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 اأمر ملكي رقم )32( ل�ضنة 2021

 بـاإ�ضافة بند جديد اإىل املادة )5( من الأمر امللكي رقم )2( ل�ضنة 2006

باإعادة ت�ضكيل جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد اخت�ضا�ضاته

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة                   ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى   ،2002 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحرين  دفاع  قوة  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شاف اإىل املادة )5( من الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2006 باإعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع 

الأعلى وحتديد اخت�شا�شاته، بند جديد برقم )ط(، وُيـعاد ترتيب باقي البنود تَبـعًا لذلك، ن�شه 

الآتي:

ط - تحديد الجهات والأنظمة التي يخ�شع لها العاملون في الأمانة العامة لمجل�س الدفاع الأعلى 

والأجهزة التابعة للمجل�س، على اأن ي�شدر بذلك اأمر ملكي بح�شب الأحوال.

املادة الثانية

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 9 �شـفـــــــــر 1443هـ

الموافـق: 16 �شبتمبر 2021م
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 قرار رقم )48( ل�ضنة 2021

الت   باإعادة ت�ضكيل اللجنة ال�ضت�ضارية لالإطار ال�طني للم�ؤهِّ

يف هيئة َجْ�دة التعليم والتدريب

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

و�شمان  للموؤهالت  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   2021 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  وعلى 

والتدريب،

الت   وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2013 بت�شكيل اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهِّ

يف هيئة َجْودة التعليم والتدريب، 

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2016 ب�شاأن ا�شتبدال وجتديد تعيني وتعيني اأع�شاء يف اللجنة 

رقم  بالقرار  ل  املعدَّ والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  يف  ـالت  للموؤهِّ الوطني  لالإطار  ال�شت�شارية 

)26( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2017 ب�شاأن جتديد تعيني وتعيني اأع�شاء يف اللجنة ال�شت�شارية 

الت يف هيئة َجْودة التعليم والتدريب، لالإطار الوطني للموؤهِّ

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

وبعد تو�شية جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الت يف هيئة َجْودة التعليم والتدريب  ُيـعاد ت�شكيل اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهِّ

برئا�شة الرئي�س التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف            ممثاًل عن جهاز الخدمة المدنية

ع�شوًا عن الجامعات الحكومية 2- الدكتور محمد عبداهلل باقر   

ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم  3- مدير عام معهد البحرين للتدريب   

ممثاًل عن مجل�س التعليم العالي 4- مدير اإدارة البحث العلمي    

ع�شوًا عن المعاهد الخا�شة 5- ال�شيد نواف محمد الج�شي    

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية 6- مدير اإدارة �شئون المعاهد المهنية   
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ع�شوًا عن الجامعات الخا�شة 7- الدكتور �شمير عبدالكريم العتوم   

ع�شوًا عن القطاع الخا�س 8- ال�شيد يا�شر عبدالرحيم العبا�شي   

الأع�شاء ملدة ثالث  باقي  اأربع �شنوات، ويكون تعيني  اأع�شاء ملدة  اأول خم�شة  ويكون تعيني 

�شنوات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س اإدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شفـــــــر 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 19 �شبتمبر 2021م
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وزارة العدل وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف

قرار رقم )96( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تنظيم ال��ضاطة يف امل�ضائل ال�ضرعيـة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون الإجراءات اأمام املحاكم ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)26( ل�شنة 1986، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته، 

وعلى قانون الأ�شرة ال�شادر بالقانون رقم )19( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات،

�َشـِري وحتديد القواعد 
ُ
وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل مكتب التوفيق الأ

�َشـِرية، وتعديالته،
ُ
والإجراءات الالزمة للقيام مبهام ت�شوية املنازعات الأ

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن  ل�شنة 2019  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

قرر الآتي:

الباب الأول 

اأحكام عامة

مادة )1(

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

ال�زارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

ال�زير: الوزير المعِنـي ب�شئون العدل.

القان�ن: قانون الإجراءات اأمام المحاكم ال�شرعية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 

.1986



العدد: 3553 – الخميس 23 سبتمبر 2021

9

ال��ضاطـــة فـــي الم�ضائـــل ال�ضرعيـــة: كل عمليـــة يطلب فيها الأطـــراف من �شخ�س اآخـــر ُيـ�شمى 

الو�شيـــط م�شاعدتهم في �شعيهم للتو�شل اإلى اتفـــاق ت�شوية في الم�شائل التي يجوز فيها ال�شلح، 

م ب�شاأنها طلب ت�شوية اإلى  �َشـِرية ُقـدِّ
ُ
�َشـِرية لم ت�شل اإلى الق�شاء اأو فـــي منازعات اأ

ُ
مـــن خالفات اأ

المكتـــب، اأو فـــي الدعاوى المنظورة اأمـــام المحاكم ال�شرعية، دون اأن تكـــون له �شالحية فْر�س 

الت�شوية على الأطراف.

الأطـــراف: اأطـــراف النزاع في الخالفات اأو المنازعـــات اأو الدعاوى ال�شرعية اأو الوكيل الخا�س 

لأيٍّ منهم.

ـد في جـــدول الو�شطاء ال�شرعيين  ال��ضيـــط المعتَمــــد: �شخ�س طبيعي اأو اعتبـــاري اأو اأكثر ُمـقيَّ

المعتَمـدين طبقًا لأحكام المادة )3( من هذا القرار، َيـعهد اإليه الأطراف بالو�شاطة في الم�شائل 

ال�شرعية.

ال��ضيـــط الخارجـــي: �شخ�س طبيعي اأو اعتباري اأو اأكثـــر يتفق عليه الأطراف من غير الو�شطاء 

المعتَمـدين، يتولى القيام بذات المهام المناطة بالو�شيط المعتَمـد.

اتفاق الت�ض�ية: اتفاق ال�شلح بين الأطراف المنبثق عن الو�شاطة في الم�شائل ال�شرعية. 

ـل بموجب القرار رقم )84( ل�شنة 2015  �َشـِري التابع للوزارة والم�شكَّ
ُ
المكتب: مكتب التوفيق الأ

�َشـِري وتحديد القواعد والإجراءات الالزمة للقيام بمهام ت�شوية 
ُ
ب�شـــاأن ت�شكيل مكتب التوفيق الأ

�َشـِرية.
ُ
المنازعات الأ

الم�ضائـــل التـــي يجـــ�ز فيهـــا ال�ضلح: م�شائل الأحـــوال ال�شخ�شية المتعلقـــة بالولية على النف�س 

كدعـــاوى التطليق بكافة اأنواعها بما في ذلك طلب الُخـْلـع، والنفقات والأجور، وح�شانة ال�شغير 

ـه والنتقال به، وم�شكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من  وِحْفـُظـه وروؤيته و�شمُّ

دعاوى الأحوال ال�شخ�شية للولية على النف�س.

مادة )2(

�َشـِرية مل ت�شل 
ُ
ت�شري اأحكام هذا القرار على الو�شاطة مبا يجوز فيه ال�شلح من خالفات اأ

م ب�شاأنها طلب ت�شوية اإىل املكتب، اأو يف الدعاوى املنظورة  �َشـِرية ُقـدِّ
ُ
اإىل الق�شاء اأو يف منازعات اأ

اأمام املحاكم.

الباب الثاين

قْيـد ال��ضطاء ال�ضرعيني

مادة )3(

ـد فيه  ُيـقيَّ ُيـ�شمى )جدول الو�شطاء ال�شرعيني(  ُيـَعـدُّ مبكتب امل�شجل العام بالوزارة جدول 

الو�شطاء املُعتَمـدون، وُيـن�َشـر هذا اجلدول على املوقع الإلكرتوين للوزارة.
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مادة )4(

ُيـ�شرَتط فيمن يطُلـب قيُده بجدول الو�شطاء توافر ال�شروط الآتية:

اأوًل: بالن�ضبة لل�ضخ�س الطبيعي: 

اأن يكون بحريني الجن�شية.  -1

اأن يكون كامل الأهلية.  -2

اأن يكـــون حا�شـــاًل على درجـــة البكالوريو�ـــس اأو اللي�شان�س، على الأقل فـــي المجال القانوني   -3

�َشـِري، اأو ما يعادلها مـــن ال�شهادات من اإحدى 
ُ
اأو الجتماعـــي اأو علـــم النف�س اأو الإر�شـــاد الأ

الجامعات اأو المعاهد المعتَرف بها.

ـ�شه عن ثالث �شنوات. األ تقل مدة خبرته في مجال تخ�شُّ  -4

اأن يجتـــاز دورة في الو�شاطة في الم�شائل ال�شرعية ِوْفـقًا للمعايير وال�شروط التي ي�شدر بها   -5

د فيه اأي�شًا حالت الإعفاء من هذا ال�شرط. قرار من الوزير، ويحدِّ

ـزاهة والحْيـدة. اأن يكون من ذوي الكفاءة والم�شهود لهم بالنَّ  -6

األ يكون قد �شدر �شده حكم نهائي في جريمة ُمـخلَّــة بال�شرف اأو الأمانة.  -7

ــُلـه مـــن عمله، اأو عْزُلـه مـــن من�شبه بموجب حكـــم اأو قرار تاأديبي،  األ يكـــون قـــد �شبق ف�شْ  -8

وِقــف الترخي�س 
ُ
لِغـــــي اأو اأ

ُ
اأو �شبـــق واأن �ُشــِطـــــب قيُده من جدول الو�شطـــاء اأو الخبراء، اأو اأ

ال�شادر بمزاولته مهنَتــه الأ�شلية بموجب حكم اأو قرار تاأديبي.

ويجوز لكلٍّ من الق�شاة املتقاعدين وَمـن يف حكمهم واملحامني واملهنيني وغريهم من ذوي 

م بطلب القْيـد يف هذا اجلدول. اخلربة التقدُّ

ثانًيا: بالن�ضبة لل�ضخ�س العتباري:

اأن يكـــون مـــن بين الجمعيات اأو الموؤ�ش�شـــات الخا�شة اأو المراكز المخت�شـــة ب�شئون الأ�شرة   -1

ـ�س لها بالعمل في مملكة البحرين. �َشـِري المرخَّ
ُ
والروابط الزوجية والإر�شاد الأ

رة  ـلين لديه ممن تنطبق عليهم ال�شروط المقرَّ 2-  اأن ي�شمَي �شخ�شًا اأو اأكثر من العاملين الموؤهَّ

لقْيـــد ال�شخ�ـــس الطبيعي بجـــدول الو�شطـــاء لتمثيله في اإجـــراءات الو�شاطة فـــي الم�شائل 

ال�شرعية.

مادة )5(

ـل العام بالوزارة على النموذج املعد لذلك،  م طلب القْيـد يف جدول الو�شطاء اإىل امل�شجِّ يقدَّ

اأو الكرتونيًا من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة، على اأن يكون م�شتوفيًا كافة البيانات وم�شفوعًا 

ـق من توافر �شروط القْيـد يف هذا اجلدول. ـَحـقُّ بالأوراق وامل�شتندات الالزمة للتَّ
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وُيـعَر�س طلب القْيـد يف اجلدول ومرفقاته على الوزير للبتِّ فيه بقرار ُيـ�شِدره خالل ثالثني 

م الطلب خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره. يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، وُيـخَطـر به مقدِّ

مه بنتيجة البتِّ فيه مبثابة  د للبتِّ يف الطلب دون اإخطار مقدِّ وُيـعترَب انق�شاء امليعاد املحدَّ

رْفـ�س لطلب القْيـد يف هذا اجلدول.

مادة )6(

م طلب جتديد القْيـد يف جدول الو�شطاء قبل ثالثني يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة  ُيقـدَّ

ـبعة يف تقدمي طلب القْيـد لأول مرة يف جدول الو�شطاء املن�شو�س  القْيـد، وبذات الإجراءات املتَّ

عليه يف املادة )5( من هذا القرار.

من  الو�شيط  ا�شم  �شْطُب  د  املحدَّ امليعاد  يف  القْيـد  جتديد  طلب  تقدمي  عدم  على  ويرتتب 

اجلدول بقرار من الوزير.

مادة )7(

بذات  مماثلة  لـُمَدٍد  التجديد  ويكون  �شنوات،  ثالث  الو�شطاء  بجدول  القْيـد  مدة  تكون 

الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة )5( من هذا القرار.

ويف حالة فقدِ اأيٍّ من ال�شروط املتعلقة بالقْيـد يف جدول الو�شطاء يتم �شْطـب ا�شم الو�شيط 

من اجلدول بقرار من الوزير.

الباب الثالث

اإجراءات ال��ضاطة

مادة )8(

يجوز لالأطراف اللجوء اإىل اأحد الو�شطاء املعتَمـدين اأو اخلارجيني بح�شب التفاق بينهما 

مرحلة  اإىل  ت�شل  مل  والتي  ال�شلح  فيها  يجوز  التي  امل�شائل  يف  �َشـِرية 
ُ
الأ اخلالفات  لت�شوية 

التقا�شي. واذا اأ�شفرت جهود الو�شاطة عن ت�شوية اخلالف بني الأطراف وديًا �شواًء يف جميع 

�َشـِري لتخاذ ما يلزم 
ُ
عنا�شره اأو بع�ٍس منها، يجوز عْر�س اتفاق الت�شوية على مكتب التوفيق الأ

ِوْفـقًا لأحكام القانون.  

مادة )9(

�َشـِرية يف امل�شائل التي يجوز فيها ال�شلح عند 
ُ
للمكتب اأن يحيل طلبات ت�شوية املنازعات الأ

�َشـِري، ويجوز يف 
ُ
رفع الدعوى اإليه اإىل اأحد الو�شطاء املعتَمـدين امل�شجلني لديه للقيام بالتوفيق الأ
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حالة التفاق بني الأطراف اختيار و�شيط اآخر من بني الو�شطاء اخلارجيني اأو املعتَمـدين ليتوىل 

اإجراءات الو�شاطة يف ذلك النزاع.

على اأن تبداأ اإجراءات الو�شاطة من ِقـَبـل الو�شيط املعتَمـد اأو اخلارجي – بح�شب الأحوال- 

مه طلب الت�شوية، وتنتهي اإجراءات الو�شاطة خالل املدة املتَفـق عليها بني الأطراف مع  فور ت�َشـلُـّ

ـق اأيٍّ من احلالت  ـق يف املكتب، اأو يف حالة حَتـقُّ مراعاة عدم الإخالل بالنظام الإجرائي املطبَّ

املن�شو�س عليها يف املادة )17( من هذا القرار.

مادة )10(

يجب على الو�شيط املعتَمـد اأو الو�شيط اخلارجي – بح�شب الأحوال – اأن يبذل كل ما يلزم 

من جهد يف �شبيل ت�شوية النزاع وديًا ِحـفاظًا على كيان الأ�شرة والو�شول بالأطراف اإىل حلول 

ُمـْر�شية ومقبولة.

فيها  يجوز  التي  امل�شائل  الأطراف يف  بني  النزاع  ت�شوية  الو�شاطة عن  اأ�شفرت جهود  واإذا 

الو�شيط  اأو  املعتَمـد  الو�شيط  على  يجب  منها،  بع�ٍس  اأو  عنا�شره  جميع  يف  �شواًء  وديًا  ال�شلح 

وُيرَفـق  الأطراف  ـعه  يوقِّ حم�شر  يف  الت�شوية  اتفاق  ر  يحرِّ – اأن  الأحوال  – بح�شب  اخلارجي 

مِبح�شر اجلل�شة الذي مت فيها، وُيعَر�س على املكتب لتخاذ ما يلزم ِوْفـقًا لأحكام القانون.

ويف الأحوال التي مل ت�شفر جهود الو�شاطة فيها عن ت�شوية النزاع وديًا يف جميع عنا�شره 

ر حم�شرًا بذلك وير�َشـل اإىل املكتب ليتوىل قْيـده كدعوى ِوْفـقًا لالإجراءات  اأو بع�ٍس منها، ُيحرِّ

املن�شو�س عليها يف القانون.

مادة )11(

ـة،  يجوز لالأطراف اللجوء اإىل الو�شاطة اأثناء نظر الدعوى اأمام املحكمة ال�شرعية املخت�شَّ

ر اتفاق الت�شوية كتابة، ويعر�س على  ويف حالة ما اإذا اأ�شفرت الو�شاطة عن ت�شوية النزاع وديًا ُيحرَّ

املحكمة ال�شرعية يف اأية مرحلة تكون الدعوى فيها قبل اأن ي�شدر حكم نهائي يف النزاع، وذلك 

لتخاذ ما يلزم ِوْفـقًا لأحكام القانون.

تنفيذ  اأو اخلارجيني يف مرحلة  املعتَمدين  الو�شطاء  اأحد  اإىل  اللجوء  لالأطراف  يجوز  كما 

على  خالف  من  حينها  يظهر  قد  ما  – لت�شوية  الأحوال  التنفيذي– بح�شب  ال�شند  اأو  احلكم 

اأ�شفرت جهود الو�شاطة عن اتفاق ودي بني الأطراف، يعر�س التفاق  التنفيذ، واذا  اإجراءات 

على قا�شي التنفيذ املخت�س لتخاذ ما يلزم ِوْفـقًا لأحكام القانون.
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مادة )12(

يجوز لالأطراف التفاق على القواعد التي حتكم الو�شاطة يف امل�شائل ال�شرعية اأو الطريقة 

الو�شاطة طبقًا  اإجراء  للو�شيط احلق يف  ُتـجرى بها، وعند عدم التفاق على ذلك، يكون  التي 

يف  الو�شاطة  وظروف  الأطراف  رغبات  مراعاة  مع  منا�شبة،  يراها  التي  الطريقة  اأو  للقواعد 

امل�شائل ال�شرعية، ومبا ل يخالف النظام العام.

ويجب على الو�شيط اللتزام مببداأ امل�شاواة واحليادية يف معاملة الأطراف، وذلك مبراعاة 

ظروف النزاع. وله يف اأيٍّ من مراحل الإجراءات اأن يقرتح على الطرفني ما يراه منا�شبًا دون اأن 

ه عليهم. تكون له �شالحية فْر�شِ

الباب الرابع

اأحكام ختامية

مادة )13(

ية، ما مل يكن اإف�شاوؤها لزمًا  ُتـعتَبـر اإجراءات ومعلومات الو�شاطة يف امل�شائل ال�شرعية �شرِّ

ـد مْنـع ارتكاب جناية اأو جنحة اأو الإبالغ عن وقوعها اأو لأغرا�س تنفيذ  مبقت�شى القانون اأو بق�شْ

اتفاق الت�شوية.

اأطراف  من  طرف  لأيِّ  اأو  للو�شيط  يجوز  ل  ال�شابقة،  الفقرة  باأحكام  الإخالل  عدم  ومع 

من  اأيٍّ  �شد  ب�شهادة  يديَل  اأْن  فيها،  �شارك  اآخر  �شخ�س  اأيِّ  اأو  ال�شرعية  امل�شائل  الو�شاطة يف 

اأطراف النزاع يف اأية م�شاألة و�شلت اإىل ِعـْلـمه من خالل اإجراءات الو�شاطة.

مادة )14(

باأنف�شهم  الأطراف  ال�شرعية ح�شور  امل�شائل  الو�شاطة يف  انعقاد جل�شات  ل�شحة  ُيـ�شرَتط 

ـلح �شخ�شيًا اأو عن طريق الو�شائل الإلكرتونية.  اأو بوا�شطة وكالئهم القانونيني املفوَّ�شني بال�شُّ

وللو�شيط النفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه منا�شبًا بهدف الو�شول اإىل اتفاق الت�شوية.

ول يجوز لغري الأطراف املذكورين يف الفقرة ال�شابقة ح�شور جل�شات الو�شاطة يف امل�شائل 

ال�شرعية، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.

مادة )15(

ميتنع على الو�شيط اأن يقوم بالو�شاطة يف امل�شائل ال�شرعية اإذا كانت بينه وبني اأحد الأطراف 

الإجراءات  من  اأيٍّ  يف  الأطراف  لأحد  وكياًل  كان  اأو  الرابعة  الدرجة  حتى  ُم�شاَهـرة  اأو  قرابة 

ال�شابقة على الو�شاطة يف امل�شائل ال�شرعية واملتعلقة مبو�شوعها، اأو كانت له يف الدعوى م�شلحة 
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ـى فور ِعـْلـمه بذلك يف اأية مرحلة كانت  �شخ�شية، اأو �شبق واأن اأبدى راأيًا ب�شاأنها. وعليه اأن يتنحَّ

عليها اإجراءات الو�شاطة، وله اأن يعتذر لأيِّ �شبب يدعوه ل�شت�شعار احلرج.

وُيـ�شرَتط األ يكون الو�شيط وكياًل عن اأيٍّ من اأطراف النزاع يف اأية دعوى ق�شائية ما تزال 

ـل م�شتقباًل اأيًا من اأطراف  منظورة اأمام الق�شاء، وميتنع على الو�شيط اأن يبا�شر اأو يرتافع اأو ُيـمثِّ

النزاع حمل الت�شوية يف اأية دعوى �شرعية ب�شاأن ما مت التفاق عليه يف ذات الت�شوية اأو ما يرتبط 

بها ولو ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.

ويجوز لأيٍّ من الأطراف خالل �شبعة اأيام من تاريخ ِعـْلـمه بقيام حالة من حالت المتناع اأو 

ـي اأن يرد الو�شيط باإبداء رغبته يف ا�شتبداله بو�شيط اآخر يحل حمله، ما مل يقبل الأطراف  التنحِّ

كتابة اإبقاء هذا الو�شيط ب�شرط موافقته.

مادة )16(

تكون  اأية مرحلة  الدعوى يف  اإجراءات  وْقـُف  ال�شرعية  امل�شائل  الو�شاطة يف  ل يرتتب على 

ـة بنظر الدعوى خالف ذلك ِوْفـقًا ملقت�شيات املحاكمة  فيها، ما مل تقرر املحكمة ال�شرعية املخت�شَّ

ومراعاًة مل�شلحة جميع الأطراف. 

مادة )17(

تنتهي اإجراءات الو�شاطة يف امل�شائل ال�شرعية بانتهاء املدة امل�شار اإليها يف املادة )9( من 

ـق اأيٍّ من احلالت الآتية: هذا القرار، اأو يف حالة حَتـقُّ

ـلح. 1-  اإبرام الأطراف اتفاق ال�شُّ

اإعالن اأحد الأطراف عدم رغبته في ا�شتمرارها.  -2

اإعالن الو�شيط، بعد الت�شاور مع الأطراف، عدم جدوى ا�شتمرارها.  -3

مادة )18(

بني  من  و�شيط  اختيار  على  الأطراف  فيها  يتفق  التي  الأحوال  يف  اأتعابًا  الو�شيط  ي�شتحق 

الو�شطاء املعتَمـدين اأو اخلارجيني غري الو�شيط الذي اختاره املكتب.

ويكون تقدير اأتعاب الو�شيط يف هذه احلالة بالرتا�شي مع الأطراف، ويف حالة عدم التفاق 

املدنية  الكربى  املحكمة  ق�شاة  اأحد  يخت�سُّ  حتديدها،  عدم  اأو  الو�شيط،  اأتعاب  حتديد  على 

مه الو�شيط، وُيـ�شِدر القا�شي قراره يف هذا ال�شاأن مبراعاة اجلهد  بتقديرها بناًء على طلب يقدِّ

م من هذا القرار اأمام ذات املحكمة خالل ثالثني يومًا من  ـَظـلُـّ الذي بذله الو�شيط. ويكون التَّ



العدد: 3553 – الخميس 23 سبتمبر 2021

15

م �شمن ت�شكيل  ـَظـلُـّ تاريخ اإعالنه لذوي ال�شاأن، على األ يكون القا�شي الذي اأ�شدر القرار حمل التَّ

م. ـَظـلُـّ املحكمة التي تخت�سُّ بنظر التَّ

ويتحمل اأطراف النزاع كافة امل�شاريف التي يتطلَّـبها اأداء الو�شيط لأعماله.

مادة )19(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العـدل 

وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف              

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريـخ: 12 �شفــــــر 1443هـ

الـمـــوافــــــــق: 19 �شبتمبر 2021م
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وزارة العدل وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )97( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تخ�يل بع�س م�ظفي الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�ضحية  

ـْبـط الق�ضائي �ضفة ماأم�ري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفو  ل  ُيـخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ

ال�شحية،  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- اأروى يا�شر محمد اأبو زيد.

2- زينب اأحمد يو�شف.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شفــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 �شبتمبر 2021م
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وزارة العدل وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )101( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تخ�يل بع�س م�ظفي اإدارة ال�ضحة العامة واآخرين

ـْبـط الق�ضائي من م�ظفي وزارة ال�ضحة �ضفة ماأم�ري ال�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

ـْبـغ باأنواعه، وعلى الأخ�س    وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتَّ

املادة )19( منه،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)99( منه،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة ال�شحة العامة واآخرين 

ـْبـط الق�شائي، من موظفي وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـْبـط  ل موظفو اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيـخوَّ

قانون  من  كل  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دائرة  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي 

ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018 واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، 

ـْبـغ باأنواعه، وهم: والقانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتَّ

)اأ( مدير اإدارة ال�ضحة العامة: د. نجاة محمد اأبو الفتح

)ب( م�ظف� ق�ضم مكافحة الأمرا�س:

2-  د. كبرى ال�شيد نا�شر. 1-  د. عادل �شلمان ال�شياد.  

4-  د. محمد عبدالمجيد العو�شي. 3-  د. عفاف ميرزا علي.  

6-  فتحية علي ال�شطيح. 5-  �شلمان عي�شى علي.   

8-  �شو�شن عبدالر�شا حبيب. 7-  قطمير علي الدولبي.  

10- منى �شيد ح�شين. 9-  زينب علي اأحمد.      
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12-  زينب ح�شن مرهون. 11-  منى يحيى عبا�س.   

14-  نرج�س يعقوب الق�شاب. 13-  د. ب�شمة محمود ال�شفار.   

16-  عفاف عبداهلل اإبراهيم. 15-  فاطمة اأحمد عي�شى.   

18-  فاطمة محمد �شعيد. 17-  د. �شهيل اأختر �شرواني.   

)ج( م�ظف� ق�ضم �ضحة البيئة:

2-  ح�شين عبدالعزيز عبدالح�شين. وم.     1-  رجاء ر�شا ال�شلُـّ

4-  �شامر �شمير نعيم. 3-  مازن اإبراهيم مكي القالف.  

5-  مريم اأحمد عبداهلل.    6-  نورة علي �شالح.

8-  فاطمة جعفر اإبراهيم العكراوي. 7-  ح�شن �شلمان محمد �شعيب.   

10-  ابت�شام علي ال�شفوان. 9-  حبيب جواد اأحمد.    

12-  حوراء مهدي عبداهلل. 11-  زهرة ال�شيد اإبراهيم نا�شر.  

14-  جا�شم محمد �شرحان. 13-  م�شطفى ماجد �شالمين.   

16-  محمد محمود كرم. 15-  فا�شل عبا�س الجوري.   

18-  اإيمان عبداهلل اإبراهيم عبا�س. 17-  خديجة اإبراهيم يو�شف.   

19-  زينب مهدي عبداهلل اأحمد.    

)د( م�ظف� ق�ضم التغذية:

2-  لبنى ح�شين ال�شلمان. 1-  د. بثينة عجالن.    

4-  مروة ح�شين اأكبر. 3-  �شهزلن عبدالح�شين اأحمد.  

5-  اآمنة غ�شان العو�شي.    6-  اأمينة عي�شى الماللي.

8-  مريم عبدالعزيز. 7-  نور محمد طراده.    

10-  علياء اإبراهيم. 9-  دلل غازي الدو�شري.   

12-  اإيمان عي�شى الماجد. ـاد.   11-  فاطمة عبدالرحمن حمَّ

ـْبـغ: )هـ( م�ظف� مجم�عة مكافحة التدخين والتَّ

ـ�س. 2-  ح�شين علي الريِّ 1-  د. اإجالل في�شل العلوي.   

4-  اأمين يو�شف خمي�س. 3-  �شلمان في�شل �شراعي.   

6-  عقيلة ح�شن العرادي. 5-  علياء عبدالجليل جا�شم.   

8-  زينب علي ال�شفوان. 7-  رباب مهدي �شلمان.   

10-  بيان عبدالجليل العجيمي. 9-  مريم عادل الدو�شري.   

)و( م�ظف� ق�ضم مراقبة الأغذية:

2-  نجود خليفة المقهوي. 1-  في�شل علي اإبراهيم ال�شاري.  

4-  علي يو�شف اأحمد. 3-  ح�شن علي جا�شم.    

اق. 6-  زينب محمد الحدَّ ـان.   ـتَّ 5-  مجتبى عبدالمح�شن التَّ
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8-حيدر خليل اإبراهيم. 7-  فهد غريب جمعة الغريب. 

10-  كاظم محمد كاظم مدن. 9-  عبدالوهاب ح�شن الحواج. 

12-  جعفر من�شور المطوع. 11-  لبيب محمد ال�شهابي. 

14-  محمد عبدعلي حبيب. 13-  محمد عادل ال�شفار. 

16-  علي �شهاب الفردان. 15-  عبدالر�شا جمعة الع�شماوي. 

18-  جعفر حمزة الع�شفور. 17-  محمد عي�شى محمد نوار. 

20-  اأحمد �شالح اأحمد. 19-  عبداهلل عي�شى الهنان. 

22-  علي ح�شين حمزة. 21-  مقداد ح�شن نعمة. 

24-  رباب ال�شيد اأحمد �شرف. 23-  دعاء تقي عبا�س. 

26-  فاطمة اإبراهيم �شلمان. 25-  �شيماء عبداهلل الفرج. 

28-  فاطمة من�شور معتوق. 27-  زهرة علي محمد الفردان. 

30-  مريم جا�شم محمد الح�شيني. 29-  زينب جعفر علي. 

32-  منال عبداهلل ح�شن. 31-  �شهى جواد اأحمد. 

34-  مريم �شلمان ح�شن. 33-  حنان محمد عطية. 

36-  زهرة عي�شى اأحمد ال�شواي. 35-  اآلء حميد ال�شفار. 

38-  ليلى عبا�س �شلمان. 37-  مع�شومة ح�شن محمد. 

40-  اآيات عبدالكريم عبدالح�شن. 39-  اأمل محمد علي عبداهلل. 

42-  زهراء كاظم عبداهلل. 41-  فاطمة جعفر ح�شن اإ�شماعيل. 

44-  زهراء مح�شن محمد. 43-  اآمال عبا�س عبدالنبي. 

46-  جميلة محمد علي. 45-  خديجة اأحمد ح�شن بو�شفوان. 

48-  مريم عي�شى عبا�س. 47-  زينب اأحمد ر�شي �شبيل. 

50-  �شيد محمد مهدي كاظم. 49-  يا�شر جعفر عبدالنبي. 

52-  في�شل محمد علي. 51-  ح�شين عبداهلل اأحمد. 

54-  فاطمة ح�شن علي ال�شائغ. 53-  محمد جمعة محمد. 

56-  كميل حبيب اأحمد. 55-  نهاية علي اأحمد. 

58-  ر�شا علي كاظم. 57-  �شادق اأحمد عبداهلل. 

60-  اأحمد عبداهلل علي مهدي. 59-  كميل يعقوب يو�شف �شهاب. 

62-  علياء محمد علي عي�شى. 61-  فاطمة يو�شف اأحمد. 

64- ح�شين جعفر �شيف. 63-  هاجر جمال اأحمد. 

66-  ب�شرى جعفر عبداهلل الحمران. 65-  اإبراهيم محمد اإبراهيم جواد. 

68-  �شارة ح�شن علي ال�شفار. 67-  �شارة �شعد �شعد �شقر. 
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املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة ال�شحة العامة واآخرين 

ـْب ط الق�شائي. من موظفي وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

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

وزير العدل 

وال�ضئ�ن الإ�ضالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شـــفــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21  �شبتمبـر 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )64( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن الرتخي�س بت�ضجيل جمعية التكافل اخلريية الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التكافل اخلريية الجتماعية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـل جمعية التكافل اخلريية الجتماعية يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ُتـ�شجَّ

والثقافية حتت قيد رقم )1/ج/خ/اأج/2021(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر.       اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 �شفــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 �شبتمبر 2021م 
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اأ�ضماء م�ؤ�ض�ضي جمعية التكافل اخلريية الجتماعية

1- علي محمد عي�شى اإ�شحاقي.

2- محمود علي ح�شن اإبراهيم.

3- اأحمد ح�شن علي اأحمد.

4- ال�شيد عماد الدين خليل علي.

5- جا�شم محمد عي�شى عبداهلل.

6- كبرى علي رجب علي.

7- نجاة محمد عي�شى اإ�شحاقي.

8- ناهد محمد عي�شى اإ�شحاقي.

9- �شريفة ال�شيد علي عبدالر�شول ح�شين.

10- منى محمد عي�شى عبداهلل اإ�شحاقي.

11- �شيما محمد عي�شى اإ�شحاقي.
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ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي

جلمعية التكافل اخلريية الجتماعية

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2021 حتت قيد رقم )1/ج/خ/اأخ/2021( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثٌبـت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ـل اجلمعية  ت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو )مبنى رقم 1723، �شقة رقم 1، طريق 4555، جممع 745(  

مملكة البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

( ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بين اأفراد المجتمع. 1

الم�شاركة في تح�شين الو�شع الجتماعي والقت�شادي لالأ�شر بالتن�شيق مع الجهات الحكومية   )2

المخت�شة.

تقديـــم الم�شاعـــدة المالية للطلبة المحتاجيـــن لموا�شلة درا�شتهم داخـــل البالد وخارجها،   )3

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

م�شاعدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة، بالتن�شيق مع   )4

الجهات الحكومية المخت�شة.

5(  م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين، بالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة.

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.  )6

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 
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املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة وبالو�شائل التالية:

1(  تنظيم ور�ـــس العمل واللقاءات والفعاليات والدورات التدريبية بعـــد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة.

2(  اإجـــراء الدرا�شـــات والبحوث الميدانية ذات العالقة بن�شـــاط الجمعية بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.

3(  دعـــم الم�شروعـــات القت�شاديـــة والجتماعية التي توافـــق عليها الجهـــات المعنية لتح�شين 

الحياة الأ�شرية وبالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة. 

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة اخلريية والجتماعية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1( اإن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( ان يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3( ان يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمـــة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

م من  ـَظـلُـّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كلٍّ من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ع�شرة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
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د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعَقـد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اآن موارد اجلمعية تتكون من:

1(   ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـِده اأو اإعادة قْيـِده بع�شويتها.

2(   ا�شتراكات الأع�شاء.

3(   الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4(   اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفـقًا للقانون بما ل يتعار�ـــس مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5(   الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأموال الجمعية فـــي حدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 

اأعمالها واأوجه �شْرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث  وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، 

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )224( ل�ضنة 2021

 باإعادة ت�ضكيل جلنة تثمني العقارات امل�ضتملكة للمنفعة العامة 

وحتديد نظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وعلى الأخ�س املادة )8( منه،

وعلى القرار رقم )105( ل�شنة 2020 ب�شاأن ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة العامة على النحو املن�شو�س عليه يف 

هذا القرار، وتوؤلف من الدوائر الآتية: 

اأ- الدائرة الأولى:

1

ال�شيد/ حممد اإبراهيم اأحمد 

العامري

مدير اإدارة الت�شجيل واملتابعة بجهاز امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري

رئي�شًا

ال�شيخ/ م. حمد بن خالد اآل خليفة2

القائم باأعمال مدير اإدارة امل�شاريع وال�شتثمار 

بهيئة التخطيط والتطوير العمراين

نائبًا للرئي�س

امل�شت�شار/ حممد عبدالرحمن خليل3

القائم باأعمال مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة 

الر�شمية بهيئة الت�شريع والراأي القانوين

ع�شوًا

املهند�شة/ رمي جعفر بوجريي4

رئي�س ق�شم اإدارة الأمالك والأ�شواق يف اأمانة 

العا�شمة بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين

ع�شوًا

املهند�شة/ مع�شومة مكي خدمن5

رئي�س جمموعة الدعم الهند�شي بوزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا
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ال�شيدة/ لطيفة عبداهلل الدو�شري6

رئي�س ق�شم امل�شاريع الجتماعية والقت�شادية 

بوزارة املالية والقت�شاد الوطني

ع�شوًا

ع�شوًاغرفة جتارة و�شناعة البحرينال�شيد/ حممد منري اليعقوبي7

ع�شوًاخبري عقاري بجمعية العقاريني البحرينيةال�شيد/ اأحمد حيدر عبا�س د�شتي8

املهند�شة/ اإميان علي بودوا�س9

رئي�س ق�شم التعوي�س والتوثيق بوزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

واأمينًا لل�شر

ب- الدائرة الثانية:

املهند�س/ عا�شم عبداللطيف عبداهلل1

مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

رئي�شًا

املهند�شة/ مها خليفة حمادة2

مدير اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين 

نائبًا للرئي�س

امل�شت�شار/ عبدالفتاح حلمي ال�شاحلي3

رئي�س وحدة ال�شئون القانونية بوزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

املهند�شة/ بثينة عبداهلل اإبراهيم ها�شم4

رئي�س �شئون الأرا�شي بجهاز امل�شاحة والت�شجيل 

العقاري

ع�شوًا

ال�شيد/ عبدالرحمن �شالح اإ�شالمي5

خمطط عمراين بهيئة التخطيط والتطوير 

العمراين

ع�شوًا

املهند�س/ عبداهلل حممد اجلار6

مهند�س عام اأول باإدارة �شئون الأمالك 

احلكومية بوزارة املالية والقت�شاد الوطني

ع�شوًا

ال�شيد/ عبدالرحمن اأحمد الكوهجي7

ع�شو جلنة العقار والإن�شاء بغرفة جتارة 

و�شناعة البحرين

ع�شوًا

ع�شوًاخبري عقاري بجمعية العقاريني البحرينيةال�شيد/ نايف �شعد ال�شهلي8

ال�شيدة/ نوف ثابت البلو�شي9

�شكرتري تنفيذي بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

واأمينًا لل�شر
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ج- الدائرة الثالثة:

املهند�شة/ ملياء يو�شف الف�شالة1

مدير عام بلدية املنطقة ال�شمالية بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

رئي�شًا

املهند�س/ حممد عبداهلل الكعبي2

مدير اإدارة �شئون الأمالك احلكومية بوزارة 

املالية والقت�شاد الوطني

نائبًا للرئي�س

ع�شوًاع�شو هيئة الت�شريع والراأي القانوينامل�شت�شار/ حممد اأحمد ال�شيخ حممد املهزع3

ال�شيخة/ م. لينا بنت عبداهلل اآل خليفة4

رئي�س ق�شم ت�شاميم الطرق بوزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

ال�شيد/ مازن حممد ح�شن5

رئي�س جمموعة خدمات الزبائن بهيئة 

التخطيط والتطوير العمراين

ع�شوًا

ال�شيدة/ �شارة عبداجلبار العبا�شي6

ع�شو جلنة العقار والإن�شاء بغرفة جتارة 

و�شناعة البحرين

ع�شوًا

ال�شيد/ حممد يو�شف بوعنق7

رئي�س التثمني العقاري بجهاز امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري

ع�شوًا

ال�شيد/ عبداهلل اأحمد اجلودر8

رئي�س ق�شم تراخي�س مزاويل املهن العقارية 

مبوؤ�ش�شة التنظيم العقاري

ع�شوًا

ال�شيد/ يو�شف حممد الق�شاب9

رئي�س ق�شم ال�شتمالك بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين

ع�شوًا

واأمينًا لل�شر

مادة )2(

العامة،  للمنفعة  ا�شتمالكها  يتم  التي  العقارات  بتثمني  دوائرها  اللجنة من خالل  تخت�س 

ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  يف  الواردة  والإجراءات  للقواعد  وفقًا  وذلك 

العقارات للمنفعة العامة.

مادة )3(

يف  وذلك  الر�شمي،  الدوام  مواعيد  خارج  رئي�شها  من  بدعوة  اجتماعاتها  دائرة  كل  تعقد 

املكان والزمان اللذان يحددهما رئي�شها يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمالها وما ي�شتجد من اأعمال.
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مادة )4(

ل يكون اجتماع الدائرة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

ح اجلانب  اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الذي منه رئي�س الجتماع، وتكون اجتماعات الدائرة ومداولتها �شّرية.

مادة )5(

تنتهي ع�شوية ع�شو اللجنة يف احلالت الآتية:

اإذا تغيـــب الع�شـــو دون عذر تقبله الدائرة عـــن ح�شور اجتماعاتها اأربـــع جل�شات مت�شلة اأو   -1

ثمانـــي جل�شات متفرقة خالل مـــدة ع�شويته في اللجنة، ويتعين اإخطـــار الع�شو كتابًة لبيان 

اأ�شباب تغيبه عن ح�شور اجتماعات الدائرة بعد اأول ثالث جل�شات في الحالة الأولى اأو بعد 

�شت جل�شات في الحالة الثانية.

قدم  اأو  بالكتاب  اإخطاره  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  تغيبه خالل  يربر  ما  الع�شو  يقدم  فاإذا مل 

البلديات  ب�شئون  املخت�س  للوزير  تقريرها  الدائرة  رفعت  الدائرة،  قبل  من  ورف�شت  اأ�شبابه 

لتخاذ ما يلزم.

2-  اإذا تقـــدم الع�شـــو با�شتقالته كتابيًا اإلى الوزيـــر المخت�س ب�شئون البلديـــات، ول يترتب اأثر 

ال�شتقالة اإل بقبولها من قبل الوزير اأو م�شي اأ�شبوعين دون البت فيها.

اإذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي اإليها.  -3

واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء لأي �شبب من الأ�شباب امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة، يعني 

لة ملدة �شلفه. من يحل حمله بذات اأداة تعيني اأع�شاء اللجنة، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ

مادة )6(

ل يجوز لع�شو اللجنة اأن ي�شرتك يف تثمني عقارات تكون له فيها اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد 

اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأو امل�شمولني بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية، كما ل 

يجوز له اأن يكون وكياًل عن مالك العقار.

مادة )7(

يتوىل روؤ�شاء الدوائر - بالتعاون فيما بينهم - تن�شيق العمل بني اللجنة واإدارة ال�شتمالك 

والتعوي�س، ويف حال غياب اأي منهم يحل حمله نائبه يف هذا ال�شاأن.



العدد: 3553 – الخميس 23 سبتمبر 2021

30

مادة )8(

اإدارة  التن�شيق بني  الدائرة بعد  اأعمال اجتماعات  اإعداد جدول  اأمني �شر كل دائرة  يتوىل 

جميع  وحفظ  اجلل�شات  حما�شر  تدوين  يتوىل  كما  الدائرة،  ورئي�س  والتعوي�س  ال�شتمالك 

والتعوي�س  ال�شتمالك  واإدارة  الدائرة  بني  والتن�شيق  بالدائرة  اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات 

واملاّلك  امل�شتملكة  اجلهات  مع  بالتوا�شل  والقيام  البلديات،  ب�شئون  املخت�س  الوزير  ومكتب 

يتعّلق مبجال عمل  الدائرة فيما  اأخرى يكلفه بها رئي�س  باأية مهام  واأ�شحاب احلقوق، والقيام 

اللجنة.

مادة )9(

يعد اأمني �شر كل دائرة �شجاًل يثبت فيه ح�شور اأع�شاء الدائرة وتوقيعاتهم يف كل جل�شة، 

حمل  العقارات  بيان  مع  الدائرة  على  عر�شها  مت  التي  احلالت  ال�شجل  هذا  يت�شمن  اأن  على 

التقدير وم�شاحاتها واملباين والغرا�س واملن�شاآت حال وجودها، والأ�شا�س الذي بني عليه تقدير 

التعوي�س، وما اتخذته الدائرة من قرارات، ويوقع هذا ال�شجل من رئي�س واأع�شاء الدائرة.

كما يجب على اأمني ال�شر اأن يحرر حم�شرًا يثبت فيه احلالت التي مت عر�شها على الدائرة 

واأ�شا�س وقيمة التعوي�س املقدر عن كل حالة، وذلك وفقًا ملا مت اإثباته يف �شجل الدائرة، ويوّقع 

هذا املح�شر من رئي�س الدائرة واأمني ال�شر.

مادة )10(

لتقدير  الالزمة  امل�شائل  لدرا�شة  فرعية  جلانًا  اأع�شائها  بني  من  ت�شكل  اأن  للدائرة  يجوز 

التعوي�س، كما يجوز لها اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني واأن تدعوهم 

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

باملعلومات التي تراها �شرورية لإجناز اأعمالها وتثبت ذلك كله يف حم�شر اجلل�شة، ول يكون ملن 

ي�شتعان بهم �شوت معدود عند املداولت.

مادة )11(

يجوز للجنة مبجرد �شدور قرار ال�شتمالك اأو ال�شتيالء املوؤقت احلق يف دخول العقارات 

اأو التي مت ال�شتيالء املوؤقت عليها وذلك ملعاينتها متهيدًا لتقدير التعوي�س امل�شتحق  امل�شتملكة 

عنها، وذلك بعد اإخطار املالك واأ�شحاب احلقوق بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول بتاريخ اإجراء 

املعاينة.
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مادة )12(

يجب اأن يت�شمن قرار اللجنة بيانًا بالدائرة التي اأ�شدرته والعقار املثمن وم�شاحته و�شعر 

املرت املربع، ومقدار تثمني املباين املقامة على العقار اأو الغرا�س اأو املن�شاآت يف حالة وجودها، 

واأية حقوق عينية اأو �شخ�شية على العقار.

مادة )13(

يجوز للجنة من خالل دوائرها اأن تبدي تو�شية للجهة امل�شتملكة حول قيمة العقارات املراد 

ا�شتمالكها توؤخذ يف العتبار لبيان مدى توفر العتماد املايل لتلك اجلهة من عدمه.

مادة )14(

ي�شتحق رئي�س واأع�شاء كل دائرة يف اللجنة ومن ي�شتعان بهم مبعرفتها لإجناز اأعمالها بدل 

للعقارات  امليدانية  الزيارات  وتعترب  دينارًا،  خم�شون  قدره  الواحدة  اجلل�شة  عن  نقدي  ح�شور 

مبثابة جل�شات ب�شاأن احت�شاب بدل احل�شور النقدي.

مادة )15(

ُيلغى القرار رقم )105( ل�شنة 2020 ب�شاأن ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�شتملكة للمنفعة 

العامة ونظام عملها.

مادة )16(

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 12 �شفــــر 1443هـ

المـــــــوافــــق: 19 �شبتمبر 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )220( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار بعد التق�ضيم يف منطقة جدحف�س – جممع 426

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )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،

قرر الآتي:

مادة )1(

بعد   426 جممع   - جدحف�س  منطقة  يف  الكائن   04061210 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

التق�شيم من ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن 

اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RA( اأ  اخلا�س 
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املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه 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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 5 �شفــــــــــر 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 12 �شبتمبر 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )234( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة احلد – جممع 109

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار 01010615 الكائن يف منطقة احلد – جممع 109 من ت�شنيف مناطق 

العمارات ذات اأربعة طوابق )B4( – اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( – وفقًا ملا 

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

يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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 الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 �شفــــــر 1443هـ

المــــوافـــــــق: 22 �شبتمبر 2021م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )249( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من العقارات يف منطقة �ضرق احلد – جممع 101

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة �شرق احلد جممع 101 �شمن ت�شنيف مناطق اخلدمية 

لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخلدمات  ومناطق   )S(

القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 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 الأ�ضغال و�ضئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شفــــــر 1443هـ

المــــوافـــــــق: 23 �شبتمبر 2021م
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جهاز اخلدمة املدنية

 قرار رقم )2( ل�ضنة 2021 

 باإ�ضدار تعليمات اخلدمة املدنية ب�ضاأن ق�اعد واإجراءات  

 �ضْرف عالوة الت�ضال وت�فري الأجهزة الل�حية 

واأجهزة احلا�ضب الآيل املحم�لة 

 

رئي�س جهاز الخدمة المدنية: 

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )15( منه، 

الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني  وعلى لئحة حتديد 

الأخ�س  وتعديالتها، وعلى   ،2013 ل�شنة   )77( رقم  بالقرار  ال�شادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون 

املواد )25( و)26( و)27( و)64( منها، 

 
قرر الآتي: 

مادة )1( 

الت�شال وتوفري  �شْرف عالوة  واإجراءات  ب�شاأن قواعد  املدنية  اخلدمة  بتعليمات  ُيـعمل 

الأجهزة اللوحية واأجهزة احلا�شب الآيل املحمولة، املرافقة لهذا القرار. 

 

مادة )2( 

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

 

رئي�س جهاز اخلدمة املدنية 

اأحمد بن زايد الزايد 

�شدر بتاريخ:  8 �شفــــــــر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 �شبتمبر 2021م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )6( ل�ضنة 2006

  ب�ضاأن الر�ض�م والنماذج ال�ضناعية 

اإعالن رقم )22( ل�ضنة 2021

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1-  الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�ضناعية  
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رقم الطلب:  ب ت /  1804

ا�ضم الطالب :  جورلين. 

عن�انه : جورلين  )وعنوانه  68 اأفينيو دي �شانزليزيه باري�س 75008  باري�س، فرن�شا(.

تاريخ تقديم الطلب: 2021/05/11

و�ضف طلب الت�ضميم:  قارورة عطر م�شتطيلة ال�شكل مع غطاء.

الت�ضنيف :01-09

ا�ضم ال�كيل المف��س: بيانات للملكية الفكرية  �س.�س.و

عن�انه : مكتب 171 ، مبنى 474 ) دريم تاور 1( ، طريق 1010 ، مجمع 410 ال�شناب�س.

تاريخ ال�ضبقية: 2020/11/17   رقم ال�شبقية:  008270516-0001   دولة ال�شبقية: EM.�س
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 الإعالنات ال�ضادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )1( ل�ضنة 2004

 ب�ضاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقان�ن رقم )14( ل�ضنة 2006

اإعالن رقم )15( ل�ضنة 2021

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2-رقم الإيداع الدولي.

3-تاريخ تقديم الطلب.

4-ا�شم المخترع.

5-ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6-الت�شنيف الدولي.

7-المراجع.

8-اأ�شم الختراع.

9-ملخ�س البراءة.

10-عدد عنا�شر الحماية.

11-تاريخ نقل الملكية.

12-ا�شم المالك ال�شابق وعنوانه.

13-ا�شم المالك الحالي وعنوانه.

14-رقم البراءة.

15-تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

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

 املكتب ال�طني لرباءات الخرتاع

 اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�ضناعية
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نقل ملكية براءة اخرتاع

املالك احلايلاملالك ال�ضابقتاريخ املعاملةرقم الطلب

201700332021/09/16

ا�س.  بايو�شاين�شز  بروميثـــرا 

ايه./ان. في   

وعنوانه :

وا�شتـــون اآنـــد كريـــك هيل رو 

بـــي-1435   11 جرانبونبـــر 

مون-�شان-جيبرت، بلجيكا 

 

�شركة )بروميثيرا لالأدوية(

SA الخفية

وعنوانه :

وات�شون اند كريك هيل، 11 

�شـــارع غرانبونبريه، 1435 

جيبـــرت،  �شانـــت  مونـــت 

بلجيكا   
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1670 البراءة:[ رقم 11]
 

 
  21/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140167[ رقم الطلب: 21]
 20/11/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2013/060543[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]
[31]   12168968.1   

[32] 22/05/2012 
 المملكة المتحدة[ 33]
بايللي،  -2غراهام، جون أيتكن،  -1 [ المخترعون:72]

بيكوك،  -4وارد، كيفين ريتشارد،  -3أالن جيمس، 
 توماس

 بايون يو كيه ليميتد -1[ مالك البراءة: 73]
تشيفرز واي، هيستون، كامبريدج،  -1 عنوان المالك:

 زد آر، المملكة المتحدة924 كامبريدجشير سي بي
 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس [ الوكيل:74]

  

  التصنيف الدولي[ 51]
Int. Cl.:  A61K 31/5513, A61K 
31/5517, A61K 47/12, A61K 47/26 
A61K 47/40, A61K 9/19   

 
 [ المراجع:56]
 

D1: GREGORY J. PACOFSKY ET AL: "Relating 
the Structure, Activity, and Physical Properties of 
UltrashortActing Benzodiazepine Receptor 
Agonists" 
D2: JEFFREY A. STAFFORD ET AL: 
"Identification and Structure-Activity Studies of 
Novel Ultrashort-Acting Benzodiazepine Receptor 
Agonists" 
D3: WO 2011/054845 A1  
D4: US 3520877 A 
D5: EP 1161949 A1 
D6: KARYOPHYLLIS C. TSIAKITZIS ET AL: 
"Novel Compounds Designed as Antistress 
Agents" 

 
 تركيبات تشتمل على مركبات بترو ديازيبين قصيرة المفعول  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
يتعلق االختراع الحالي بتوفير تركيبة باستخدام بنزو ديازيبين وسواغ مسترِطب واحد على األقل، تحديدًا الكتوز   

 و/أو ديكستران.
 
 
 
 

 16عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1671  [ رقم البراءة:11]
 

 
 02/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140155[ رقم الطلب: 21]
 09/11/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2013/040455[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]
[31]61/644,782 

[32]  05/09/2012 
 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 باوالك، نيثين -1 [ المخترعون:72]
 سترانديد سوليوشنز، ال ال سي -1[ مالك البراءة: 73]

شريجلي رود، شارليفوكس، ام  8380  -1عنوان المالك: 
 ، الواليات المتحدة االمريكية49720اي 

جاه للملكية الفكرية ش.ش.ولمالكتها منى  [ الوكيل:74]
 حمودعمر م

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  B01J 2208/0038, B01J 
8/1836, C07C 27/14, C07C 29/50, 
Y02P 20/582   

 
 [ المراجع:56]

D1: US 2009/118553 A1  
D1: US 3006944 A 

 
 

 
 طريقة لتكوين مركبات كيميائية ُمؤْكَسَجة من خالل تفاعل كيميائي غير تحفيزي  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لتكوين مركبات كيميائية مؤكَسَجة، وذلك من خالل تفاعل غير تحفيزي. يتم   

تغذية أحد الغازات الهيدروكربونية، وأحد الغازات المحتوية على األكسجين إلى مازج، ويتم بعد ذلك إجراء عملية 
ُمتَفاِعل. يتم تغذية تيار الغاز الُمتَفاِعل إلى داخل مفاعل ذو طبقة ُمَميَّعَة، حيث يتم التسخين لتكوين تيار من الغاز ال

تفاعل الغازات عن طريق األكسدة، وذلك بغرض إنتاج المركبات الكيميائية الُمؤْكَسَجة؛ ويتم بعد ذلك إزالة منتجات 
 المركبات الكيميائية الُمؤْكَسَجة من المفاعل.

 
 
 
 

 49عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1672 [ رقم البراءة:11]
 

 
 06/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140154[ رقم الطلب: 21]
 05/11/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US/2013/039767[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]
[31]   61/643,259 

[32] 05/05/2012 
 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
جون  -2ديفيد هندريكسون،  -1[ المخترعون:72]

 جون أندرسون -4ليس هارت،  -3براندون، 
 ايرون تكنولوجي، إل إل سي-نيو -1[ مالك البراءة: 73]

ريكسفورد رود، شارلوت، نورث  1-1915عنوان المالك:  
 األمريكية.، الواليات المتحدة 28211كاروالينا 

 سماس للملكية الفكرية [ الوكيل:74]
  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  C21B 13/00, C22B 1/14 

 
 [ المراجع:56]

D1: JP 08-260172 A  
D2: JP 2002-363625 A  
D3: WO 2012-034015 A1 D4: US 
4692353 A  
D5: JP 57-051210 A  
D6: GB 2129708 A  
D7: US 4407864 A  
D8: AU 2008327116 B2  

 
 الدقيقة DRIاستخالص وتثبيط تنشيط مواد   [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
والتي تتضمن تكوين ركيزة أو تيار متحرك يحتوي  DRIيتعلق االختراع الحالي بطريقة الستخالص وتثبيط تنشيط   

المذكورة والتي يكون لها بشكل اختياري  DRIدقيقة ووضع مادة طالء على مادة  DRIومواد  DRIعلى حبيبات 
أكسدة واحد على األقل ومادة كربوكسيلية  درجة فهرنهايت، وتشتمل على مضاد 200و 70نقطة انصهار تتراوح بين 

واحدة على األقل حيث يتم اختيار واحدة على األقل منهما من المجموعة التي تتألف من حمض دهني قابل للطالء 
الدقيقة لجعل المواد الدقيقة تلتصق معًا ولكي  DRIومواد  DRIومشتق مؤستر منه، وتكوين طبقة طالء على حبيبات 

ن الحبيب ِ . ويمكن اختيار مادة الطالء من المجموعة التي تتألف من زيت النخيل، DRIات مجموعة من نواتج تكتل تُكو 
زيت جوز الهند، توليفات منها، ومشتقات إستر منها. ويتم اختيار مضاد األكسدة الموجود في مادة الطالء من المجموعة 

يوتيل، عامل شبه كاروتيني، فيتوستيرول، سكوالين، التي تتألف من واحد على األقل من هيدروكسي تولوين معالج بب
 (، مركبات توكوفيرول، مركبات توكوترينول، وخالئط منها.Eفيتامين هـ )

 
 47عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1673 [ رقم البراءة:11]
 

 
 15/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140148[ رقم الطلب: 21]
 20/10/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2013/058921[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]
[31] 61/640,217 

[32]  30/04/2012 
 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
برافو غونزالز، روبرتو كارلوس،  -1 [ المخترعون:72]
 -4كالود، -غوتي، فريدريك جين -3بوسر، توماس،  -2

فاروم، فيليب، خوسيه، أوليفيريا،  -5عبد الباسط، واسه، 
 فرير، آنا، كريستينا -6
 تيلوتس فارما أيه جي -1[ مالك البراءة: 73]

 4310-، سي اتش15باسلرستراسيه  -1عنوان المالك:  
 رينفيلدن، سويسرا

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس [ الوكيل:74]

  ي[ التصنيف الدول51]
Int. Cl.: A61K 31/606, A61K 47/32, 
A61K 47/36, A61K 9/00 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: US 5422121 A  
D2: WO 2008/135090 A1  
D3: WO 96/36321 A1  
D4: US 2007/243253 A1  
D5: US 2004/028737 A1 

 
 صيغة عقار ذات إطالق متأخر  [ اسم االختراع:54]
 

 [ الملخص:57] 
االختراع بتحقيق إطالق متأخر لعقار في القولون من خالل صيغة إطالق متأخر تشتمل على قلب وغالف  يتعلق  

خاص بالقلب. يشتمل القلب على عقار ويشتمل الغالف على طبقة داخلية وطبقة خارجية. تشتمل الطبقة الخارجية على 
ة بوليمرية ثانية لها قيمة حدية للرقم الهيدروجيني خليط من مادة بوليمرية يمكن اجتياحها بواسطة بكتريا القولون وماد

أو أكثر. تشتمل الطبقة الداخلية على مادة بوليمرية ثالثة ذائبة في المائع بداخل األمعاء أو المائع المعدي  5قدرها حوالي 
ى األقل وبوليمر المعوي، ويتم اختيار هذه المادة البوليمرية الثالثة من حمض بولي كربوكسيلي متعادل بشكل جزئي عل

غير أيوني.  في أحد النماذج التي تكون فيها المادة البوليمرية الثالثة عبارة عن بوليمر غير أيوني، تشتمل الطبقة 
الداخلية على عامل محلول منظم واحد على األقل وقاعدة. وتتمثل ميزات الصيغ طبقاً لالختراع الحالي في اإلطالق 

ظروف القولون، وتقليل أو القضاء على تأثير الطعام و/أو الكحول على إطالق العقار  السريع للعقار عند تعريضه إلى
 بعد تناوله.

 
 35عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1674 [ رقم البراءة:11]
 

 
 22/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140163[ رقم الطلب: 21]
 18/11/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/CA2013/050379[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 61/648,711 
[32]  18/05/2012 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
فايالنت،  -2بازينت، ميتشيل،  -1 [ المخترعون:72]

 أندرو
 ريبليكور إنك. -1[ مالك البراءة: 73]

رويالماونت  6100، 101-سويت دي -1عنوان المالك:  
 ، كندا2آر2بيه 4أفينيو، مونتريال، كويبيك اتش

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس [ الوكيل:74]
  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:     A61K 31/712 A61K 
31/713 A61K 38/17 A61K 38/21 

 
 [ المراجع:56]

D1: WO 2012/021985 A1  
D2: WO 2007/022642 A2  
D3: WO 2007/036016 A1  
D4: WO 2006/042418 A1  
D5: WO 2004/076474 A2  
D6: WO 03/037272 A2 D7: MUIR, A.J. 
ET AL: "Phase 1b study of pegylated 
interferon lambda 1 with or without 
ribavirin in patients with chronic genotype 
1 hepatitis C virus infection" 

 
 

 
 معقد خالبي ألوليجو نيوكليوتيد -تركيبات وطرق بولي ببتيد   اسم االختراع: [54]
 
 [ الملخص:57] 
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات صيدلية وطرق لعالج حاالت العدوى الفيروسية، زيادة الكوليسترول بالدم، فرط   

بمعقدات خالبية ألوليجو  Ducheneثالثي جليسريد الدم، مرض آلزهايمر، مرض بريون والضمور العضلي لـ 
 نيوكليوتيد.

 
 
 
 

 64عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1675 [ رقم البراءة:11]
 

 
 14/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140138[ رقم الطلب: 21]
 01/10/2014 [ تاريخ تقديم الطلب:22]
 PCT/EP2013/054753[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 1230033-1 
[32]  04/04/2012 

 سويد[ 33]
فيلي،  -2لندستورم، هنريك،  -1 [ المخترعون:72]

 جيوفاني
 اكسيجر سويدن أيه بي -1[ مالك البراءة: 73]

ستوكهولم،  20104،   8144ص.ب.  -1عنوان المالك:  
 السويد

 تي ام بي سابا و شركاهم [ الوكيل:74]
  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  H01G 9/20 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: EP 2432069 A1  
D2: EP 2421084 A1  
D3: WO 97/16838 A1 

 
وحدة خلية شمسيه تم جعلها حساسة باستخدام صبغة وبتركيب متسلسل وطريقة   [ اسم االختراع:54]

 لتصنيع الخلية الشمسية
 
 [ الملخص:57] 
(، والتي تتضمن اثنتين على األقل من وحدات 1يتعلق هذا اإلختراع بوحدة خلية شمسية تم جعلها حساسة بصبغة )  

ج( مرتبتين بجوار بعضهما البعض وتترابطان على التوالي ووحدة الخلية -أ2خلية شمسية ثم جعلها حساسة بصبغة )
( تكون 4(، وطبقة التوصيل األولى )7ة مسامية )الشمسية التي تم جعلها حساسة بصبغة تتضمن مادة تحتية عازل

( تكون طبقة 5توصيل مسامية تتكون على جانب واحد من المادة التحتية العازلة المسامية وطبقة التوصيل الثانية )
( يخترق 6توصيل مسامية تتكون على الجانب المقابل من المادة التحتية العازلة المسامية. وسلسلة عنصر الربط )

التحتية العازلة المسامية ويمتد بين طبقة التوصيل األولى لواحدة من وحدات الخلية وطبقة التوصيل الثانية لوحدة  المادة
الخلية المجاورة، وبذلك يتم الربط الكهربي لطبقة التوصيل األولى لواحدة من وحدات الخلية مع طبقة التوصيل الثانية 

 راع أيضاً بطريقة لتصنيع وحدة خلية شمسية ثم جعلها حساسة بصبغة.لواحدة الخلية المجاورة.  يتعلق هذا االخت
 

 19عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1676 [ رقم البراءة:11]
 

 
 14/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140137[ رقم الطلب: 21]
 01/10/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2013/054790[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 1230033-1 
[32]  04/04/2012 

 سويد[ 33]
 لندستورم، هنريك -1 [ المخترعون:72]
 اكسيجر سويدن أيه بي -1[ مالك البراءة: 73]

ستوكهولم،  20104،   8144ص.ب.  -1عنوان المالك:  
 السويد

 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]
  

  التصنيف الدولي[ 51]
Int. Cl.: B32B 5/26, H01G 9/20 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: WO 2007/134742 A2 
 D2: US 2006/166582 A1 

 
خلية شمسيه محسنة للصباغ بما في ذلك ركيزة عزل مسامية وطريقة النتاج ركيزة   [ اسم االختراع:54]

 العزل المسامية
 
 [ الملخص:57] 
( 3(، طبقة موصلة أولى )1االختراع الحالي بخلية شمسية محسسة للصباغ تشتمل على الكترود عمل ) يتعلق  

( مصنوعة من ألياف صغرية، 4الستخالص الكترونات متولدة بالضوء من الكترود العمل، ركيزة عزل مسامية )
ن ركيزة العزل المسامية، الكترود حيث أن الطبقة الموصلة األولى هي طبقة موصلة مسامية مشكلة على جانبٍ واحد م

( منس قة على الجانب المقابل للركيزة المسامية، وكهرل لنقل الكترونات من 2معاكس يشتمل على طبقة موصلة ثانية )
( من ألياف صغرية منسوجة 5االلكترود المعاكس إلى الكترود العمل. تتضمن ركيزة العزل المسامية تتضمن طبقة )

صغرية غير منسوجة موضوعة على طبقة األلياف الصغرية المنسوجة. يتعلق االختراع الحالي  ( من ألياف6وطبقة )
 أيضاً بطريقٍة إلنتاج خلية شمسية محسسة للصباغ.
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 [ براءة اختراع12]
 

 
  1677 [ رقم البراءة:11]
 

 
 21/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140063[ رقم الطلب: 21]
 13/05/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2012/065681[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 61/560,654 
[32]  16/11/2011 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 باكون، إليزابيث، أم -1 [ المخترعون:72]
 جيلليد فارماسيت آل آل سي -1[ مالك البراءة: 73]

ليكسايد درايف ، فوستر سيتي ،   333-1عنوان المالك:  
[ 74]   ، الواليات المتحدة األمريكية 94404كاليفورنيا 

 ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس الوكيل:
  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: A61K 2300/00, A61K 
31/4188, A61K 31/7056, A61K 
31/7064, A61K 31/7072, A61K 
38/06 

 [ المراجع:56]
D1: WO 2011/066241 A1  
D2: WO 2011/028596 A1  
D3: WO 2010/062821 A1  
D4: WO 2010/096777 A1  
D5: WO 2011/087740 A1 
 

 
 مركبات إيميدازوليل مكثفة مضادة للفيروسات  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
االختراع الحالي بمركبات مضادة للفيروسات، وتركيبات تحتوي على هذه المركبات وطرق عالجية تشتمل  يتعلق  

 على إعطاء هذه المركبات، باإلضافة إلى عمليات ومركبات وسيطة مفيدة في تحضير هذه المركبات.
 
 
 
 

 42عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1678 [ رقم البراءة:11]
 

 
 22/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140188[ رقم الطلب: 21]
 15/12/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/EP2013/061829[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 10 2012 105 274.3 
[32]  18/06/2012 

 ألمانيا[ 33]
بيرسكون ،  -2إرمير ، جانتر،  -1[ المخترعون:72]

 هيلموت
 بيرثولد سيتشيرت جي ام بي اتش -1[ مالك البراءة: 73]

برلين  12277  5-1كيتزينغستراسيه   -1عنوان المالك:  
 ، ألمانيا

 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]
  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: E02D 29/12, H02B 7/08 

 
 [ المراجع:56]

D1: EP 1515409 A2  
D2: WO 95/27324 A1  
D3: DE 1964787 U  
D4: CH 427952 A  
D5: US 4709120 A  
D6: WO 2006/096839 A1  
D7: FR 2824503 A1  
D8: DE 8500005 U1  
D9: WO 2005/024147 A1 

 
 خزانة تحت االرض للتركيب الكهربائي  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
االختراع الحالي باستخدام خزانة كهربية تحت األرض لترتيب مكونات كهربية لشبكات االتصال عن بعد،  يتعلق  

أنظمة فلطائية ضوئية، سارية ارسال السلكي أو ما يماثلها والتي تكون محمية من السرقة وعند درجة حرارة ثابتة 
الستيكية ويتم انتاجها بصورة نمطية من حاوية ( من مادة ب1وفقاً لالختراع وفيها يتم عمل الخزانة تحت األرض )

( موضوع فيها في األرض وتثبيته بشدة وحيث يمكن أن يتم تركيب مكونات 6( ويتم دفن برج حاوية )5رئيسية )
( وموصلة بأسالك. وبالتالي، يكون 2أ، ب، ج( في اطارات خزانة كهربية مناظرة )3الخزانة الكهربية المطلوبة )

( متغير ويتم توفير تثبيت التركيبات بصورة نمطية في الجزء الداخلي من الحاوية تحت األرض 6) طول برج الحاوية
 ( المصنوعة بصورة نمطية من مادة بالستيكية، بشكل مفيد أو حصري من خالل تكوين قفل وبدون وصلة ملولبة.1)
 
 
 

 18عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1679 [ رقم البراءة:11]
 

 
 22/09/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140019[ رقم الطلب: 21]
 26/02/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2012/053178[ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 61/528,814 
[32]  30/08/2011 

 الواليات المتحدة األمريكية [33]
بوناس،  -2، جون، كي.، جونكيرز -1[ المخترعون:72]

 كالفين، أية
هايتورك ريفيجي يونيكس  -1[ مالك البراءة: 73]

 كوربوريشن
نورث ماهوا،  17روث  333 -1عنوان المالك:  

 ، الواليات المتحدة األمريكية7430نيوجيرسي 
 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  B25B 21/00, B25B 21/005, 
F16L 27/093, F16L 39/00, F16L 
39/04 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: US 2003/140737 A1  
D2: WO 2009/010807 A2 

 
 جهاز لربط المثبتات الخيطية بإحكام  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
( وجود 130جهاز لتوريد السائل إلى جهاز لتشديد او تخفيف المثبتات بما في ذلك عنصر يحيل السائل االول )  

( حول 130( لالتصال دائريا مع العنصر االول )140المحور االول لالتصال مع الجهاز عنصر ثاني الحالة السائل )
( لالتصال دائريا مع 150ر ثالث الحالة السائل )المحور الثاني بشكل عمودي إلى حد كبير مع المحور االول عنص

( حول محور عمودي الثالث غلى حد كبير في المحور الثاني ومتصل مع خط التحويل السائل 140العنصر الثاني )
درجة عن المحور االول والعنصر الثاني دوار  360من خالل العناصر االول والثاني والثالث العنصر االول دوار 

 المحور الثاني والعنصردرجة عن  360
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات اإدارة الت�ضجيل

اإعالن رقم )777( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حت�يل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�ليه حمدودة

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 AVIATION TECHNOLOGY البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )معهد اآفاق لتكنولوجيا الطيران �س.م.ب مقفلة

ال�شكل  تغيير  رقم 71846-1، طالبين  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)B S C CLOSED AFAQ INSTITUTE OF

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة اأكاديمية اآفاق ذ.م.م

الوليد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحرينيًا،  دينارًا   690،375 مقداره  وبراأ�شمال   ،)AFAQ ACADEMY W.L.L

عبدالرحمن �شلمان كمال، ومحمود عبدالعزيز محمد البلو�شي، ويو�شف محمد يو�شف الذوادي، وليلى عبدالعزيز 

محمد البلو�شي. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )778( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حت�يل م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ اإيمان وليد جا�شم ، 

مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عيادة اإيمان البيطرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 107380، طالبة 

تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة عيادة 

اإيمان البيطريه ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شليمان محمد 

�شليمان العجاوي.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا 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 )779( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حت�يل  فرع من م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل اأحمد عبداهلل 

اأحمد عبداهلل الحرمي(، الم�شجلة بموجب القيد  الحرمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عبداهلل 

رقم 37840، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )مجموعة الحرمي للمقاولت(  اإلى �شركة 

وبراأ�شمال  للمقاولت ذ.م.م(،  الحرمي  التجاري )�شركة مجموعة  ا�شمها  بذاتها  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )780( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حت�يل �ضركة ت�ضامن 

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة 

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

تحمل ا�شم )براناوم للتجارة والمقاولت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123992، طالبين تغيير ال�شكل 

دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

.NARAYANAN NALLIKADUبحريني، وت�شجل با�شم كل من: مريم خالد عبداهلل �شادق نجم، و

          

اإعالن رقم )781( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

 

محمد  اأحمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبداللطيف اأحمد المقهوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوتيك الطيبين(، الم�شجلة بموجب القيد 

ا�شمها  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 89606، طالبًا 

وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الطيبين  بوتيك  )�شركة  التجاري 

 AHMED MOHAMED ABDULLATIF AHMEDو ،MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZ با�شم كل من: 

.ALMUQAHWI

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا 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 )782( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

 

ال�شيد/ عي�شى �شعيد نا�شر  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

را�شد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عي�شي �شعيد نا�شر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 2505، طالبًا 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

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

اإعالن رقم )783( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شاهدة برفين خير محمد 

جمعه �شهدا، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برج يو�شف للمفرو�شات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

88064، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم 

 AMARJIT SINGHو ،MUNEER JAVAD، KARAM SINGHكل من: �شاهدة برفين خير محمد جمعه �شهداد، و

     .SIDHU

اإعالن رقم )784( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل م�ؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

ال�شيد/ محمد حيدر غالم  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

كازروني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مرمريز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29811، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )785( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل �ضركة ت��ضية ب�ضيطة 

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامي �شامي عي�شى 

�شيادي، نيابة عن اأ�شحاب �شركة التو�شية الب�شيطة التي تحمل ا�شم )متجر اللوؤلوؤ(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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وبراأ�شمال  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  12582-1، طالبًا 

مقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ يو�شف محمد يو�شف الخاجة، وذلك بناًء على 

تنازل ال�شركاء عن ح�ش�شهم في ال�شركة اإليه.

اإعالن رقم )786( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �ضركة ذات م�ضئ�ليه حمدودة

جي  اإم  بي  )كي  �شركة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اآفاق  )معهد  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات 

لتكنولوجيا الطيران �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71846، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة AFAQ INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY B.S.C CLOSED( اإلى 

 AFAQ ACADEMYلتكنولوجيا الطيران ذ.م.م اآفاق  التجاري )اأكاديمية  ا�شمها  �شركة ذات م�شئولية محدودة 

كل  با�شم  وت�شجل  بحرينيًا،  دينارًا   690،375 مقداره  وبراأ�شمال   ،)FOR AVIATION TECHNOLGY W.L.L

من: الوليد عبدالرحمن �شلمان كمال، ومحمود عبدالعزيز محمد البلو�شي، ويو�شف محمد يو�شف الذوادي، وليلى 

عبدالعزيز محمد البلو�شي.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )787( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة 

وحت�يلها اإىل فرع مب�ؤ�ض�ضة فردية

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شي جيز لل�شندوي�شات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145214، 

معلنين حل ال�شركة وطالبين تحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )مطعم دي�شي خانة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 131858 المملوكة لل�شيد/ مهدي عبدالر�شا محمد عبداهلل. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

 اإعالن رقم )788( ل�ضنة 2021 

ب�ضاأن حت�يل �ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة

اإىل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

ذات  ال�شركه  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  القاب�شة  كانو  اأحمد  بن  )يو�شف  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال  17848، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)مائتان   250،000 مقداره  مدفوع  وراأ�شمال  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان   250،000 مقداره  �شادر 

وخم�شون األف( دينار بحريني.
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ا�ضتـــدراك

ورد يف اجلريدة الر�شمية العدد )3550( ال�شادر بتاريخ 9 �شبتمرب 2021 خطاأ مادي، 

حيث ن�س قرار ال�شتمالك رقم )168( ل�شنة 2021 على ا�شتمالك جزء من ملك/ كامل 

طه بدر الديراوي، الكائن يف القفول من املنامة، وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/16374 

اأن يكون ال�شتمالك على كامل ملك/ كامل طه بدر  عقار رقم 03100571، وال�شحيح 

الديراوي املذكور.


