن يف منطقة املحرق جممع رقم )211( �شمن ت�شنيف املناطق الرتفيهية 

)REC(، وذلك وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما ال�شرتاطات 

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

اأ - ُيغيــر ت�شنيــف العقــارات التالية مــن ت�شنيف مناطق ال�شــكن الخا�ــس اأ )RA( اإلى ت�شنيف 

:)REC( المناطق الترفيهية

1- العقار رقم )02007324( الكائن في منطقة المحرق مجمع )212(.

2- العقار رقم )02005277( الكائن في منطقة الب�شيتين مجمع )225(.

3- العقار رقم )0100385٦( الكائن في منطقة عراد مجمع )243(.

4- العقار رقم )01013883( الكائن في منطقة الحد مجمع )113(.

5- العقار رقم )02022728( الكائن في منطقة الدير مجمع )231(.

ُيغيــر ت�شنيــف العقارات التالية من ت�شنيف مناطق م�شــاريع وزارة الإ�شــكان )MOH( اإلى  ب - 

:)REC( ت�شنيف المناطق الترفيهية

1- العقار رقم )02005273( الكائن في منطقة الب�شيتين مجمع )221(.

2- العقار رقم )0100407٦( الكائن في منطقة عراد مجمع )244(.

3- العقار رقم )01009٦43( الكائن في منطقة عراد مجمع )244(.

4- العقار رقم )01012485( الكائن في منطقة حالة النعيم مجمع )248(.

5- العقار رقم )01012490( الكائن في منطقة حالة ال�شلطة مجمع )247(.

٦- العقار رقم )01007370( الكائن في منطقة عراد مجمع )240(.

7- العقار رقم )020248٦1( الكائن في منطقة الب�شيتين مجمع )22٦(.

8- العقار رقم )0202٦977( الكائن في منطقة �شماهيج مجمع )23٦(.

9- العقار رقم )02037580( الكائن في منطقة ال�شاية مجمع )228(.

ج- ُيغيــر ت�شنيــف العقارات التالية من ت�شنيف مناطق ال�شــكن الخا�س ب )RB( اإلى ت�شنيف 

:)REC( المناطق الترفيهية

1- العقار رقم )02001395( الكائن في منطقة المحرق مجمع )202(.

2- العقار رقم )02017049( الكائن في منطقة المحرق مجمع )202(.

3- العقار رقم )020243٦7 ( الكائن في منطقة الدير مجمع )233(.

د- ُيغيــر ت�شنيــف العقارات التالية مــن ت�شنيف مناطق الخدمات والمرافــق العامة )PS( اإلى 

:)REC( ت�شنيف المناطق الترفيهية

1- العقار رقم )01011430( الكائن في منطقة الحد مجمع )111(.

2- العقار رقم )01013٦95( الكائن في منطقة حالة النعيم مجمع )248(.

3- العقار رقم )02031495( الكائن في منطقة قاللي مجمع )254(.
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 )SP( هـ- ُيغير ت�شنيف العقارات التالية من ت�شنيف مناطق الم�شــاريع ذات الطبيعة الخا�شة

:)REC( اإلى ت�شنيف المناطق الترفيهية

1- العقار رقم )02035205( الكائن في منطقة ديار المحرق مجمع )2٦4(.

2- العقار رقم )02035203( الكائن في منطقة ديار المحرق مجمع )2٦4(.

3- العقار رقم )02030737( الكائن في منطقة ديار المحرق مجمع )2٦3(.

و- يغير ت�شنيف العقار رقم )02019094( الكائن في منطقة ال�شاية مجمع )228( من ت�شنيف 

مناطــق العمــارات ال�شــتثمارية ج )BC( اإلــى ت�شنيف مناطــق الخدمــات والمرافق العامة 

.)PS(

ال�شرتاطات  وتطبق عليها  القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ملا هو  وفقًا  كله  وذلك 

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

مادة )3(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )4(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمــوافــــــق: 11 اأكـتـوبــــــــر 2022م



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

22



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

23



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

24



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

25



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

26



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

27



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

28



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

29



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

30



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

31



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

32



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

33



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

34



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

35



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

36



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

37



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

38



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

39

وز�رة �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )1119( �سنة 2022

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة �ملحرق - جممع 211 

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س 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 )5٦( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( 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 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

 ي�شنف العقار رقم )02038257( الكائن يف منطقة املحرق جممع )211( �شمن ت�شنيف 

مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة )2(

يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �لإ�شكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمــوافــــــق: 11 اأكـتـوبــــــــر 2022م
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م�شرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )47( ل�سنة 2022  

ب�شاأن مْنـح ترخي�س ل�شركة متام �لبحرين �س.م.ب مقفلة  

  

 محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

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

)٦4( ل�شنة 200٦، وتعديالته، 

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

املركزي، وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س، 

 

ر �لآتي:  ُقرِّ

مادة )1( 

ُتـمنح �شركة )متام البحرين �س.م.ب مقفلة( ترخي�س �شركة متويل.  

 

 

مادة )2( 

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

 

 

حمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي

ر�شيد حممد �ملعر�ج

 

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1444هـ   

الـمـــوافـــــــق: 10 اأكتــوبــــــــر 2022م 
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هيئة تنظيم �شوق �لعمل

 قر�ر رقم )7٨( ل�سنة 2022 

ب�شاأن �عتماد ن�شاط مهني

الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 200٦ ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

الأجنبي  العمل  ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب   2014 ل�شنة  القرار رقم )2(  وعلى 

لالأن�شطة املهنية،

2017 ب�شاأن اعتماد الأن�شطة املهنية التي ل يجوز ل�شاحب  وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 

العمل الأجنبي مزاولُتـها دون احل�شول على ت�شريح بذلك من هيئة تنظيم �شوق العمل،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ح له مبزاولة ن�شاط مهني ملتزم بالت�شجيل يف مراكز  ُيـعتَمـد الن�شاط املهني )عامل م�شرَّ

ت�شجيل العمالة املعتَمـدة من هيئة تنظيم �شوق العمل لهذا الغر�س(.

�ملادة �لثانية

2017 ب�شاأن اعتماد الأن�شطة املهنية التي ل يجوز ل�شاحب  ُيـلغى القرار رقم )17( ل�شنة 

العمل الأجنبي مزاولُتـها دون احل�شول على ت�شريح بذلك من هيئة تنظيم �شوق العمل.

�ملادة �لثالثة

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

 �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة تنظيم �شوق �لعمل

 نوف عبد�لرحمن جم�شري

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 11  اأكتــوبــــــر 2022م
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�إعالنات جمل�س تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�شية

تنبيه ملن يهمه �لأمر

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

للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ال�شادرة بالقرار رقم 

)27( ل�شنة 201٦.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )كوي جالف اأي اإ�س(، ترخي�س 

ـ�س لها مبزاولة  هند�شي رقم: )ف ب/143( قد مت �شْطـُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

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.

رئي�س �ملجل�س

�ملهند�شة مرمي �أحمد جمعان 

تنبيه ملن يهمه �لأمر

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

للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ال�شادرة بالقرار رقم 

)27( ل�شنة 201٦.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )اإ�س اإن �شي لفالن للم�شاريع 

الكربى اآي اإن �شي - فرع ل�شركة اأجنبية(، ترخي�س هند�شي رقم: )ف ب/173( قد مت �شْطـُبـه 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

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

دي�شمرب 2021.

رئي�س �ملجل�س

�ملهند�شة مرمي �أحمد جمعان 



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

45

تنبيه ملن يهمه �لأمر

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

للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ال�شادرة بالقرار رقم 

)27( ل�شنة 201٦.

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )دبليو اإ�س اإنكنز اإنرتنا�شونال 

الهند�شية  املكاتب  �شجل  من  �شْطـُبـه  مت  قد  ب/110(  )ف  رقم:  هند�شي  ترخي�س  ليمتد(، 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

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

دي�شمرب 2021.

رئي�س �ملجل�س

�ملهند�شة مرمي �أحمد جمعان 

تنبيه ملن يهمه �لأمر

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

للقانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ال�شادرة بالقرار رقم 

)27( ل�شنة 201٦.

بكتل كومباين  )اإنرتنا�شونال  باأن  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  رئي�س جمل�س  يعلن  بهذا 

الهند�شية  املكاتب  �شجل  من  �شْطـُبـه  مت  قد  ب/182(  )ف  رقم:  هند�شي  ترخي�س  ليمتد(، 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

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

دي�شمرب 2021.

رئي�س �ملجل�س

�ملهند�شة مرمي �أحمد جمعان 
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 �لإعالنات �ل�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�شاأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة

�إعالن رقم )33( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- رقم البراءة.

12- تاريخ نْقـل الِمـْلـكية.

13- ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

14- ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

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

 
 1875 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180008 :بلطلا مقر ]21[
 11/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/CA2016/050649 
  :ةیولوألا ]30[

   2897786 [31] 
]32[  20/07/2015 
 ادنك ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 وبدنیھ .ویلبد تنوم -1  
 .كنإ ستكادورب كناتكنیث -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،زدلوأ ،ياو لایربمإ 6010 -1  :كلاملا ناونع
 ادنك ،5مإ1 شتإ4يت اتربلأ
 يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبأ :لیكولا ]74[
 ستنجا

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E04H 17/16 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: CA 2853981 A1 
D2: WO 2013/180838 A3 
D3: US 2690778 A 

 
 زاجتحا ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ىلع ةدحاو ةحتف ىلع سیكلا يوتحی .معد لكیھو نرم سیك ىلع لمتشی زاجتحا ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 يحول وضع عم ةدعاق وضع اھب ةقالز معدلا لكیھ لمشی .ھیلإو سیكلا نم ةدام خض نكمی اھلالخ نم لقألا
 يلفسلا ءزجلا تیبثت نكمی ثیح ،يلفس ءزجو يولع ءزج ىلع لوألا يحوللا وضعلا يوتحی .ھب تبثم لوأ
 ةفصبً ایزاوتم ھیف نوكی لوأ عضوم روكذملا لوألا يحوللا وضعلل نوكی  .ةدعاقلا وضعب قالطإلل لباق لكشب
 متیو .ةدعاقلا وضع ىلعً ایدومع ةماع ةفصب هزاجتحا ھیف متی ناث عضومو ،ةدعاقلا وضع ،نع دعبیو ،عم ةماع
 يحوللا وضعلا نوكی امدنع .روكذملا لوألا يحوللا وضعلا نم يولعلا ءزجلاب لقألا ىلع روكذملا سیكلا تیبثت
 يحوللا وضعلا نوكی امدنعو ةدعاقلا وضعو لوألا يحوللا وضعلا نیب سیكلا يقلت متی لوألا عضوملا يف لوألا
 .لوألا يحوللا وضعلل يولعلا ءزجلا نم ةماع ةفصب ھیلدتو سیكلا رشن متی يناثلا عضوملا يف لوألا

 
 
 7 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

  1876 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 06/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170167 :بلطلا مقر ]21[
 27/09/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/056424  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 15290081.7  
[32] 23/03/2022 

  يبوروألا تاءاربلا بتكم ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،تنیفاس -3 ،ایلیھ ،والیوب -2 ،فوتسیرك ،شویربال -1 
 -6 ،تربجإ-ناج ،غنیماھ -5 ،نای ،تمیس -4 ،رییب
 سیروم ،امستواھ
 سیلات ةكرش -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،زلوروك سد سیلب ،مید براك روت -1  :كلاملا ناونع
 اسنرف ،يوفبروك 92400 ،درون دینالبسإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:    F41H 11/00  

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 99/23443 A1  
D2: US 5153366 A  
D3: WO 2008/029392 A2 

 
  دیدھت ىوتسم مییقتل ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةئیب يف تانایكلا نم ةعومجم نیب نم لقألا ىلع دحاو نایك دیدھت ىوتسم مییقتل ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی

 جمانربب يلاحلا عارتخالا قلعتی امك .رارق معدل ةبحاصم ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی امك .ةكرعم نادیم

 ةعومجم نیب نم لقألا ىلع دحاو نایك دیدھت ىوتسم مییقتل ماظن ،رتویبمك ةطساوب ھتءارق نكمی طسو ،رتویبمك

 .رارق معدل ماظنو ةكرعم نادیم ةئیب يف تانایكلا نم

 
 
 14:ةیامحلا رصانع ددع
 
 

 



العدد: 3636 – الخميس 13 أكتوبر 2022

49

 

 

 
 عارتخا ةءارب ]12[

 
 

 1877 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180012 :بلطلا مقر ]21[
 17/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CN2015/096646  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 2.015104267e+011   
[32] 20/07/2015 

 نیص ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،غنوی ،ویل -3 ،غنایل نو ،وشت -2 ،واشغنوھ ،ویل -1 
 -7 ،غنینیل ،غناو -6 ،نیمغنوز ،ویل -5 ،غنیموی ،ين -4
 غنب ،نایت
 لاكیمیك فوا تویتیتسنا نایلاد -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 .)سنیس فوا يمیداكا زینیاج ،سكیزیف
 نایلاد وكیھاش ،دور ناشغنوز 457 -1  :كلاملا ناونع
 نیصلا ،)116023( سنیفورب غنینوایل ،يتیس
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 67/37, C07C 69/14, 
C07C 69/24 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: CN 101600678 A  
D2: US 2007/238897 A1  
D3: FUAT E. CELIK ET AL: "An 
investigation into the mechanism and 
kinetics of dimethoxymethane 
carbonylation over FAU and M 

 
 ففخم ينھد لیكلأ رتسإ ضمح جاتنإل ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لمتشتو ،R1-COO-R2 ةغیصلا عم ففخم ينھد لیكلأ رتسإ ضمح جاتنإل ةقیرط يلاحلا عارتخالا رفوی ةقیرط 
 لالخ نم نوبركلا دیسكأ لوأ ىلع يوتحی ماخ زاغو R1-O-R2 ةغیصلا عم ریثأ لیكلأ اھیفو ةوطخ ىلع ةقیرطلا
 متی ثیح .يضمح EMT يئیزج تیلویز لخنم ىلع زفحملا يوتحی ثیح ؛ةنبرك لعافت ءارجإل زفحمب لمحم لعافم
 رتسإ ضمح جاتنإل ةدیدج ةقیرط يلاحلا عارتخالا رفو دقو .C1-C4 لیكلأ تاعومجم نم ةدح ىلع R2و R1 رایتخا
 يئیزجلا لخنملا ىلع يوتحملا زفحملا دوجو يف ةنبركلا ءارجإ متی ،يلاحلا عارتخالا ةقیرط يف .ففخم ينھد لیكلأ
 جاتنإلا تابلطتم ةیبلتو ،يرھوج لكشب رارقتسالا نیسحت متو ،عفترم لعافتلا طاشنو ،يضمحلا EMT تیلویزل
 يعانصلا

 
 
 10 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1878 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 06/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 
 

 20170176 :بلطلا مقر ]21[
 05/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[

PCT/EP2016/058301 
  :ةیولوألا ]30[

[31] 102015105747.6   
[32] 15/04/2015 

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

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09D 5/08, B32B 27/06, 
C09J 7/02, F16L 58/10 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0232936 A2  
D2: US 3063891 A  
D3: US 6803101 B1  
D4: US 3017989 A  
D5: US 2328066 A  
D6: US 2236567 A 

 
 يریضحت ءالطو ةقبطلا يداحأ لقألا ىلع دحاو طیرش ىلع لمتشی لكآتلل داضم ماظن :عارتخالا مسا ]54[
 لقألا ىلع دحاو
 

 :صخلملا ]57
 رمیلوب ىلع لمتشی ،ةقبطلا يداحأ لقألا ىلع دحاو طیرش ىلع لمتشی لكآتلل داضم ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةیثالث تارمیلوب وأ /و - ةكرتشم )ةعومجم( تارمیلوب ىلع لمتشت يتلا ةعومجملا نم ىقتنم لقألا ىلع دحاو نرم
 راتخُم ،لقألا ىلع دحاو يكباشت - طبر لماع ىلإ ةفاضإ ،لقألا ىلع دحاو نوبركلا - نوبركلا نم جودزم طبار اھل
 ىلع اًضیأ لكآتلل داضُملا ماظنلا ىلع لمتشی ثیح ،لقألا ىلع دحاو يلعافت جنتار ىلع لمتشت يتلا ةعومجملا نم
 .يكباشتلا طبارتلا لماع طیشنتل لقألا ىلع دحاو زیفحت لماع ىلع لمتشی ،لقألا ىلع دحاو يریضحت ءالط
 
 
 24 :ةیامحلا رصانع ددع
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نقل ملكية بر�ءة �خرت�ع

المالك الحاليالمالك ال�شابقتاريخ المعاملةرقم الطلب

202000342022/09/28

ملتي-كيم جروب، اإل اإل �شي 

وعنوانه:

 3000اإن. �شــام هيو�شــتن بــارك 

واي اإي. هيو�شتن، تك�شا�س 3219 

-77032، الوليــات المتحــدة 

الأمريكية 

هاليبرتون اإينيرجي �شيرفي�شز اإنك.

وعنوانه:

 3000اإن. �شام هيو�شتن بارك واي اإي. 

هيو�شــتن، تك�شا�ــس 3219 - 77032، 

الوليات المتحدة الأمريكية 
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة

�إعالنات �إد�رة �لت�شجيل

�إعالن رقم )104( ل�سنة 2022

ب�شاأن حتويل �شركة فردية

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ زهرة من�شور 

عبداهلل النينون، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز اأبراج المرايا لقطع الغيار(،  

وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،)2-58345( رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

دينار  اآلف(  )خم�شه   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

 ،PRADEEPبحريني، وت�شجل با�شم كل من: زهرة من�شور عبداهلل علي النينون )بن�شبة 1%(، و

 ABDUL KALAM PATTATHIL IBRAHIMو  ،)%٦٦ )بن�شبة   CHOOLPURATH KUNJUMON
)بن�شبة %33(.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )105( ل�سنة 2022

 ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ يعقوب محمد 

عبداهلل محمد اأحمدي، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )عالم الأ�شدقاء 

القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم )147801(، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  لالأزياء/ 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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�إعالن رقم )106( ل�سنة 2022

ب�شاأن حتويل فرعني من �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الأعمال/  لدعم  المهداة  )الرحمة  ا�شم  تحمل  التي 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ال�شركة  من  والثاني  الأول  الفرعين  تحويل  طالبين   ،)1-104414(

محدودة.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )107( ل�سنة 2022

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل اليا�س 

وم�شاركوه، اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )دابل كيه للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم )138٦٦8(، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )10٨( ل�سنة 2022

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

 �إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

اأند  توما�س  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القانوني  ال�شكل  تحويل  بطلب   ،)54074( رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن  اأ�شو�شيت�س 

لل�شركة المذكورة من �شركة ت�شامن اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


