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با�سم �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 21 اأكتوبر 2020م، املوافق 4 ربيع الأول 1442هـ،

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

املحكمة،              رئي�س  نائب  املال،  را�شد  اإبراهيم  اأحمد  امل�شت�شار  الق�شاة:  ال�شادة  وع�شوية 

علي عبداهلل الدوي�شان، �شعيد ح�شن احلايكي، عي�شى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جا�شم الكواري، 

واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة.

وح�شور ال�شيد / عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت احلكم الآتي:

يف الدعوى املُقّيدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم )د/2020/1( ل�سنة 18 ق�سائية

املقامة من:

              �شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم – �س.م.ب )م( )جارمكو(.

                                وكيلها املحامي / ماجد حممد جمدم العطاوي.

�سد:

   1 - �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء.

2 - وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

                                       ويمثلهما جهاز ق�شايا الدولة.

                                      3 - نقابة �شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.

                                وكيلها املحامي / حممد جميد اجل�شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

اأحكام من املحكمة الد�ستورية
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الإجراءات

بتاريخ الثالث والع�شرين من يناير �شنة 2020م، اأودعت ال�شركة املُّدعية �شحيفة الدعوى 

: بقبول الدعوى �شكالاً لرفعها  املعرو�شة الأمانة العامة للمحكمة الد�شتورية، طالبةاً احلكم اأولاً

ا�شتناداًا اإىل القرار ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم )9/1/2017/23( من هيئة التحكيم 

ا، ويف املو�شوع: بعدم د�شتورية مواد الف�شل  يف النزاعات العمالية بجل�شة 2019/12/31م، ثانياً

الثالث من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم 36 ل�شنة 2012، ب�شفة عامة، 

ها على التحكيم الإجباري  واملواد 158/ ب، 159، 160، 164 من هذا القانون، ب�شفة خا�شة، لن�شِّ

اأمام هيئة غري ق�شائية، وذلك باملخالفة لن�شو�س املواد )18(، والفقرة )و( من املادة )20(، 

واملادة )105( من الد�شتور.

ا: بعدم قبول الدعوى لعدم ات�شال  م جهاز ق�شايا الدولة مذكرة، طلب فيها احلكم اأ�شلياً وقدَّ

ا: برف�شها. املحكمة الد�شتورية بها على النحو الذي ر�شمه القانون، واحتياطياً

مت النقابة املُّدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها احلكم برف�س الدعوى. وقدَّ

مت ال�شركة املّدعية مذكرة، �شممت فيها على طلباتها �شالفة البيان. كما قدَّ

وُنظرت الدعوى على النحو املُبنّي مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

اأنه  – تتح�شل يف  – على ما يتبني من �شحيفة الدعوى و�شائر الأوراق  اإن الوقائع  وحيث 

بتاريخ 2016/2/14م، قّدمت املُّدعى عليها الثالثة )نقابة �شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم( �شكوى 

اإىل جمل�س ت�شوية املنازعات اجلماعية بوزارة العمل، تت�شمن املطالبة بالأحقية يف �شرف بنود 

ثالثة هي: املكافاأة ال�شنوية، والزيادة ال�شنوية، والفرق يف احت�شاب بدل الوقت الإ�شايف، وقد 

ا خلطاب  مت اإحالة هذا النزاع اجلماعي اإىل هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية، وذلك طبقاً

بتطبيق  باملطالبة  املتعلق  النزاع  ب�شاأن  2017/2/8م،  بتاريخ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير 

املادتني )4( و)54( من قانون العمل، املتعلقتان مبقابل �شاعات العمل الإ�شايف، دون غريها من 

الطلبات، وهي طلب املكافاأة ال�شنوية، والزيادة ال�شنوية، على النحو الذي ت�شمنته �شكوى املُّدعى 

عليها الثالثة �شالفة البيان. واأثناء نظر النزاع اأمام هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية، دفعت 

املُّدعية )�شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم( بعدم د�شتورية جميع مواد الف�شل الثالث من قانــــون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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و159  ب   /158 واملواد   ،2012 ل�شنة   36 رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل 

و160 و164 من هذا القانون، وقراري وزير العدل رقمي )77( ل�شنة 2016، و)6( ل�شنة 2018، 

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )160( من القانون ذاته، وبتاريخ 

�شدها  للمحتكم  الت�شريح  العمالية،  النزاعات  يف  التحكيم  هيئة  قررت  2019/12/31م، 

يفيد  ما  بتقدمي  الأملنيوم(  لدرفلة  اخلليج  �شركة  املعرو�شة:  الد�شتورية  الدعوى  يف  )املُّدعية 

باإقامة الدعوى اأمام املحكمة الد�شتورية، بالطعن على ن�شو�س مواد الف�شل الثالث من القانون 

امل�شار اإليه، واملواد )158/ ب( و)159( و)160( منه، وقراري وزير العدل برقمي )77( ل�شنة 

الغاية،  لهذه  2020/1/28م،  جل�شة  اإىل  والتاأجيل  اإليهما،  امل�شار   ،2018 ل�شنة   )6( و   ،2016

فاأقامت ال�شركة املُّدعية الدعوى املعرو�شة.

املواد  لن�شو�س  خمالفتها  فيها،  املطعون  الن�شو�س  على  تنعى  املُّدعية  ال�شركة  اإن  وحيث 

امل�شاواة،  الد�شتور، ملخالفتها مبادئ  اأ، ب( من   / اأ( و)104  و( و)32/  )4( و)18( و)20/ 

ا اإىل افتقار هيئة التحكيم يف  وحق التقا�شي، والف�شل بني ال�شلطات، وا�شتقالل الق�شاء، ا�شتناداً

النزاعات العمالية لل�شفة الق�شائية الالزمة للف�شل يف خ�شومة، ف�شالاً عن التمييز التحكمي 

بني املتقا�شني، بحرمان بع�شهم من اللجوء اإىل الق�شاء ك�شائر املتقا�شني. 

رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  الثالث من  الف�شل  مواد  اإن  وحيث 

36 ل�شنة 2012، تتعلق مبنازعات العمل اجلماعية، وتن�س املادة )158( من هذا القانون على 

ا من تاريخ عر�شه على جمل�س ت�شوية  اأن »....... ب – اإذا تعذر ح�شم النزاع خالل �شتني يوماً

املنازعات اجلماعية، جاز لأي من طريف النزاع اأن يطلب من الوزارة عر�س النزاع على هيئة 

التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )160( من هذا القانون«.

وتن�س املادة )159( من القانون امل�شار اإليه على اأنه: »اإذا كان طلب عر�س النزاع على هيئة 

ا منه اأو ممن ميثله. ا من �شاحب العمل وجب اأن يكون موّقعاً التحكيم مقّدماً

اإذا كان هذا الطلب من العمال، وجب تقدميه من رئي�س املنظمة النقابية املعنية بعد موافقة 

جمل�س اإدارتها، فاإن مل يكونوا منتمني اإىل منظمة نقابية وجب تقدمي الطلب من اأغلبية عمال 

املن�شاأة اأو اأغلبية عمال الق�شم باملن�شاأة الذين يخ�شهم النزاع، بح�شب الأحوال.

ويجب على الوزارة اأن ُت�شّلم ُمقّدم الطلب اإي�شالاً بت�شلم طلبه، على اأن تقوم باإحالة ملف 

النزاع اإىل هيئة التحكيم املخت�شة خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمها الطلب«.

لة بالقانون رقم 31 ل�شنة 2014، على اأن:  وتن�س املادة )160( من القانون ذاته، معدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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)) ُت�شكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير املعني ب�شوؤون العدل كل ثالث �شنوات من:

ثالثـــة من ق�شاة محكمة ال�شتئناف العليا المدنية، يندبهم لذلك المجل�س الأعلى للق�شاء،   -1

ويراأ�س هيئة التحكيم اأقدم الق�شاة.

ُمحّكم عن منظمة اأ�شحاب الأعمال، ت�شميه غرفة تجارة و�شناعة البحرين.  -2

ُمحّكم عن التنظيم النقابي ي�شميه التحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.  -3

ُمحّكم عن الوزارة ي�شميه الوزير (( .    -4

وحيـــث اإن جهاز ق�شايا الدولة دفع بعدم قبول الدعوى لعدم ات�شال املحكمة الد�شتورية بها على 

النحو الذي ر�شمه القانون.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن وليتها يف الدعاوى الد�شتورية ل تقوم اإل بات�شالها 

ل�شنة   27 بقانون رقم  املر�شوم  املادة )18( من  املقررة يف  لالأو�شاع  ا  ات�شالاً مطابقاً بالدعوى 

2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، التي تن�س على اأن “ُترفع املنازعات اخلا�شة بالرقابة على 

د�شتورية القوانني واللوائح على الوجه التايل: اأ - ..... ب - ..... ج – اإذا دفع اأحد اخل�شوم 

اأثناء نظر دعوى اأمام اإحدى املحاكم بعدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو لئحة، وراأت هذه املحكمة 

ا لرفع  ا واحداً ا ل يجاوز �شهراً اأن الدفع جدي، اأجلت نظر الدعوى، وحددت ملن اأثار الدفع ميعاداً

عترب الدفع كاأن 
ُ
دعوى بذلك اأمام املحكمة الد�شتورية، فاإذا مل ُترفع الدعوى يف امليعاد املحدد، اأ

مل يكن”. 

وموؤدى هذا الن�س اأن املُ�شّرع مل يطلق الرقابة الق�شائية على الد�شتورية من ال�شوابط التي 

تنتظمها، بل اأحاطها باأو�شاع اإجرائية حمددة ل تقام الدعوى الد�شتورية اإل من خاللها، وهذه 

الأو�شاع الإجرائية التي حددها القانون، �شواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الد�شتورية اأو 

مبيعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام.

ا حلكم املادة )106( منه على اأن ُيفّو�َس ال�شلطة الت�شريعية  وحيث اإن الد�شتور قد حر�س وفقاً

يف تنظيم كيفية مبا�شرة املحكمة الد�شتورية لرقابتها على د�شتورية القوانني واللوائح، ويف حدود 

الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء   ،2002 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  �شدر  التفوي�س،  هذا 

رقابتها  الد�شتورية  املحكمة  �شوئها  وعلى  خاللها  من  تبا�شر  التي  الإجرائية  القواعد  مف�شالاً 

على ال�شرعية الد�شتورية، فر�شم لت�شال اخل�شومة الد�شتورية بها طرائق بذاتها حددتها املادة 

ا، باعتبار اأن ولوجها من الأ�شكال اجلوهرية التي ينبغي اتباعها،  )18( من هذا القانون ح�شرياً

حتى ينتظم التداعي يف امل�شائل الد�شتورية يف اإطارها ومبراعاة اأحكامها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن اإ�شباغ ال�شفة الق�شائية على اأعمال جهة عهد 

ا بقانون، واأن  اإليها املُ�شّرع بالف�شل يف نزاع ُمعنّي، يفرت�س اأن يكون اخت�شا�س هذه اجلهة حمدداً

يغلب على ت�شكيلها العن�شر الذي تتوافر يف اأع�شائه �شمانات الكفاءة واحليدة وال�شتقالل، واأن 

ي�شدر بندبهم للعمل بهذه اجلهة قرار عن رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء بناءاً على طلب الوزير 

املخت�س، واأن يعهد اإليهم املُ�شّرع – ب�شفة دائمة اأو موؤقتة – �شلطة الف�شل يف خ�شومة بقرارات 

حا�شمة، من دون اإخالل بال�شمانات الق�شائية الرئي�شية التي ل يجوز النزول عنها، والتي تقوم 

على  ادعاءاتهم،  ومتحي�س  اأطرافها  دفاع  لتحقيق  املتكافئة  الفر�س  اإقامة  على  جوهرها  يف 

ا للحقيقة  ا، ليكون القرار ال�شادر يف النزاع موؤكداً �شوء قاعدة قانونية ن�سَّ عليها املُ�شّرع �شلفاً

ا مل�شمونها يف جمال احلقوق املُّدعى بها اأو املتنازع عليها. القانونية، مبلوراً

املعني  الوزير  قرار عن  به  ي�شدر  العمالية،  النزاعات  التحكيم يف  ت�شكيل هيئة  اإن  وحيث 

الأهلي  القطاع  العمل يف  املادة )160( من قانون  ا لن�س  العدل كل ثالث �شنوات، وفقاً ب�شوؤون 

ال�شادر بالقانون رقم 36 ل�شنة 2012، ويت�شمن هذا الت�شكيل ثالثة من ق�شاة حمكمة ال�شتئناف 

العليا، وثالثة من غري الق�شاة، ب�شفتهم حُمّكمني، ومن ثم فال يتوافر يف تلك الهيئة �شفة الهيئة 

الق�شائية، لنتفاء �شدور قرار بندب اأع�شائها من رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء، بناءاً على طلب 

الوزير املخت�س، وبدلاً من ذلك ي�شدر بت�شكيل هيئة التحكيم قرار عن وزير العدل، ف�شالاً عن 

افتقارها اإىل اأغلبية العن�شر الق�شائي يف ت�شكيلها، ومن ثم فاإنها ل تعدو، واحلال هذه، اأن تكون 

جلنة اإدارية، ول ُتعد قراراتها اأعمالاً ق�شائية.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن عبارة )اإحدى املحاكم( الواردة باملادة )18( من 

املر�شوم بقانون رقم 27 ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، يف جميع موا�شعها من هذه 

املادة، قد ورد لفظها وا�شح الدللة، فال يجوز تاأويلها مبا يخرجها عن معناها املق�شود منها، 

ا من دون  ا من دون تخ�شي�س، مطلقاً اأو النحراف عنها بدعوى تف�شريها، فقد ورد لفظها عاماً

تقييد، مبا موؤداه ان�شرافها على �شبيل ال�شمول وال�شتغراق اإىل كل املحاكم يف النظام الق�شائي 

وبيان  ترتيبها  اأمر  الد�شتور،  من  اأ(   /105( املادة  اأناطت  التي  املحاكم  تلك  وهي  البحريني، 

التفوي�س �شدر  وبناءاً على هذا  العادي،  باملُ�شّرع  واخت�شا�شاتها،  ووظائفها  ودرجاتها  اأنواعها 

املر�شوم بقانون رقم 42 ل�شنة 2002، باإ�شدار قانون ال�شلطة الق�شائية، الذي ت�شمنت ن�شو�شه 

ب�شكل جازم ل يقبل التاأويل، اأن �شلطة الق�شاء تكون للمحاكم، فن�شت املادة )1( منه على اأن 

“املحاكم” بد�شتور  لفظ  وورد  القانون”،  هذا  لأحكام  ا  وفقاً الق�شاء  �شلطة  املحاكم  “متار�س 
ل عام 2002م،  البحرين ال�شادر عام 1973، ود�شتور مملكة البحرين املعدًّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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وقانون ال�شلطة الق�شائية امل�شار اإليه، وكافة اأفرع القوانني، لين�شرف اإىل املحاكم النظامية 

التي تن�شئها القوانني، وكان العام ل ُيخ�ش�س اإل بدليل، ول ُيقيد املطلق اإل بقرينة، وبانتفائها ل 

ا  يجوز اإ�شباغ معنى اآخر على اللفظ الوارد بالن�س الت�شريعي، واإل كان تاأويالاً غري مقبول، والتفافاً

ا لها. ا نهائياً حول امل�شلحة الجتماعية التي تظاهر الن�شو�س الت�شريعية جميعها، وتعترب هدفاً

تقوم  ل  الد�شتورية  الدعاوى  يف  وليتها  اأن  على  جرى  قد  املحكمة  هذه  ق�شاء  اإن  وحيث 

املادة )18( من  الفقرة )ج( من  املقررة يف  لالأو�شاع  ا  ات�شالاً مطابقاً بالدعوى  بات�شالها  اإل 

قانونها، وذلك برفع الدعوى الد�شتورية من اأحد اخل�شوم مبنا�شبة دعوى مو�شوعية دفع فيها 

بعدم د�شتورية ن�س ت�شريعي، وقدرت حمكمة املو�شوع جدية الدفع، ورخ�شت له برفع الدعوى 

الد�شتورية اأمام املحكمة الد�شتورية، وهذه الأو�شاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها 

ا يف التقا�شي – على النحو �شالف البيان – مبا موؤداه اأنه ل ولية للُمحّكم يف تقدير  �شكالاً جوهرياً

جدية الدفع بعدم الد�شتورية الذي ُيثار اأمامه اأثناء خ�شومة التحكيم، والت�شريح للمحتكم ُمثري 

الدفع برفع الدعوى الد�شتورية، اإذ اإن كل ذلك يدخل يف ولية املحاكم النظامية، على اختالف 

الد�شتورية  بعدم  الدفع  جدية  بتقدير   – وحّدها   – املُ�شّرع  خ�شها  التي  ودرجاتها،  اأنواعها 

والت�شريح للخ�شم ُمثري الدفع بعدم الد�شتورية، باإقامة الدعوى اأمام املحكمة الد�شتورية.

وحيث اإنه متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية – التي ينتفي يف 

رت جدية الدفع بعدم الد�شتورية، و�شرحت لل�شركة  �شاأنها �شفة )املحكمة( – هي التي قدَّ

املُّدعية باإقامة هذه الدعوى، ومن ثم فاإن الدعوى الد�شتورية املعرو�شة ل تكون قد ات�شلت 

ا، مما يتعنّي معه احلكم بعدم قبولها. ا لالأو�شاع املقررة قانوناً بهذه املحكمة طبقاً

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى، واألزمت ال�شركة املُّدعية امل�شروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

ملحوظة: 

)�شدر هذا احلكم من الهيئة املبينة ب�شدره اأما ال�شيد ع�شو املحكمة علي عبداهلل الدوي�شان 

الذي �شمع املرافعة وح�شر املداولة ووقع على م�شودة احلكم فلم يجل�س عند تالوته(.
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با�سم �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 21 اأكتوبر 2020م، املوافق 4 ربيع الأول 1442هـ،

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: امل�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد املال، نائب رئي�س املحكمة، 

علي عبداهلل الدوي�شان، �شعيد ح�شن احلايكي، عي�شى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جا�شم الكواري، 

واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة.

وح�شور ال�شيد / عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت احلكم الآتي:

يف الدعوى املُقيّدة بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )م.ت/2020/1( ل�شنة )18( ق�شائية.

املقامة من:

                                   كريان جواهر بيجالين.

                                   وكيلها املحامي: قا�شم حممد الفردان.

�سد:

1- �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء.

                                          2- النيابة العامة.

                                          يمثلهما جهاز ق�شايا الدولة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الإجراءات

بتاريخ ال�شاد�س ع�شر من يناير �شنة 2020م، اأودعت املّدعية �شحيفة هذه الدعوى الأمانة 

م�شتعجلة  ب�شفة  الأمر  املو�شوع:  يف  الف�شل  – قبل  اأولاً   : طالبةاً الد�شتورية،  للمحكمة  العامة 

رقم  وال�شتئناف   )12/2019/453/4( رقم  الطعن  يف  التمييز  حمكمة  حكم  تنفيذ  بوقف 

يف   – ا  ثانياً الثانية،  اجلنائية  الكربى  ال�شتئناف  حمكمة  اأمام  املنظور   )13/2018/2955(

املو�شوع: احلكم بامل�شي يف تنفيذ حكم املحكمة الد�شتورية يف الدعوى الد�شتورية رقم )د/8/1( 

ل�شنة 6 ق�شائية، ال�شادر بتاريخ 2011/10/26م، واملن�شور يف اجلريدة الر�شمية رقم 3024، 

بتاريخ  ال�شادر  8 ق�شائية،  ل�شنة  الد�شتورية رقم )د/2010/2(  الدعوى  ال�شادر يف  واحلكم 

حمكمة  بحكم  العتداد  وعدم   ،3059 رقم  الر�شمية  اجلريدة  يف  واملن�شور  2012/6/27م، 

التمييز يف الطعن رقم )12/2019/453/4( ال�شادر بتاريخ 2019/11/18، ملا فيه من �شلب 

�شلطة قا�شي املو�شوع يف تقدير الدليل يف اإثبات الأخطاء الطبية، من دليل اآخر، دون اأن يتقيد 

ا للمادتني )5( و)27( من املر�شوم بقانون رقم 7 ل�شنة 1989،  بتقرير اللجنة الفنية امل�شكلة وفقاً

اإلزام املُّدعى عليهما  ا:  ثالثاً اللجنة،  اآخر غري تقرير  اأي دليل  و�شلطته يف ا�شتمداد قناعته من 

كافة امل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

: برف�س طلب وقف  م جهاز ق�شايا الدولة مذكرتني، انتهى فيهما اإىل طلب احلكم، اأولاً وقدَّ

ا: بعدم  ا: بعدم قبول الدعوى يف مواجهة املُّدعى عليها الثانية )النيابة العامة(، ثالثاً التنفيذ، ثانياً

قبول الدعوى، مع اإلزام املُّدعية الر�شوم وامل�شروفات.

كما قّدمت املّدعية مذكرة �شممْت فيها على طلباتها �شالفة البيان.

وُنظرت الدعوى على النحو املُبنّي مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

حيث اإن الوقائع تتح�شل – على ما يتبني من �شحيفة الدعوى و�شائر الأوراق - يف اأن النيابة 

العامة – املُّدعى عليها الثانية – اتهمت املّدعية باأنها، يف غ�شون عام 2015م، ت�شببت بخطئها 

يف امل�شا�س ب�شالمة ج�شم املجني عليها / ب�شرى جا�شم ال�شبع، وذلك بتدخلها يف �شرعة انت�شار 

الورم املبنيَّ الو�شف والنوع يف التقارير الطبية املرفقة نتيجة اإخاللها مبا تفر�شه عليها اأ�شول 

ا لن�س املادة )1/343و2( من  مهنتها وذلك على النحو املُبنّي بالأوراق، وطلبت معاقبتها ا�شتناداً

قانون العقوبات، ومتت اإحالة الدعوى اإىل املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثامنة، حيث ُقيدت برقم 

ا – بحب�س املتهمة �شتة  )7/2017/1228(، وبجل�شة 2018/6/6م، اأ�شدرت حكمها – ح�شورياً

رت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ. واإذ مل ترت�ِس املُّدعية  �شند اإليها من اتهام، وقدَّ
ُ
اأ�شهر، عما اأ

هذا احلكم، طعنت عليه بال�شتئناف رقم )13/2018/2955( اأمام املحكمة الكربى اجلنائية 

ا، بندب جلنة خرباء ثالثية لبيان وجود خطاأ طبي من عدمه يف  ا متهيدياً الثالثة، فاأ�شدرت حكماً

2018/10/29م، ثم عدلت عن هذا احلكم التمهيدي،  جانب املُّدعية، وذلك بجل�شتها بتاريخ 

بجل�شة 2019/3/31م، وا�شتمعت بجل�شة 2019/4/21م اإىل �شاِهَدي نفي طلبت املُّدعية الإدلء 

ا – بقبول ال�شتئناف  ا اعتبارياً ب�شهادتهما، فاأ�شدرت حكمها بجل�شة 2019/5/22م – ح�شورياً

 – – املُّدعية  ا برباءة امل�شتاأنفة  ، ويف املو�شوع: باإلغاء احلكم امل�شتاأنف، والق�شاء جمدداً �شكالاً

�شند اإليها من اتهام. فطعنت النيابة العامة – املُّدعى عليها الثانية – على هذا احلكم، 
ُ
مما اأ

بالطعن رقم )12/2019/453/4( اأمام حمكمة التمييز، واأ�ش�شت طعنها على اأ�شباب حا�شلها 

اخلطاأ يف تطبيق القانون، باعتداد املحكمة الكربى اجلنائية ب�شهادة ال�شهود وطرح النتيجة التي 

انتهت اإليها اللجنة الطبية امل�شار اإليها بن�س املادة اخلام�شة من املر�شوم بقانون رقم 7 ل�شنة 

اأ�شدرت  2019/11/18م  وبجل�شة  الأ�شنان.  وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن  1989م 

حمكمة التمييز حكمها يف الطعن امل�شار اإليه، بنق�س احلكم املطعون فيه، وباإحالة ال�شتئناف 

فيه قد  املطعون  اأن احلكم  ا على  تاأ�شي�شاً وذلك  فيه من جديد؛  لتحكم  اأ�شدرته  التي  للمحكمة 

خالف القانون، باأن ا�شتند يف ق�شائه برباءة املُّدعية اإىل �شاِهَدي النفي، بالرغم من اأن املحكمة 

الكربى اجلنائية مقّيدة يف ق�شائها، باإثبات ركن اخلطاأ وعالقة ال�شببية اأو نفيها، اإىل ما تنتهي 

اإليه اللجنة الطبية اآنفة الإ�شارة، واأوردت حمكمة التمييز يف حكمها �شالف البيان ما مفاده اأن 

وله  عليه،  املطروحة  الأدلة  على  بناءاً  القا�شي  اقتناع  هو  اجلنائية  املحاكمات  العام يف  الأ�شل 

القتناع من اأي دليل اأو قرينة يرتاح اإليها، اإل اإذا قّيده القانون بدليل معني ين�س عليه. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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حيلت الدعوى اإىل املحكمة الكربى اجلنائية الثانية، حيث ق�شت بجل�شة 2020/2/27م 
ُ
وقد اأ

، ويف املو�شوع: بتعديل احلكم امل�شتاأنف بالكتفاء بحب�س  ا – بقبول ال�شتئناف �شكالاً – ح�شورياً
�شند اإليها من اتهام، وُت�شتبدل عقوبة احلب�س باإلزام املحكوم عليها 

ُ
ا عما اأ ا واحداً امل�شتاأنفة �شهراً

– مبوافقتها – بالعمل يف خدمة املجتمع، ولنيابة التنفيذ حتديد ونوع جهة العمل، وقد طعنت 
امل�شتاأنفة )املُّدعية( على هذا احلكم بالطعن رقم )12/2020/164/3( اأمام حمكمة التمييز 

، ويف املو�شوع: بنق�س احلكم املطعون  بتاريخ 2020/3/25م، طالبةاً احلكم بقبول الطعن �شكالاً

فيه، ومل حُتدد لنظره جل�شة، ومن ثم مل ي�شدر فيه حكم بعد. 

واإذ تراءى للُمّدعية اأن حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم )12/2019/453/4( ال�شادر 

الأخطاء  اإثبات  يف  الدليل  تقدير  يف  املو�شوع  قا�شي  �شلطة  ب�شلبه  2019/11/18م،  بجل�شة 

تنفيذ  َعَقَبةاً يف  ُيعد  اإليها،  امل�شار  الطبية  اللجنة  بتقرير  يتقيد  اأن  اآخر، دون  الطبية، من دليل 

ق�شائية،   6 ل�شنة  )د/8/1(  رقم  الد�شتورية  الدعوى  من  كٍل  يف  الد�شتورية  املحكمة  حكمي 

بجل�شة  ق�شائية   8 ل�شنة  )د/2010/2(  رقم  الد�شتورية  والدعوى  2011/10/26م،  بجل�شة 

2012/6/27م، فقد اأقامت دعواها املعرو�شة.

وحيث اإن منازعة التنفيذ – على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – قوامها اأن التنفيذ قد 

تقيد  اأو  وتعطل  مداه،  اكتمال  – دون  اأبعادها  اأو  – مب�شمونها  ا  قانوناً حتول  عوائق  اعرت�شته 

تكون عوائق  ثم  اآثاره كاملة دون نق�شان، ومن  يعرقل جريان  وت�شاممها، مبا  ات�شال حلقاته 

التنفيذ القانونية هي ذاتها مو�شوع منازعة التنفيذ اأو حملها، تلك املنازعة التي تتوخى يف ختام 

مطافها اإنهاء الآثار امل�شاحبة لتلك العوائق، اأو النا�شئة عنها، اأو املرتتبة عليها، ول يكون ذلك 

اإل باإ�شقاط م�شبباتها واإعدام وجودها، ل�شمان العودة بالتنفيذ اإىل حالته ال�شابقة على ن�شوئها، 

ا بحكم �شدر عن املحكمة الد�شتورية، بعدم د�شتورية ن�س ت�شريعي، فاإن  وكلما كان التنفيذ متعلقاً

حقيقة م�شمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها والآثار املتولدة عنها يف �شياقها، وعلى 

�شوء ال�شلة احلتمية التي تقوم بينها، هي التي حتدد جميعها �شكل التنفيذ و�شورته الإجمالية، 

ا لن�س املادة )32(  – وفقاً اأن تدخل املحكمة الد�شتورية  ا ل�شمان فعاليته، بيد  وما يكون لزماً

التنفيذ  – لهدم عوائق  الد�شتورية  املحكمة  باإن�شاء   ،2002 ل�شنة   27 بقانون رقم  املر�شوم  من 

التي تعرت�س اأحكامها، وتنال من جريان اآثارها يف مواجهة الأ�شخا�س العتباريني والطبيعيني 

ا للغاية املبتغاة منها يف تاأمني حقوق الأفراد و�شون حرياتهم، يفرت�س  جميعهم دون متييز، بلوغاً

ثالثة اأمور، اأولها: اأن تكون هذه العوائق– �شواء بطبيعتها اأو بالنظر اإىل نتائجها – حائلة دون 

ا  تنفيذ اأحكامها اأو مقيدة لنطاقها، ثانيها: اأن يكون اإ�شنادها اإىل تلك الأحكام، وربطها منطقياً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ا، فاإذا مل تكن لها بها من �شلة، فاإن خ�شومة التنفيذ ل تقوم بتلك العوائق، بل  بها ممكناً

ا للطعن  ُتعترب غريبة عنها، منافية حلقيقتها ومو�شوعها، ثالثها: اأن منازعة التنفيذ ل ُتعد طريقاً

يف الأحكام الق�شائية، وهو ما ل متتد اإليه ولية هذه املحكمة.

وحيث اإن ق�شاء هذه املحكمة قد جرى – كذلك – على اأن اإعمال اآثار الأحكام التي ت�شدرها 

ا على اأن حمكمة املو�شوع  يف امل�شائل الد�شتورية هو من اخت�شا�س حماكم املو�شوع، وذلك ا�شتناداً

ا  هي التي ُتنزل بنف�شها على الوقائع املطروحة عليها ق�شاء املحكمة الد�شتورية، باعتباره مفرت�شاً

ا للف�شل يف النزاع املو�شوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي املنوط بها تطبيق ن�شو�س القانون  اأولياً

يف �شوء اأحكام املحكمة الد�شتورية، الأمر الذي ي�شتلزم – كاأ�شل عام – اللجوء اإىل تلك املحاكم 

ولي�شحى  ال�شحيح،  الوجه  على  الد�شتورية  امل�شائل  يف  ال�شادرة  الأحكام  اآثار  لإعمال  ابتداءاً 

اللجوء اإىل هذه املحكمة هو املالذ الأخري لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعرت�س اأحكامها، وحتول 

دون جريان اآثارها.

ال�شتئناف  يف  2020/2/27م  بجل�شة  الثانية  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكم  اإن  وحيث   

رقم )13/2018/2955(، مطعون عليه من قبل املُّدعية، بالطعن رقم )12/2020/164/3( 

، ويف املو�شوع:  اأمام حمكمة التمييز، بتاريخ 2020/3/25م، طالبةاً احلكم بقبول الطعن �شكالاً

ا على  بنق�س احلكم املطعون فيه، ومل ي�شدر فيه حكم بعد، ومن ثم يكون الأمر مازال معرو�شاً

حمكمة التمييز، لتقول كلمتها يف �شاأن اإعمال اآثار احلكمني ال�شادرين عن املحكمة الد�شتورية 

يف الدعويني الد�شتوريتني امل�شار اإليهما، على النزاع املو�شوعي، باعتبار اأن ذلك مفرت�س اأوىل 

للف�شل فيه، من خالل التزام حمكمة التمييز – ك�شائر حماكم جهات الق�شاء املختلفة، بتطبيق 

اإليه ق�شاء املحكمة الد�شتورية ب�شاأنها، اإعمالاً لن�س املادة  ن�شو�س القانون يف �شوء ما انتهى 

)106( من الد�شتور، ون�شي املادتني )30( و)31( من املر�شوم بقانون رقم 27 ل�شنة 2002، 

ملزمة  ال�شادرة عنها  والقرارات  الأحكام  تكون  والتي مبقت�شاها  الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء 

املطلقة  احلجية  لها  وتكون  املختلفة،  الق�شاء  جهات  فيها  مبا  الدولة،  �شلطات  وجميع  للكافة، 

بالن�شبة اإليهم.

متى كان ذلك، وكانت املُّدعية قد ا�شتبقت الأمر، باإقامة منازعة التنفيذ املعرو�شة، ابتغاء 

اإليهما،  امل�شار  الد�شتوريتني  الدعويني  يف  ال�شادرين  احلكمني  تنفيذ  يف  بال�شتمرار  احلكم 

واإعمال اآثارهما على النزاع املو�شوعي، و�شولاً اإىل ت�شحيح حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 

واإعادة  فيه،  املطعون  احلكم  بنق�س  القا�شي  2019/11/18م،  بجل�شة   )12/2019/453/4(

الق�شية اإىل املحكمة التي اأ�شدرته – وهي املحكمة الكربى اجلنائية – لتحكم فيه من جديد، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة



العدد: 3495 – األربعاء 28 أكتوبر 2020

16

ا – بتعديل احلكم  والتي ق�شت فيه – بدائرة مغايرة – بجل�شة 2020/2/27م – ح�شورياً

امل�شتاأنف على النحو �شالف البيان، وطعنت فيه املُّدعية اأمام حمكمة التمييز، ومل ت�شدر حكمها 

– منازعة التنفيذ املعرو�شة اإىل طعن على احلكم  – بهذه املثابة  بعد يف هذا الطعن، لتنحل 

الد�شتورية، الأمر  النزاع املو�شوعي، وهو ما يخرج الف�شل فيه عن ولية املحكمة  ال�شادر يف 

الذي يتعني معه الق�شاء بعدم قبول الدعوى. 

رقم  الطعن  يف  التمييز  حمكمة  حكم  تنفيذ  بوقف  املُّدعية  طلب  عن  اإنه  وحيث 

)12/2019/453/4(، وحكم املحكمة الكربى اجلنائية يف ال�شتئناف رقم )13/2018/2955( 

ا  ا اأمامها بعد اإ�شدار حكمها فيه للمرة الثانية – فاإن هذا الطلب يعد فرعاً – الذي مل يعد منظوراً
من اأ�شل النزاع يف الدعوى املعرو�شة، والذي انتهت املحكمة اإىل الق�شاء بعدم قبوله، مبا موؤداه 

اأن طلب مبا�شرة املحكمة الد�شتورية اخت�شا�س البت يف طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غري 

ذي مو�شوع.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى، واألزمت املدعية امل�شروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

ملحوظة:

)�شدر هذا احلكم من الهيئة املبينة ب�شدره اأما ال�شيد ع�شو املحكمة علي عبداهلل الدوي�شان 

الذي �شمع املرافعة وح�شر املداولة ووقع على م�شودة احلكم فلم يجل�س عند تالوته(. 
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 قرار رقم )16( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعفاء م�ستوَردات قوة دفاع البحرين 

وقطاعات قوى الأمن الداخلي من ال�سرائب )الر�سوم( اجلمركية

 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( 

ـد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )102( منه،  املوحَّ

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

ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2018،

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثالثة والع�شرين 

التي عقدت خالل الفرتة من 21 اإىل 22 دي�شمرب 2002 باإعفاء م�شتوَردات القوات امل�شلحة وقوى 

الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها بدول املجل�س من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية،

البحرين وقطاعات  اإعفاء م�شتوَردات قوة دفاع  ب�شاأن   2004 ل�شنة  القرار رقم )7(  وعلى 

قوى الأمن الداخلي من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية،

وبناءاً على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـعَفـى من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية م�شتوَردات قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني 

من ذخائر  اأخرى  اأمنية  اأو  ع�شكرية  واأية جهة  الوطني،  املخابرات  وجهاز  العام  الأمن  وقوات 

واأ�شلحة وجتهيزات وو�شائط نقل ع�شكرية وَقـَطـعها، واأية مواد اأخرى ت�شتوردها اجلهات املذكورة. 

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )7( ل�شنة 2004 ب�شاأن اإعفاء م�شتوَردات قوة دفاع البحرين وقطاعات قوى 

الأمن الداخلي من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية.

املادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

 النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـوبــــر 2020م
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 قرار رقم )17( ل�سنة 2020

ب�ساأن اعتماد اخلطة الوطنية اخلام�سة لالت�سالت

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

 ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت،  قانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )15/اأ( منه، املعدَّ

وبناءاً على تو�شية وزير املوا�شالت والت�شالت، بعد ت�شاوره مع هيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بها ملدة ثالث  وُيـعمل  القرار،  لهذا  املرافقة  الوطنية اخلام�شة لالت�شالت  ُتـعتَمـد اخلطة 

�شنوات.

املادة الثانية

املوا�شالت  وزير  وعلى  الر�شمية،  اجلريدة  يف  له  املرافقة  واخلطة  القرار  هذا  ُيـن�َشـر 

والت�شالت مراقبة تنفيذهما، وُيـعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

 النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـوبــــر 2020م
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 قرار رقم )18( ل�سنة 2020

باعتماد التقرير ال�سنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2020

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

الت العلمية، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهِّ

ار�شني يف  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخِلـْدمات التعليمية للدَّ

اخلارج،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

و�شمان  ـالت  للموؤهِّ الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب،

التعليم  جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )16( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )64( ل�شنة 2019، والتدريب، املعدَّ

وعلى نظام مراحل اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية، ال�شادر بالقرار رقم 

)49( ل�شنة 2009،

ـالت ال�شادرة عن هيئة جودة التعليم  وعلى وثيقة ال�شيا�شات العامة لالإطار الوطني للموؤهِّ

والتدريب، ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015،

وبناءاً على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعتَمـد التقرير ال�شنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2020، وُيـن�َشـر ِوْفـق نظام مراحل 

اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب، ال�شادر بالقرار 

رقم )49( ل�شنة 2009.
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املادة الثانية

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

 النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـوبــــر 2020م
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 قرار رقم )19( ل�سنة 2020

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )12( ل�سنة 2010

بتحديد املناطق ال�سناعية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ال�شناعية، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )2( منه، 

ل بالقرار رقم )21(  وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2010 بتحديد املناطق ال�شناعية، املعدَّ

ل�شنة 2010،

وبناءاً على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )12( ل�شنة 2010 بتحديد املناطق ال�شناعية، 

الن�س الآتي:

ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  باأحكام  عمالاً  �شناعية(  )مناطق  "تعترب   

دت مبقت�شى اأحكام القوانني  اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية جميع املناطق التي اأن�شئت اأو حتدَّ

والقرارات ال�شابقة، وهي:

1- مدينة �شلمان ال�شناعية.

2- منطقة المزّرع ال�شناعية. 

3- منطقة �شترة ال�شناعية.

4- منطقة المعامير ال�شناعية.

5- منطقة ميناء �شلمان ال�شناعية.

6- منطقة حفيرة ال�شناعية.

7- منطقة اللِّـْح�شي ال�شناعية.

 

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واملعنيني – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

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

 النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـوبــــر 2020م
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 تعميم ب�ساأن

 عطلة ذكرى املولد

النبوي ال�سريف لعام 1442هـ

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

يوم اخلمي�س الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1442هـ املوافق 29 اأكتوبر 2020م.

 النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـوبــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )66( ل�سنة 2020

ب�ساأن حل موؤ�س�سة اجُلـْود اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

اخلريية،  اجُلـوْد  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

موؤ�ش�شة خا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة اجُلـْود اخلريية، موؤ�ش�شة خا�شة،

وعلى تقرير اإدارة دْعم املنظمات الأهلية والثابتة فيه خمالفة املوؤ�ش�شة للبنود )1-3( من 

املادة )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 من اأنها عجزت عن حتقيق الأغرا�س التي 

ر انعقاد جمعيتها العمومية عامني متتاليني، اأن�شئت من اأجلها، كما تَعـذَّ

وبناءاً على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

تـَُحـلُّ موؤ�ش�شة اجُلـْود اخلريية، موؤ�ش�شة خا�شة.

مادة )2(

ـن ال�شيد/ ZAKI ALI KHAN GHATALA م�شفيااً للموؤ�ش�شة، وي�شتحق اأجره بعد انتهاء  يعيَّ

مهمته. ويقوم بت�شفية املوؤ�ش�شة وتوزيع ناجت الت�شفية ِوْفـقااً لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي 

للموؤ�ش�شة وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـر هذا القرار.

مادة )3(

ُيـحَظـر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم 

باملوؤ�ش�شة، وميتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ـي جميع  امل�شفِّ
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امل�شرف املوَدعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو 

ـي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )4(

ـي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال املوؤ�ش�شة وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ

بالوفاء مبا عليها من ديون، مع مراعاة  واأن يقوم  الغري،  اأو  ِقـَبـل امل�شاهمني  ما لها من حقوق 

رة يف نظام املوؤ�ش�شة. الأحكام املقرَّ

مادة )5(

ـي اإىل الوزارة ح�شابااً ختاميااً عن اأعمال الت�شفية. يقدم امل�شفِّ

مادة )6(

ـل. ُيـبَلـغ هذا القرار اإىل املوؤ�ش�شة مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )7(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 22 اأكتـوبــــر 2020م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )210( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ن�ْسـر رقم قْيـد وملخ�ص النظام الأ�سا�سي

 لنادي اخلالدية الريا�سي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  علــى  الطالع  بعــد 

العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989 وتعديالته،

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

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

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اخلالدية الريا�شي،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناءاً على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل نادي اخلالدية الريا�شي يف �شجل قْيـد الأندية الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  يُـ�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )55(. 

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الأول 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 27 اأكتـــوبـــــــر 2020م
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بيان باأ�سماء موؤ�س�سي

نادي اخلالدية الريا�سي

 

1- �شمو ال�شيخ خالد بن حمد بن عي�شى اآل خليفة.

2- �شالم محمد عاي�س العتيبي.

3- محمد �شاهد �شم�س الدين. 

4- اأحمد محمد نور اأحمد ال�شيخ. 

5- محمد علي محمد قمبر. 

6- محمود محمد اأحمد جناحي. 

7- يو�شف عبدالمجيد محمد الكوهجي. 

8- اأحمد خالد محمد الوزان.

9- محمد ما �شاء اهلل محمد. 

10- محمد من�شور.

11- عادل اأحمد ح�شن ال�شعدون. 

12- را�شد خمي�س عبدالرحمن الزياني. 

13- حامد محمد اأحمد جناحي. 

14- محمد �شمير �شم�س الدين. 

15- نواف محمود اأحمد الجابر. 

JOAO VITOR XAVIER GOMES DA SILVA. -16

MANU THOMAS PAZHAYAPAMBIL. -17

GUSTAVO GOMES FIRMINO. -18

 LOYED ELUVA THINGAL OPPEN. -19

   FAITH CHRISTY PEARSON. -20

VALERIA LANG. -21
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ملخ�ص

النظام الأ�سا�سي لنادي اخلالدية الريا�سي

مقرااً  الريا�شية  عي�شى  مدينة  من  ـِخـذااً  متَّ  2020 عام  الريا�شي  اخلالدية  نادي  ـ�س  تاأ�شَّ

ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  الريا�شية  الأندية  قيد  �شجل  يف  ت�شجيله  مت  وقد  له، 

والريا�شة حتت قْيـد رقم )55( بتاريخ 2020/10/26 طبقااً لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989 ب�شاأن اجلمعيات والأندية الجتماعية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب 

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990.

ويهدف النادي يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين اإىل ن�شر الريا�شة وخْو�س 

املناف�شات والعرو�س اجلماهريية، وحتقيق الإجنازات يف �شوء ال�شيا�شات العامة والربامج التي 

ـنها احتادات اللعبات الريا�شية، وتوفري اخِلـْدمات الريا�شية والرتفيهية الريا�شية لالأع�شاء،  تعيِّ

وتنظيم الفعاليات والدرو�س الريا�شية وما يت�شل بهم من ِخـْدمات. 

وللنادي اأن يتخذ كافة الو�شائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف مبا يتفق مع القوانني 

واللوائح.

والع�شوية بالنادي اأنواع، هي:

1(    ع�شو عامل.    2( ع�شو تابع.    3( ع�شو منت�شب.    4( ع�شو فخري.

ـنها النظام ال�شا�شي للنادي، كما اأو�شح اإجراءات ك�ْشـب الع�شوية  ـمَّ ولكل منها �شروط ت�شَ

واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للنادي  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل   وقد 

دين ل�شرتاكاتهم،  العمومية، حيث ن�س على اأن تكون هذه اجلمعية من الأع�شاء العاملني امل�شدِّ

والذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية. 

اإدارة النادي خالل الأ�شهر  ده جمل�س  وجتتمع هذه اجلمعية مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كلٍّ من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حَدّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  و�شبعة  رئي�س  من  ٌن  مكوَّ اإدارة  جمل�س  النادي  �شئون  ويدير 

اأربع �شنوات من  العمومية للنادي من بني اأع�شائه العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدته 

تاريخ انتخابه. 

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون النادي وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانونااً ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ونائب  رئي�س  من  يتكون  حيث  الإدارة،  جمل�س  ت�شكيل  كيفية  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س 

د بالنظام. للرئي�س واأمني �شر واأمني �شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املحدَّ

وعن مالية النادي فقد ن�س النظام الأ�شا�شي على اأن تبداأ ال�شنة املالية من اأول �شهر يناير 

وال�شرتاك  اللتحاق  وتتكون موارده من ر�شوم  ال�شنة،  �شهر دي�شمرب من ذات  اآخر  وتنتهي يف 

رها وزارة �شئون  وح�شيلة اإيرادات املباريات واحلفالت والتربعات والهبات والإعانات التي تقرِّ

اأموال  وُتـعتَبـر  املعتَمـدة.  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  النادي  ويوِدع  والريا�شة.  ال�شباب 

ـمة  النادي ملكااً له عند حدوث الت�شفية. ون�س النظام على اأن ي�شع جمل�س الإدارة اللوائح املنظِّ

لالأعمال الفنية والإدارية واملالية وال�شحية.

�شر  اأمني  اإىل  �شكاٍو  من  لديهم  ما  النادي  اأع�شاء  يقدم  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ون�س   

النادي الذي عليه اأن يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي، والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من 

تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة �شكواه.

ف اأمني ال�شر يف �شكواه فله اأن يطلب عر�س الأمر على جمل�س  واإذا مل يوافق الع�شو على ت�شرُّ

التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  ممكن  وقت  اأ�شرع  يف  بالنتيجة  ُيـخَطـر  اأن  على  الإدارة، 

ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره يف هذه 

ال�شكوى

 ون�س النظام على التزام الأع�شاء باحرتام اأنظمة النادي وقرارات جمل�س الإدارة.

والدينية،  ال�شيا�شية  بامل�شائل  ال�شتغال  واأع�شائه  النادي  على  الأ�شا�شي  النظام   وحَظـر 

وعليه اأن يعمل يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة واخل�شوع 

لرقابتها.

موؤقتة يف  ب�شفة  اإداريااً  غْلـِقـه  اأو  اإجباريااً  حلِّـه  للنادي على جواز  الأ�شا�شي  النظام   ون�س 

حالت معينة وردت على �شبيل احل�شر.

ـق الأحكام الواردة بالالئحة النموذجية لالأندية  ُتـطبَّ وفيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف النظام 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990 وما 

يطراأ عليها من تعديالت.
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )224( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد التق�سيم يف منطقة اجلنبية - جممع 565

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات 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، 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

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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناءاً على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 05046680 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة اجلنبية جممع 565 من  يغيَّ

ت�شنيف مناطق الأرا�شي الزراعية )AG( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( ب�شرط 
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عدم التق�شيم م�شتقبالاً واملحافظة على امل�شرف الزراعي الرئي�شي بطول 25 مرتااً والذي مير 

بالركن اجلنوبي ال�شرقي، مع �شرورة اللتزام بعدد الِقـَطـع التي تبلغ ت�شع ِقـَطـع، ِوْفـقااً ِلـما هو 

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

قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )225( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى - جممع 814

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات 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، 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

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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناءاً على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08021548 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع 814 من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقااً ِلـما 
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ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )226( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف جمموعة من العقارات يف منطقة باربار - جممع 524

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات 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، 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

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 )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناءاً على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف جمموعة من العقارات الكائنة مبنطقة باربار جممع 524 من ت�شنيف مناطق  يغيَّ

الثالثة طوابق  العمارات ذات  الثالثة طوابق بواجهة جتارية )B3*(، ومناطق  العمارات ذات 
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)B3( ومناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( ومناطق 

اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفقااً ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 

عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 اأكتــوبـــر 2020م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )2( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )1( ل�سنة 2007

 بتحديد فئات الر�سوم امل�ستحقة عن الرتاخي�ص واخلدمات 

التي يقدمها م�سرف البحرين املركزي

رئي�س مجل�س اإدارة 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 الأخ�س املادة )180( منه،

الرتاخي�س  عن  امل�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واخلدمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي، وتعديالته،

وبناء على عر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بعنوان النظام املرافق للقرار رقم )1( ل�شنة 2007 بتحديد فئات الر�شوم امل�شتحقة 

عن الرتاخي�س واخلدمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي، العنوان الآتي:

»نظام الر�شوم ومقابل اخلدمات امل�شتحقة عن الرتاخي�س واخلدمات التي يقدمها م�شرف 

البحرين املركزي«.

كما ُي�شتبدل بن�س البند )ثالثااً( من النظام امل�شار اإليه، الن�س الآتي:

»ثالثااً- حُتدد فئات الر�شوم ومقابل اخلدمات التي يح�شلها م�شرف البحرين املركزي عن 

الرتاخي�س واخلدمات الأخرى التي يقدمها على النحو املن�شو�س عليه يف اجلدول املرافق لهذا 

النظام.«

املادة الثانية

ُت�شاف عبارة )ومقابل اخلدمات( بعد عبارة )فئات الر�شوم( الواردة يف العنوان واملادة 

الرتاخي�س  عن  امل�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  من  الأوىل 

ال�شنوية(  )الر�شوم  عبارة  بعد  وكذلك  املركزي،  البحرين  م�شرف  يقدمها  التي  واخلدمات 

الواردة يف عنوان اجلدول املرافق للنظام املرافق للقرار امل�شار اإليه.
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املادة الثالثة

ُت�شاف فئات جديدة ملقابل اخلدمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي اإىل اجلدول 

عن  امل�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  للقرار  املرافق  للنظام  املرافق 

الرتاخي�س واخلدمات التي يقدمها م�شرف البحرين املركزي، وذلك على النحو املبني باجلدول 

املرافق لهذا القرار.

املادة الرابعة

على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص اإدارة م�سرف البحرين املركزي

ح�سن خليفة اجلالهمة

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1442هـ

المــــــوافـــــق: 28 اأكتوبـــــــــــر 2020م
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 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية   2006( لسنة  6لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 

 2020( لسنة 5إعالن رقم ) 

 
  

أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات التصميمات  ذكورالقانون الم استنادا إلى      
 م الصناعية المنقضية الحقوق. والتصاميإيداعها الصناعية التي تم 

 
 وسيشتمل النشر على البيانات التالية:      

 
 

 للطلب. المسلسل  الرقم -1
 الطالب وعنوانه.  اسم  -2
الطلب. تقديم   تاريخ -3
.أجلهاوصف األداة التي قدم طلب التسجيل من -4
بالطلب.تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية المتعلق -5
المفوض لتسجيل التصميم في مملكة البحرين. اسم وعنوان الوكيل-6
تاريخ انقضاء الحقوق.-7
سبب انقضاء الحقوق.-8

  

الصناعية ملكية و ال  ة الخارجيةالتجارمدير إدارة 

 
 

اإعالنات ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية
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 1734ت /   الطلب: ب رقم 
بريمي إس بيه أيه   الطالب:اسم 

 ، إيطاليا ميالنو 20124-، آي 32بيازا ديال ريببليكا إن.  عنوانه:
 23/07/2020تاريخ تقديم الطلب: 

ناشر عطر أو زيت عطري، محمول أو  التصميم: وصف طلب 
محاط بإطار، مع بطارية قابلة للشحن، بشكل كالسيكي 

03-28التصنيف :
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس اسم الوكيل المفوض: 

 مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة عنوانه : 
 990المنامة / السويفية,  351 

____ __________________ ___________

 
 1736رقم الطلب:  ب ت /  

 اسم الطالب:  بريمي إس بيه أيه 
 نو، إيطاليا ميال 20124-، آي 32عنوانه: بيازا ديال ريببليكا إن. 

 23/07/2020تاريخ تقديم الطلب: 
أو  ناشر عطر أو زيت عطري، محمول وصف طلب التصميم:  

لة للشحن، على شكل مربعمحاط بإطار، مع بطارية قاب 
 03-28التصنيف :

 رية تي ام بي اجنتس لملكية الفكابو غزالة لاسم الوكيل المفوض: 
مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة عنوانه : 

 990المنامة / السويفية,  351 
 __________________________________

 

 1735 ت /  الطلب: ب رقم 
. بريمي إس بيه أيه  الطالب:اسم 

 ا ميالنو، إيطالي  20124-، آي 32بيازا ديال ريببليكا إن.  عنوانه:
 23/07/2020تاريخ تقديم الطلب: 

ناشر عطر أو زيت عطري، محمول أو  التصميم: وصف طلب 
محاط بإطار، مع بطارية قابلة للشحن، بشكل إسطواني 

03-28التصنيف :
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس : اسم الوكيل المفوض

 351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة عنوانه : 
 990المنامة / السويفية,  

__________________________ ________

 
 

 1737رقم الطلب:  ب ت /  
 اسم الطالب:  بريمي إس بيه أيه 
 نو، إيطاليا ميال 20124-، آي 32عنوانه: بيازا ديال ريببليكا إن. 

 23/07/2020تاريخ تقديم الطلب: 
ناشر عطر أو زيت عطري، محمول أو  :  طلب التصميموصف   

.محاط بإطار، مع بطارية قابلة للشحن، على شكل مثلث 
 03-28التصنيف : 

 فكرية تي ام بي اجنتس للملكية الابو غزالة اسم الوكيل المفوض: 
 351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة نوانه : ع
 990المنامة / السويفية,  

 __________________________________
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 1745رقم الطلب:  ب ت / 

فراري أس. بيه. أيه. اسم الطالب :   
 مودينا، إيطاليا  41100-، آي1163فيا إيميليا إست عنوانه : 

 06/08/2020ريخ تقديم الطلب: ات 
سيارة وصف طلب التصميم:  

 08-12 التصنيف :
 تي ام بي اجنتس  ابو غزالة للملكية الفكريةاسم الوكيل المفوض: 

مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة عنوانه : 
 990المنامة / السويفية,  351 

 __________________________________
 

 

 1748رقم الطلب:  ب ت /  
شركة نقل أخوان ذ.م.م اسم الطالب :   

 شارع محمد علي بدير، عمان ، االردن  84مبنى نقل ،  عنوانه :
 21/09/2020تاريخ تقديم الطلب: 

قناع رياضي للوجه وصف طلب التصميم:  
 02-29التصنيف :

 سماس للملكية الفكرية اسم الوكيل المفوض: 
 ، 1010، طريق 474، مبنى 17الطابق ، 171مكتب عنوانه : 

 ، السنابس، البحرين410مجمع 
 ______________________ ____________

 
 
 
 
 

 
 

 1746رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بيه. أيه اسم الطالب :    .

مودينا، إيطاليا  41100-، آي1163عنوانه : فيا إيميليا إست 
06/08/2020تاريخ تقديم الطلب: 

 عبة ل التصميم:  سيارة وصف طلب 
 01-12 التصنيف :

 ية تي ام بي اجنتس ابو غزالة للملكية الفكراسم الوكيل المفوض: 
 مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة عنوانه : 

 990المنامة / السويفية,  351 
__________ _______________________

 

 
 1747رقم الطلب:  ب ت /  

 الالبيال  اسم الطالب : 
،  5431، طريق 1408، مبنى 0شقة/محل رقم  عنوانه : 

 , البحرين254قاللي، مجمع 
 19/08/2020يم الطلب: تاريخ تقد

وصف طلب التصميم: مجموعة ورود عشوائية مرسومة بطريقة  
 التخطيط تشكل نقشة )رسمة( تستخدم كعالمة لشركة الالبيال

   1-9التصنيف:   
________ _ _______________________
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 1750رقم الطلب:  ب ت /  
 عبدهللا المناعي   اسم الطالب :

مملكة    5650 شارع  356مجمع  1608 منزل عنوانه : 
 البحرين

 14/10/2020تاريخ تقديم الطلب: 
لعبة الكرك هي لعبة فنية قابلة لتوزيع التصميم: وصف طلب 

زئة. تتم العملية من خالل الطباعة  مباشر أو من خالل تجارة التج
ثالثية األبعاد والقولبة بالحقن. 

   01-21التصنيف: 
____________ ____________ ___________

 
 1738رقم الطلب:  ب ت /  

ارة ش.ش.و.  شركة تي واي اف فينتشرز لالد  اسم الطالب :
لمالكها طالل يوسف فخرو 

  316مجمع ، 383، طريق 20، مبنى 182محل عنوانه : 
 المنامة، البحرين

 28/07/2020تاريخ تقديم الطلب: 
إطار ساعة يد سداسي الشكلالتصميم: وصف طلب 

10-07 :  التصنيف
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس اسم الوكيل المفوض: 

 مجمع  5121طريق   1002بنى م 101شقة عنوانه : 
 990المنامة / السويفية,  351 

_________________________ _________
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اعية، انقضت جميع الحقوق المترتبة على والنماذج الصنم بشأن الرسو 2006( لسنة 6( من القانون رقم )22استنادا للمادة )
صناعية المذكورة بالجدول أدناهذج الالرسوم والنما

 

 سبب انقضاء الحقوق  تاريخ انقضاء الحقوق  عي رقم الرسم أو نموذج صنا رقم
 رسوم السنوية عدم دفع ال113525/10/2020 1



العدد: 3495 – األربعاء 28 أكتوبر 2020

69

 
 

 2006( لسنة   14لقانون رقم ) اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة   

 2020لسنة   (6)إعالن رقم 
 
 
 

استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما يختص بطلبات براءات 
والطلبات التي انقضت  ، والطلبات التي تم نقل ملكيتهاتم إيداعها المنفعة التياالختراع ونماذج 

 . الحقوق المترتبة عليها

 
 

التالية: وسيشتمل النشر على البيانات      

الرقم المتسلسل للطلب وبراءة االختراع   -1
 رقم اإليداع الدولي  -2
 الطلب تقديم تاريخ    -3
 أسم المخترع   -4
 أسم مالك البراءة وعنوانه  -5
 التصنيف الدولي   -6
المراجع -7

أسم االختراع   -8    
 ملخص البراءة  -8
عدد عناصر الحماية  -9
 نقل الملكية  تاريخ    -10
 أسم المالك السابق وعنوانه   -11
 أسم المالك الحالي وعنوانه   -12

 

 

 والملكية الصناعية  الخارجية ةمدير إدارة التجار
 
 
 
 
 
 

اإعالنات ب�ساأن براءات الخرتاع
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 [ براءة اختراع 12] 
 

 
 1646[ رقم البراءة:11]
 

 
 2020/10/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20130067[ رقم الطلب: 21]
2013/05/28[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
[ رقم اإليداع الدولي:  86]

PCT/EP2011/071149 
    [ األولوية:30]
[31]102010 052  847.1 
  ألمانيا  [33]2010/11/29[ 32]
  ويب، جيرد - 1  :ون[ المخترع 72]
  سكويتزر، كارل -3  بروفتلش، توماس -2
   سكويتزر، مانفرد  -5  واجنر، كورنليا -4
 )ألمانيا(  هوبر، بيرنهارد  -6
أنوفا اي بيه جي ام بي  [ مالك البراءة: 73]

 ( ألمانيا)، اتش
  سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

 [ التصنيف الدولي:  51]
Int. Cl.: A61K 31/196 A61K 31/44 

A61K 9/16 A61K 9/20 
[ المراجع: 56]

1- EP 0567201 A2
2- DE 19626045 A1 

 
عملية تحضير منتج صيدالني يحتوي على مثبطات مضخة بروتونات . [ اسم االختراع: 54]

    

 [ الملخص: 57]
 

مثبطات مضخة البروتون،  -يتعلق االختراع الحالي بعملية تحضير منتج صيدالني يحتوي على 
حسب اقتضاء األمر ، على مضاد للروماتيزم للستيرويدي على شكل حبيبات . كما يتعلق االختراع  
أيضاً بمنتجات صيدالنية يمكن الحصول عليها من خالل العملية ، وبخاصة بمنتجات ذات خصائص  

 .ذوبان محددة 

 
 
 
 

25عناصر الحماية: عدد 
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 اختراع [ براءة 12]

 
 

 1647[ رقم البراءة:11]
 

 
 2020/10/20تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140004[ رقم الطلب: 21]
2014/01/12[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
  [ رقم اإليداع الدولي: 86]

PCT/FR2012/051651 [30 :األولوية ] 
[31 ]1156459 [32 ]2012/07/15 
 فرنسا [ 33]
  ميشالوت، بيرنارد  -1:  ونالمخترع [ 72]
    هادجرابح هوشين -3  زابنسكي بيرنارد  -2

  (فرنسا)    
فرنسا، أتش.إي.اف[ مالك البراءة: 73]
 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

  

 [ التصنيف الدولي:  51]
Int. Cl.: C23C8/48; C23C8/54 ;
C23C8/80

[ المراجع: 56]
1- US 3560271 A
2- JP 7054038 A

 
طريقة لتبريد أجزاء معدن تم تعريضها لمعالجة نيتريدية / نيتروكربوريزية  [ اسم االختراع:  54]

 في حمام ملح مصهور ، و الوسيلة الخاصة بتنفيذ الطريقة و أجزاء المعدن المعالجة 
  

 [ الملخص: 57] 
 

( بعامل تبريد سائل ذي قدرة تمدد عالية الحجم أثناء  1تعبئة الغرفة ) وفقًا للطريقة: قبل نهاية العالج ، يتم   
التبخير ، ويتم تجهيز الغرفة المذكورة لتصريف األكسجين الموجود فيها من أجل إنشاء جو خامل؛ يتم  

 ( يتم إغالقها ؛ يتم ترك األجزاء في الغرفة لفترة 1( ؛ الغرفة )1نقل جميع األجزاء المعالجة إلى الغرفة )
محددة مسبقًا من الوقت للوصول إلى درجة حرارة يتجمد فيها الملح ويخلق حاجًزا واقيًا ؛ ويتم إزالة  

.األجزاء وتخضع لعملية الشطف

8عناصر الحماية: عدد 
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براءة اختراع  نقل ملكية

المالك الحاليالمالك السابقتاريخ المعاملةرقم الطلب

2017011829/09/2020

سيلجين ألباين إنفستمنت كومبني آي آي، إل  
  .إل سي

 
 :  وعنوانه 

موريس أفينيو، ساميت، إن جيه   86
  ، أمريكا07901

 نوغرا فارما ليمتد 
 
 

 :  وعنوانه 
، أيرلندا2سير جون روجرسونز كواي، دبلن 33

  

20170235 29/09/2020

.ميثرا فارماسيوتيكالز إس.أيه
   

 :  وعنوانه 
لييج، بلجيكا  4000،  5/7جورج  -رو سانت 

    

إستيترا أس بيه ار أل
 

 :  وعنوانه 
لييج، بلجيكا 4000-، بي إي5/7جورج - رو سانت
   

20170236 29/09/2020

.ميثرا فارماسيوتيكالز إس.أيه
   
وعنوانه : 

 
لييج،   4000، 5/7جورج - رو سانت

    بلجيكا

إستيترا أس بيه ار أل
 

:  وعنوانه 
 

لييج، بلجيكا 4000-، بي إي5/7جورج - رو سانت
   

20190010 29/09/2020

إنسيرم )إنستيتوت ناشونال دي ال  -1
سانتي إت دي ال ريتشرتش  

ميديكال(
 :  وعنوانه        
باريس،  75013رو دي تولبياك،  101
 ا فرنس

 
يونيفرسيتي نيس سوفيا  -2

 أنتيبوليس
 :   وعنوانه        
 نيس، فرنسا  06103فينيو دي فالروز، أ 28

 
 .فايزر إنك-3
 وعنوانه :         

ستريت، نيويورك،    42إيست  235
 ،أمريكا 10017نيويورك 

 .فايزر إنك-1
 وعنوانه :        
ستريت، نيويورك، نيويورك  42إيست  235

  ،أمريكا 10017

إنسيرم )إنستيتوت ناشونال دي ال  -2
ميديكال(سانتي إت دي ال ريتشرتش 

 وعنوانه :        
 ا باريس، فرنس 75013رو دي تولبياك،  101

 
 يونيفرسيتي كوت دازور -3
 وعنوانه :        

  2135أفينيو فالروز، بي بيه  28غراند شاتو ، 
  ، فرنسا 2نيس سيدكس  06100،

2020001618/10/2020

.الندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك 

 :  وعنوانه 
 

،  250تو ذي كيور، سويت ، رود 10835
، أمريكا92121سان دييغو، كاليفورنيا 

 

 إتش. لندبيك أيه/أس. 

 :  وعنوانه 
 

فالبي، الدنمارك  2500،دي كيه  9أوتيليافيج 
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2020002018/10/2020

.الندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك 

:  وعنوانه 
 

،  250، رود تو ذي كيور، سويت 10835
، أمريكا92121كاليفورنيا سان دييغو،  

 

 إتش. لندبيك أيه/أس. 

:  وعنوانه 
 

فالبي، الدنمارك  2500،دي كيه  9أوتيليافيج 
  

20190294 18/10/2020

.الندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك 

:  وعنوانه 
 

،  250، رود تو ذي كيور، سويت 10835
، أمريكا92121سان دييغو، كاليفورنيا 

 

 أيه/أس. إتش. لندبيك 

:  وعنوانه 
 

فالبي، الدنمارك  2500،دي كيه  9أوتيليافيج 
  

20190293 18/10/2020

.الندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك 

:  وعنوانه 
 

،  250، رود تو ذي كيور، سويت 10835
، أمريكا92121سان دييغو، كاليفورنيا 

 

 إتش. لندبيك أيه/أس. 

:  وعنوانه 
 

فالبي، الدنمارك  2500،دي كيه  9أوتيليافيج 
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رقم الدعوى: 2020/7

اإعالن بالئحة ت�سحيح �سكل الدعوى

ا بنك بروة )�شركة م�شاهمة خا�شة قطرية(، �شجل تجاري  المدعـــي: بنـــك دخان الم�شمى �شابقاً

رقم 38012. وكيله المحامي معاوية طاهر النيل. عنوانه: مملكة البحرين المنامة، مجمع 316، 

طريق 383، مبنى 104، الطابق ال�شابع، مكتب 705.

المدعى عليها الأولى: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت ذ.م.م، �شجل تجاري رقم 56719.

عنـــوان اآخـــر مّقـــر لهـــا: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنـــى 614، مجمع 410، �شناب�ـــس، مملكة 

البحرين.

المدعى عليه الثاني: عدنان طاهر ميَّاح محمد طاهر )770934080(.

العنوان: طريق 4308، مجمع 943، منزل 1046، الرفاع فيو، مملكة البحرين.

المدعى عليه الثالث: �شلمان طاهر )810425050(.

العنوان: �شقة رقم 6، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع 525، �شار، مملكة البحرين.  

.)PB4686266( المدعى عليه الرابع: اأووين بول فوغا

عنوان اآخر مّقر له: مكتب 601، طريق 1011، مبنى 614، مجمع 410، �شناب�س، مملكة البحرين.

المدعى عليها الخام�سة: �شركة اأريناتك ذ.م.م، �شجل تجاري رقم 56044.

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

.)114079 KD( المدعى عليه ال�ساد�ص: محمد طاهر محمد اأ�شلم

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س، مملكة البحرين.

وكيـــل المدعـــى عليهم الثاني والثالث والخام�ســـة وال�ســـاد�ص: المحامـــي الأ�شتاذ عبدالرحمن 

را�شـــد الخ�شـــرم. عنوانه: مكتـــب 31، الطابـــق الثالث، بنايـــة الزياني، المنطقـــة الدبلوما�شية، 

المنامة، مملكة البحرين.

طلبات لئحة ت�سحيح �سكل الدعوى:

ت�شحيـــح �شـــكل الدعوى بتعديل ا�شـــم المدعي اإلى )بنك دخـــان( وعلـــى اأن ُي�شتبَدل ا�شمه   .1

ل )بنك دخان( بدل ا�شمه ال�شابق )بنك بروة( اأين ما ورد في لئحة الدعوى. المعدَّ

الحكم في المو�شوع باإلزام المدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن ي�شددوا للبنك المدعي   .2

مبلغ مقداره 524،781،586/50 ريـــالاً قطريااً )خم�شمائة واإثنان واأربعون مليونااً و�شبعمائة 

وواحـــد وثمانون األفااً وخم�شمائة و�شتة وثمانون ريالاً وخم�شون درهمااً( اأو ما يعادله بالدينار 

البحرينـــي وهو مبلـــغ مقـــداره 52،478،158/650 دينارااً بحرينيااً )اإثنـــان وخم�شون مليونااً 

واأربعمائة وثمانيـــة و�شبعون األفااً ومائة وثمانية وخم�شون دينـــارااً و�شتمائة وخم�شون فل�شااً(، 

بالإ�شافة اإلى الأرباح التاأخيرية بواقع 10% �شنويااً من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اإلـــزام المدعى عليهم بالت�شامـــن والت�شامم ب�شـــداد الر�شوم والم�شاريـــف ومقابل اأتعاب   .3

المحاماة.

اآنفااً  املذكورين  والرابع  الأوىل  عليهما  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عمالاً  وذلك  الدعوى،  �شكل  ت�شحيح  لئحة  بطلبات 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

 

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )652( ل�سنة 2020 

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

خالد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

محمود محمد ال�شرفاء، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بركة ق�شر النخيل(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 13714، طالبا تحويل فروع الموؤ�ش�شة رقم 7 الم�شمى )النخيل لل�شقق المفرو�شة(، ورقم 8 الم�شمى )مقاولت 

ال�شرفاء(، ورقم 9 الم�شمى )�شدني تاور(، ورقم 10 الم�شمى )برج النور�س 2 لل�شقق المفرو�شة(، اإلى فروع من 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأ�شتيت كابيتال بريمير ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

69113، والمملوكة لكل من: خالد محمود محمد ال�شرفاء وليلى اأحمد ح�شن الأن�شاري.

اإعالن رقم )653( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 اإىل موؤ�س�سة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي علي 

اإبراهيم عبداهلل العالي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المركز التايلندي لخدمات ال�شيارات 

�س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64077، طالبااً تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردية، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعااً بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )654( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ت�سامن بقيد جديد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة العتماد 
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ال�شت�شارية، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )ح�شيني وطاهر التجارية/ ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 73559، طالبة تحويل الفرع الثاني من ال�شركة اإلى �شركه ت�شامن قائمة بذاتها وبقيد جديد، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شيني �شيف الدين �شيف الدين 

اإبراهيم جي، ومف�شل ح�شيني �شيف الدين �شيف الدين اإبراهيم جي، ومرت�شى ح�شيني �شيف الدين �شيف الدين 

جي.

اإعالن رقم )655( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ريا�س اأحمد 

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البيرمي لتخلي�س المعامالت الحكومية والر�شمية(،  مح�شن 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 51854، طالبااً تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )م�شنع نجم البحرين 

دينار بحريني،  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقداره  بذاتها،  قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  لالألمنيوم( 

و  ،SUBIN KANJIRAPARAMBIL UNNIKRISHNANو اأحمد،  مح�شن  اأحمد  ريا�س  من:  كل  با�شم  وت�شجل 

 .KRISHNAPRIYA SUBIN

اإعالن رقم )656( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

محمد  اعتدال  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

التي تحمل ا�شم )ملتي هوم للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  الموؤ�ش�شة الفردية  اأحمد �شخاتره، مالك 

65509-19، طالبااً تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم كل من: اعتدال محمد اأحمد �شخاتره، وحازم ح�شام اأحمد ال�شيد.    

اإعالن رقم )657( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد يو�شف محمود م�شطفى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جلف اإثلتيك�س للماركات الريا�شية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم99122، طالبااً تحويل الفرعين الأول والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارااً بحرينيااً، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )658( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

القيد  الم�شجلة بموجب  نيازي(،  ا�شم )�شكراب �شوبر  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيازي، مالك  �شريف خان 

رقم 76947، طالبااً تحويل الفرع 12 من الموؤ�ش�شة اإلىلي�شبح فرعااً بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة 

بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  مبلغااً  راأ�شمالها  والبالغ   ،118945 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

 RASHEED RAHILو  ،NIKHATH JEHANو ملك،  ناناميا  عبدالر�شول  مقتدر  محمد  من:  لكل  والمملوكة 

 .MOHAMMAD ABDUL

 

اإعالن رقم )659( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة قائمة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 88525، طالبين تحويل 

 ،438 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  المير  اإلى )مجموعة  ال�شركة  من  والثالث  الأول  الفرعين 

والبالغ راأ�شمالها مبلغااً مقداره 1،020،000 دينارااً عينيااً، والمملوكة لكل من: عبدالعزيز جالل قطب الدين المير، 

وعبدالحميد جالل قطب الدين المير، وعبدالمنعم جالل قطب الدين المير. 

اإعالن رقم )660( ل�سنة 2020

 ب�ساأن حتويل فرع �سركة اأجنبية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

)ت�شوية  �شركة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

للمحا�شبة وال�شت�شارات(، نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية البريطانية الجن�شية الم�شماة )اأجورا تريننغ �شيرف�شز 

اإل تي دي( العامل فرع لها في مملكة البحرين، والم�شجل بموجب القيد رقم 102413، طالبة تحويل فرعها الم�شار 

وخم�شون(  وخم�شمائة  )األفان   2،550 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  اإليه 

دينارااً بحرينيااً، وتكون مملوكة لل�شركة الأم البريطانية الجن�شية. )اأجورا تريننغ �شيرف�شز اإل تي دي(. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعااً بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )661( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبداهلل عي�شى علي المهيزع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات رجاوي(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 35624، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 SHAMSEERمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يو�شف عبداهلل عي�شى علي المهيزع، و

  .MUHAMMED FAIZAL KOYICHIRAKKAL و ،KOZHI CHIRAKKAL

اإعالن رقم )662( ل�سنة 2020   

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية   

اإىل �سركة ت�سامن   

    

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

ال�شيارات(، الم�شجلة  الإيمان لقطع غيار  ا�شم )نور  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم خيري، مالك  خليل 

بموجب القيد رقم 48343، طالبااً تحويل الفرع رقم 11 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 ANEESو اإبراهيم خيري،  با�شم كل من: اإبراهيم خليل  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  3،000 )ثالثة  مقداره 

.AFSAL KUNNUMMALو ، AHMED KALLARAYIL

اإعالن رقم )663( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جا�شم علي 

علي الماي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الماي لل�شناعات المعدنية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

2057، طالبااً تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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ا�ستدراك

وزير  قرار   ،2020 اأكتوبر   22 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3494(  الر�شمية  ُنـ�ِشـر يف اجلريدة 

املطاعم  على  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )68( رقم  ال�شحة 

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  ال�شي�شة  م  تقدِّ التي  واملقاهي 

ـنااً ال�شرتاطات ال�شحية، وحيث اإنه ورد خطاأ يف فقرة )اأولاً( ال�شرتاطات العامة، فاإنه  مت�شمِّ

يعاد ن�شر الفقرة املذكورة كالآتي:

اأوًل: ال�شتراطات العامة: 

يقت�شر تقديم ال�شي�شة على المنطقة الخارجية للمحل فقط، وُيـمنع منعااً باتااً تقديم ال�شي�شة   -1

في الأماكن المغلقة.

- يجب ا�شتخدام خراطيم ال�شي�شة ذات ال�شتخدام الواحد فقط. 2

ل ُيـ�شمح باختبار ال�شي�شة من ِقـَبـل العاملين قبل التقديم للزبون.  -3

يجب غ�ْشـل وتطهير ال�شي�شة بعمق، وتغيير الماء الم�شتعَمـل في ال�شي�شة بعد كل م�شتخِدم.  -4

يجب تنظيف وتطهير جميع اأجزاء ال�شي�شة بما في ذلك الَمـالِقـط قبل وبعد كل م�شتخِدم.  -5

ـمات اليدوية في المحل بعدد كاف في مناطق مختلفة من المحل. يجب توفير عبوات المعقِّ  -6

يجـــب اأن تحتفـــظ اإدارة المحل ب�شجـــالت متكاملة للموظفين والعامليـــن والزائرين )�شواء   -7

المدخنين اأو الأفراد المرافقين لهم( بما في ذلك الأ�شماء واأرقام الهواتف وتواريخ الزيارة.

ـازات في جميع الأوقات. ـامات والقفَّ يجب على الموظفين والعاملين ارتداء الكمَّ  -8

ـم الكحولي  يجب على عمال ال�شي�شة غ�ْشـل اأيديهم بالماء وال�شابون اأو تعقيم اأيديهم بالمعقِّ  -9

قبل وبعد تقديم الخدمة لكل عميل.

10- قيا�ـــس درجات الحرارة للموظفين والعامليـــن ومرتادي المقهى قبل الدخول للمحل، وعدم 

ال�شماح لَمـن تظهر عليهم اأعرا�س ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 37.5 من دخول الموقع.

11- تنظيف وتعقيم جميع الأ�شطح والمناطق الم�شتَركة للمحل مرة واحدة على الأقل كل �شاعة 

مثل الطاولت والكرا�شي والكاونترات ومقاب�س الأبواب ودورات المياه وغيرها من الأ�شطح.

12- يجـــب اأن تكـــون هنـــاك م�شافة مترين بين حافـــة كل طاولة والأخرى فـــي جميع التجاهات 

الأربعـــة، مع ال�شماح با�شتخدام 50% فقط من �شعة الطاولة، وبحد اأق�شى )5( عمالء على 

كل طاولة.

13- يجب توفير عالمات اأر�شية وا�شحة ولفتات ت�شير اإلى م�شافات التباعد الجتماعي.
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14- توزيع الطاولت لتتوافق مع الم�شافات الآمنة للتباعد الجتماعي.

ـعات اأو اإقامة الحفالت. 15- ل ُيـ�شمح بالتجمُّ

16- التاأكيد من تعقيم العمالء لأيديهم عند الو�شول.

لذا لزم التنويه.


