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 ب��سم �س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 30 مار�س 2022م، املوافق 27 �شعبان 1443هـ،

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

وع�شوي��ة ال�ش��ادة الق�ش��اة: الم�شت�ش��ار اأحم��د اإبراهي��م را�ش��د الم��ال، نائ��ب رئي���س المحكم��ة،              

علي عبداهلل الدوي�ش��ان، �شعيد ح�ش��ن الحايكي، عي�شى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جا�شم 

الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء المحكمة.

وح�شور ال�شيد/ عمر عبدالعزيز ح�شاني، اأمين ال�شر.

اأ�سدرت احلكم الآتي:

يف الدعوى املُقيَّدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم )م.ت/2021/2( ل�سنة )19( ق�س�ئية.

املق�مة من:

كريان جواهر بيجالين.

وكيلها املحامي: قا�شم حممد الفردان.

�سد:

1- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء )ب�شفته(.

2- النيابة العامة.

   وميثلهما جهاز ق�شايا الدولة.
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ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

اإعالن عن حكم من املحكمة الد�ستورية
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الإجراءات

بتاريخ الواحد والع�شرين من نوفمرب �شنة 2021 اأودعت املدعية �شحيفة هذه الدعوى الأمانة 

العامة للمحكمة الد�شتورية طالبة احلكم:

1- ف��ي المو�ش��وع: بالم�ش��ي في تنفي��ذ حكم المحكمة الد�ش��تورية في الدع��وى رقم )د/08/1( 

ل�شنة 6 ق�شائية ال�شادر بتاريخ 2011/10/26 والمن�شور في الجريدة الر�شمية رقم 3024، 

والحكم ال�شادر في الدعوى الد�شتورية رقم )د/2010/2( ل�شنة 8 ق�شائية ال�شادر بتاريخ 

2012/6/27 والمن�ش��ور ف��ي الجريدة الر�ش��مية رقم 3059 وعدم العت��داد بحكمي محكمة 

التمييز في الطعن رقم 12/2019/00453/4 ال�شادر بتاريخ 2019/11/18. والطعن رقم 

3/164/2020/12 وال�شادر بتاريخ 2021/1/25 لما فيه من �شلب �شلطة قا�شي المو�شوع 

ف��ي تقدي��ر الدلي��ل ف��ي اإثبات الأخط��اء الطبية من دلي��ل اآخ��ر دون اأن يتقيد بتقري��ر اللجنة 

الفنية الم�شكلة وفًقا للمادتين )5 و27( من المر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 و�شلطته 

في ا�شتمداد قناعته من اأي دليل اآخر غير تقرير اللجنة.

2- وفي جميع الأحوال: اإلزام المدعى عليهما بكافة الم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قدم جهاز ق�شايا الدولة عن املدعى عليهما مذكرة طلب فيها احلكم برف�س الدعوى لقيامها 

على غري ذي �شند من القانون.

ا على مذكرة املدعى عليهما، �شممت فيها على طلباتها �شالفة  وقدمت املدعية مذكرة ردًّ

البيان.

اآنف  دفاعه  فيها  ردد  املدعية،  مذكرة  على  تعقيًبا  مذكرة  الدولة  ق�شايا  جهاز  قدم  كما 

الإ�شارة.

ونظرت الدعوى على النحو املبني مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

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 ....، وذلك بتدخلها يف �شرعة انت�شار الورم املبنيَّ الو�شف 

والنوع يف التقارير الطبية املرفقة نتيجة اإخاللها مبا تفر�شه عليها اأ�شول مهنتها وذلك على 
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النحو الُمبّين بالأوراق، وطلبت معاقبتها ا�شتناًدا لن�س المادة )1/343و2( من قانون العقوبات، 

وتم��ت اإحال��ة الدعوى اإلى المحكم��ة ال�شغرى الجنائية، حيث ُقيدت برق��م )7/2017/1228(، 

�ش��ند اإليها من اتهام. واإذ لم 
ُ
واأ�شدرت حكمها - ح�شوريًّا - بحب���س المتهمة �ش��تة اأ�ش��هر، عما اأ

ترت���سِ الُمّدعية هذا الحكم، طعنت عليه بال�ش��تئناف رقم )13/2018/2955( اأمام المحكمة 

ا، بن��دب لجنة ثالثية طبية من الهيئة الوطنية  الكب��رى الجنائي��ة الثالثة، فاأ�شدرت حكًما تمهيديًّ

لتنظي��م المه��ن والخدمات ال�شحية لبيان وجود خطاأ طبي من عدمه في جانب الُمّدعية، ولعدم 

ت�ش��كيل اللجنة، عدلت المحكمة عن هذا الحكم وا�ش��تمعت اإلى �ش��اِهَدي نفي - طبيبين - طلبت 

��ا  ��ا اعتباريًّ الُمّدعي��ة الإدلء ب�ش��هادتهما، فاأ�ش��درت حكمه��ا بجل�ش��ة 2019/5/22م - ح�شوريًّ

- بقبول ال�ش��تئناف �ش��كاًل، وف��ي المو�شوع: باإلغاء الحكم الم�ش��تاأنف، والق�ش��اء مجدًدا ببراءة 

�ش��ند اإليه��ا من اته��ام. فطعن��ت النيابة العامة عل��ى هذا الحك��م، بالطعن رقم 
ُ
الم�ش��تاأنفة مم��ا اأ

)12/2019/453/4( اأم��ام محكم��ة التمييز، واأ�ش�ش��ت طعنها على �ش��بب وحي��د وهو الخطاأ في 

تطبيق القانون، باعتداد المحكمة الكبرى الجنائية ب�ش��هادة ال�ش��هود وطرح النتيجة التي انتهت 

اإليها اللجنة الطبية الم�ش��ار اإليها بن�س المادتين )5، 27( من المر�ش��وم بقانون رقم )7( ل�شنة 

1989م ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان. 

فيه،  املطعون  احلكم  بنق�س  حكمها  التمييز  حمكمة  اأ�شدرت  2019/11/18م  وبجل�شة 

وباإعادة الق�شية للمحكمة التي اأ�شدرته لتحكم فيها من جديد؛ وذلك تاأ�شي�ًشا على اأن احلكم 

املطعون فيه قد خالف القانون، باأن ا�شتند يف ق�شائه برباءة املُّدعية اإىل �شاِهَدي النفي، بالرغم 

اأو  ال�شببية  ركن اخلطاأ وعالقة  باإثبات  ق�شائها،  مقّيدة يف   الكربى اجلنائية  املحكمة  اأن  من 

نفيها، اإىل ما تنتهي اإليه اللجنة الطبية اآنفة الإ�شارة.

عيدت الدعوى اإىل املحكمة الكربى اجلنائية الثانية، حيث ق�شت بجل�شة 2020/2/27م 
ُ
وقد اأ

- ح�شوريًّا - بقبول ال�شتئناف �شكاًل، ويف املو�شوع: بتعديل احلكم امل�شتاأنف بالكتفاء بحب�س 

املحكوم  باإلزام  احلب�س  عقوبة  وُت�شتبدل  اتهام،  من  اإليها  �شند 
ُ
اأ عما  واحًدا  �شهًرا  امل�شتاأنفة 

عليها - مبوافقتها - بالعمل يف خدمة املجتمع، وقد طعنت امل�شتاأنفة )املُّدعية( على هذا احلكم 

بالطعن رقم )12/2020/164/3( اأمام حمكمة التمييز بتاريخ 2020/3/25م، طالبًة احلكم 

بقبول الطعن �شكاًل، ويف املو�شوع: بنق�س احلكم املطعون فيه. 

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 

الطبية، من دليل اآخر، دون اأن يتقيد بتقرير اللجنة الطبية امل�شار اإليها �شلًفا، ُيعد َعَقَبًة 
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ف��ي تنفي��ذ حكم��ي المحكمة الد�ش��تورية ف��ي كٍل من الدعوى الد�ش��تورية رقم )د/8/1( ل�ش��نة 6 

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

2012/6/27م، فقد اأقامت دعواها المقيدة اأمام المحكمة الد�شتورية برقم )م.ت/2020/1( 

ل�ش��نة 18 ق�شائي��ة. طالب��ًة الحكم بالم�شي ف��ي تنفيذ هذين الحكمي��ن ال�شادرين عن المحكمة 

الد�شتورية، وعدم العتداد بحكم محكمة التمييز اآنف الذكر.

على  تاأ�شي�ًشا  الدعوى،  قبول  بعدم   2020 اأكتوبر   21 بجل�شة  املحكمة  هذه  وق�شت 

من  عليه  مطعون  2020/2/27م،  بجل�شة  الثانية  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكم  اأن 

الأمر  يكون  ثم  ومن  بعد،  حكم  فيه  ي�شدر  ومل  التمييز،  حمكمة  اأمام  املُّدعية،  قبل 

احلكمني  اآثار  اإعمال  �شاأن  يف  كلمتها  لتقول  التمييز؛  حمكمة  على  ا  معرو�شً مازال 

النزاع  على  اإليهما،  امل�شار  الد�شتوريتني  الدعويني  يف  الد�شتورية  املحكمة  عن   ال�شادرين 

حمكمة  التزام  خالل  من  فيه،  للف�شل  اأوىل  مفرت�س  ذلك  اأن  باعتبار  املو�شوعي، 

�شوء  يف  القانون  ن�شو�س  بتطبيق  املختلفة،  الق�شاء  جهات  حماكم  ك�شائر   - التمييز 

قد  املُّدعية  وكانت  ذلك،  كان  متى  ب�شاأنها،  الد�شتورية  املحكمة  ق�شاء  اإليه  انتهى  ما 

تنفيذ  يف  بال�شتمرار  احلكم  ابتغاء  املعرو�شة،  التنفيذ  منازعة  باإقامة  الأمر،  ا�شتبقت 

على اآثارهما  واإعمال  اإليهما،  امل�شار  الد�شتوريتني  الدعويني  يف  ال�شادرين   احلكمني 

القا�شي بنق�س احلكم املطعون  التمييز  اإىل ت�شحيح حكم حمكمة  النزاع املو�شوعي، و�شوًل   

فيه؛ لتنحل - بهذه املثابة - منازعة التنفيذ املعرو�شة اإىل طعن على احلكم ال�شادر يف النزاع 

معه  يتعني  الذي  الأمر  الد�شتورية،  املحكمة  ولية  عن  فيه  الف�شل  ُيخرج  ما  وهو  املو�شوعي، 

الق�شاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث اإنه بعد �شدور حكم هذه املحكمة - �شالف البيان - ق�شت حمكمة التمييز بتاريخ 25 

يناير 2021 بقبول الطعن )املقام من املدعية يف الدعوى املاثلة( �شكاًل ورف�شه مو�شوًعا. واأوردت 

يف اأ�شباب حكمها اأن املحكمة الد�شتورية اأ�شدرت حكمها برف�س الدعوى املقيدة بجداولها برقم 

)د/8/1( ل�شنة 6 ق�شائية ب�شاأن عدم د�شتورية ن�س املادتني )5، 27( من املر�شوم بقانون رقم 

)7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان تاأ�شي�ًشا على اأنهما ل يخالفان 

الد�شتور، كما اأ�شدرت حكًما بعدم قبول الدعوى املقيدة بجداولها برقم )د/2010/2( ل�شنة 8 

ق�شائية ب�شاأن الطعن على املادة )27( من املر�شوم بقانون �شالف الذكر ل�شابقة الف�شل فيها. 

الدعاوى  ال�شادرة يف  لالأحكام  الكافة  قبل  املطلقة  اأن احلجية  املقرر  وكان من  كان ذلك،  ملا 

الد�شتورية والتي تلتزم بها جميع �شلطات الدولة هي - فح�شب - لالأحكام التي انتهت اإىل عدم 
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د�ش��تورية الن���س الت�ش��ريعي المطعون في��ه اأو اإلى د�ش��توريته ورف�س الدعوى على هذا الأ�شا���س، 

وكان ق�شاء المحكمة الد�شتورية قد انتهى اإلى د�شتورية ن�س المادتين )27،5( - اآنفي الإ�شارة 

- كم��ا ق�ش��ى ف��ي دعوى منازعة التنفيذ المقامة من الطاعنة ب�ش��اأن الحك��م محل الطعن الماثل 

بع��دم قبوله��ا. واأن الحك��م المطعون فيه قد دان الطاعنة ا�ش��تناًدا اإلى تقري��ري اللجنة المنتدبة 

م��ن الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات ال�شحية الت��ي اطماأنت اإليها المحكمة و�ش��هادة 

الطبيبي��ن بتحقيق��ات النياب��ة العامة ولم يعتد ب�ش��هادة �ش��اهدي النف��ي اللذين ا�ش��تمعت اإليهما 

المحكمة المنقو�س حكمها. 

واإذ ترى املدعية - يف الدعوى الراهنة - اأن حكمي حمكمة التمييز ال�شادرين يف الطعن 

رقم 164 ل�شنة 2020 بتاريخ 2021/1/25، والطعن رقم 453 ل�شنة 2019 بتاريخ 2019/11/18 

قد �شكال عقبة مادية وقانونية يف تنفيذ اأحكام املحكمة الد�شتورية فقد اأقامت منازعة التنفيذ 

املاثلة قوًل منها اأن حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 453 ل�شنة 2019 قد بنى ق�شاءه على 

برباءة  ق�شائه  ل�شتناده يف  القانون  قد خالف  اجلنائية  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  اأن حكم 

ركن  اإثبات  يف  ق�شائها  يف  مقيدة  كانت  املحكمة  اأن  رغم  النفي،  �شاهدي  �شهادة  اإىل  املدعية 

اخلطاأ وعالقة ال�شببية اإىل ما ينتهي اإليه تقرير اللجنة الطبية امل�شار اإليها يف املادة رقم )5( 

من القانون رقم )7( ل�شنة 1989، وذلك باملخالفة ملا جرى عليه ق�شاء املحكمة الد�شتورية يف 

رقم  الطعن  التمييز يف  يلتزم حكم حمكمة  كما مل  رقم )د/08/1(، )د/10/2(.  الق�شيتني 

2020/164 بحكمي املحكمة الد�شتورية - �شالفي الذكر - وذلك باأن تعدل حمكمة التمييز عن 

حكمها بتاريخ 2019/11/18.

وقدم جهاز ق�شايا الدولة مذكرة طلب يف ختامها احلكم برف�س الدعوى لقيامها على غري 

ذي �شند من القانون من وجهني:

الأول: اأن المحكمة الد�شتورية لم تق�ِس بعدم د�شتورية ن�شي المادتين رقمي )5، 27( - �شالفي 

الذك��ر - ب��ل عل��ى العك���س انتهت اإلى العت��داد براأي اللجن��ة كونها لجنة فنية متخ�ش�شة ب�ش��اأن 

الأخط��اء الطبي��ة، وه��و ما يتفق مع م��ا عول عليه الحكم ال�ش��ادر في الطع��ن بالتمييز رقم 164 

ل�شنة 2020.

الث�ني: اأن المحكمة الد�شتورية قد انتهت في حكميها - �شالفي الإ�شارة - اأن لمحكمة المو�شوع 

�ش��لطة تقديري��ة في انت��داب خبير اآخر غير لجن��ة التراخي�س الطبية، يق��دم تقريره الفني، ولم 

ي�شيرا اإلى اأحقية الإثبات ب�شهادة ال�شهود.

وحيث اإن منازعة التنفيذ - على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة - قوامها اأن تنفيذ حكمها
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 ق��د اعتر�شت��ه عوائ��ق تحول قانوًن��ا - بم�شمونها اأو اأبعادها - دون اكتمال م��داه، وتعطل اأو تقيد 

ات�ش��ال حلقات��ه وت�شاممه��ا، بما يعرقل جري��ان اآثاره كامل��ة دون نق�شان، ومن ث��م تكون عوائق 

التنفي��ذ القانوني��ة ه��ي ذاتها مو�ش��وع منازعة التنفي��ذ اأو محلها، تلك المنازع��ة التي تتوخى في 

ختام مطافها اإنهاء الآثار الم�شاحبة لتلك العوائق، اأو النا�شئة عنها، اأو المترتبة عليها، ول يكون 

ذل��ك اإل باإ�ش��قاط م�ش��بباتها واإعدام وجودها، ل�شم��ان العودة بالتنفيذ اإلى حالته ال�ش��ابقة على 

ن�ش��وئها، وكلما كان التنفيذ متعلًقا بحكم �شدر عن المحكمة الد�ش��تورية، فاإن حقيقة م�شمونه، 

ونط��اق القواع��د القانوني��ة التي احتواه��ا والآثار المتولدة عنها في �ش��ياقها، وعل��ى �شوء ال�شلة 

الحتمي��ة الت��ي تق��وم بينها، هي الت��ي تحدد جميعها �ش��كل التنفيذ و�شورته الإجمالي��ة، وما يكون 

لزًما ل�شمان فعاليته، بيد اأن تدخل املحكمة الد�ش��تورية - وفًقا لن�س املادة )32( من املر�ش��وم 

بقانون رقم )27( ل�ش��نة 2002، باإن�ش��اء املحكمة الد�شتورية - لهدم عوائق التنفيذ التي تعرت�س 

اأحكامها، وتنال من جريان اآثارها يف مواجهة الأ�ش��خا�س العتباريني والطبيعيني جميعهم دون 

متيي��ز، بلوًغ��ا للغاي��ة املبتغ��اة منها يف تاأمني حق��وق الأفراد و�ش��ون حرياتهم يفرت���س، اأوًل: اأن 

تكون هذه العوائق- �شواء بطبيعتها اأو بالنظر اإىل نتائجها - حائلة دون تنفيذ اأحكامها اأو مقيدة 

لنطاقها. ث�نًي�: اأن يكون اإ�شنادها اإىل تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكًنا، فاإذا مل تكن لها 

بها من �شلة، فاإن خ�شومة التنفيذ ل تقوم بتلك العوائق، بل ُتعترب غريبة عنها، منافية حلقيقتها 

ومو�شوعها. 

لهذه  جاز   - ق�شائيًّا  حكًما  اأو  ت�شريًعا  كان  ولو   - عار�س  اأي  التنفيذ  ان�شياب  عاق  فاإذا 

العار�س،  ذلك  طريقه  من  لرتفع  واإمنا  بنف�شها،  حكمها  اأثر  لإعمال  ل  التدخل  املحكمة 

بامل�شي  الأمر   - اخت�شا�شها  جمال  يف  كل  الدولة  �شلطات  عليه  تعينها   - ذل��ك  اإىل  و�شبيلها 

يعدو  ل  لأنه  جمراه  عطل  الذي  احلائل  بذلك  العتداد  وعدم  الد�شتوري  احلكم  تنفيذ  يف 

وامتثاًل لهذا احلكم  والعدم �شواء،  اأن يكون عقبة مادية هي  باتًّا -  ا  واإن كان حكًما ق�شائيًّ  -

املعرو�س النزاع  على  الد�شتوري  احلكم  اآثار  اإعمال  يف  وليتها  املو�شوع  حمكمة   ت�شرتد 

اأن  بعد  القانون  جادة  غري  على  لأثره  حُمدًدا  كان  لها  �شابق  عمل  ذلك  عن  مينعها  ل  عليها،   

اأ�شقطه احلكم الآمر بامل�شي يف التنفيذ، ولي�س يف ذلك م�شا�س باأحكام ق�شائية، ذلك اأن هذه 

املحكمة ت�شتمد مبا�شرة من الد�شتور وليتها يف جمال الرقابة الد�شتورية، ومرجعها اإىل اأحكامه 

- وهو القانون الأعلى - فيما ي�شدر عنها من ق�شاء يف امل�شائل الد�شتورية التي تطرح عليها، 

ولي�س التزامها باإنفاذ الأبعاد الكاملة لل�شرعية الد�شتورية اإل اإر�شاء حكم القانون يف مدارجه 
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العلي��ا، ف��كان حتًم��ا اأن يك��ون التقي��د باأحكامه��ا مطلًق��ا �ش��ارًيا عل��ى الدول��ة والنا���س اأجمعي��ن، 

وعل��ى ق��دم الم�ش��اواة الكامل��ة، وه��و م��ا اأثبتت��ه الم��ادة )31( م��ن قان��ون ه��ذه المحكم��ة، كم��ا 

اأن �ش��ريان ه��ذه الأح��كام عل��ى الدول��ة باأفرعه��ا المختلف��ة - ومنه��ا المحاك��م - وف��ي مواجه��ة 

عنه��ا  ي�ش��تطيعون  ول  تعدي��اًل  له��ا  يملك��ون  ل  به��ا  مخاطب��ون  جميًع��ا  اأنه��م  باعتب��ار  الكاف��ة 

ح��وًل، م��وؤداه اأنه��ا تحم��ل ف��ي ذاته��ا اأ�ش���س فر�شه��ا، ليك��ون الحتج��اج به��ا واقت�ش��اء تنفيذه��ا 

ين��ال  ا�ش��تثناء  دون  م�شمونه��ا،  باإعم��ال  المبا�ش��رة  م�شالحه��م  تتعل��ق  الذي��ن  له��وؤلء  ��ا  حقًّ

 منه��ا، وبم��ا ي��رد الدول��ة بكام��ل �ش��لطاتها - ومنه��ا المحاك��م - ع��ن التحل��ل م��ن ق�ش��اء ه��ذه

 المحكمة اأو مجاوزة م�شمونه اأو مخالفة اأثره، وبما يلزمها بالعمل على مقت�شاه و�شبط �شلوكها 

وفًق��ا لفح��واه، واإل تك��ون قد خرجت على القانون الذي األزمها الد�ش��تور بالخ�شوع له وجعل علوه 

عليه��ا وانعق��اد ال�ش��يادة لأحكام��ه قاعدة لنظامها ومح��وًرا لبناء اأ�شا���س الحكم فيه��ا، فاإذا هي 

خالفت هذه الأحكام - وهي ملزمة لها اإلزام الد�شتور نف�شه - كان عملها تعدًيا على هذه الأحكام 

ينحدر بها اإلى درجة العدم، يجوز معه لكل ذي �شاأن اأن يتم�شك بعدم العتداد به، ولو كان حكًما 

ا باتًّا. ق�شائيًّ

حكمها  الد�شتورية  املحكمة  اأقامت  اإذا  اأنه  على  ا�شتقر  قد  املحكمة  هذه  ق�شاء  اإن  وحيث 

�شائًغا  ا  ا�شتخال�شً ت�شتخل�شه  الطعني  للن�س  معني  معنى  على  رف�شها  اأو  الدعوى  قبول  بعدم 

الق�شائية  الرت�شية  بلوغ  للمدعني  كافاًل  الإبطال  من  له  عا�شًما  يكون  امل�شرع  مقا�شد  من 

كافة،  الدولة  ل�شلطات  ملزًما  يغدو  املعنى  هذا  فاإن  املو�شوعية،  دعواهم  يف  ين�شدون  التي 

حوًل،  عنه  ي�شتطيع  ول  ا  حمي�شً دونه  اأحد  ميلك  ل  درجاتها،  اختالف  على  املحاكم  ومنها 

للنتيجة ولزم  احلكم  هذا  عليها  انبنى  التي  الأ�شا�شية  الدعامة  هو  يكون  املعنى   وهذا 

 التي انتهى اإليها، ويرتبط ارتباًطا وثيًقا مبنطوقه ويكمله؛ ليكون معه وحده ل تقبل التجزئة، 

لتمتد اإليه احلجية التي اأ�شبغتها الفقرة الأوىل من املادة )31( من قانون هذه املحكمة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، وذلك يف مواجهة الكافة، وبالن�شبة اإىل الدولة ب�شلطاتها 

املختلفة، وبحيث تلتزم تلك ال�شلطات - مبا فيها اجلهات الق�شائية على اختالفها - باحرتام 

ق�شائها، وتنفيذ مقت�شاه على الوجه ال�شحيح.

وحيث اإن املادة )5( من املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب 

للنظر يف طلبات  اأن »ت�شكل بقرار من وزير ال�شحة، جلنة  الأ�شنان تن�س على  الب�شري وطب 

ترخي�س مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان وذلك بعد التحقق من ال�شهادات العلمية 

لطالب الرتخي�س، والتاأكد من كفايته املهنية، وكذلك فح�س طلبات الرتخي�س لفتح عيادات 

خا�شة لالأطباء، اأو طلبات نقل تلك العي��������ادات، ومبا�شرة الخت�شا�شات الأخرى املن�شو�س 
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عليه��ا في هذا القانون، وذلك طبقا للنظم وال�ش��تراطات الت��ي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير 

ال�شحة.

كما تن�س املادة )27( من ذات املر�شوم بقانون على اأن »ل يكون الطبيب م�شوؤوًل عن احل�الة 

التي  الو�شائل  جميع  اإىل  وجلاأ  الالزم��ة،  العناي��ة  بذل  اأنه  تبني  اإذا  املري�س،  اإليها  و�شل  التي 

يف  م�شوؤوًل  يكون  ولكنه  املري�س،  وعالج  املر�س  لت�شخي�س  ظروفه  مثل  يف  كان  من  ي�شتطيعها 

الأحوال التالية:

اأ -   اإذا ارتكب خطاأ اأدى اإلى الإ�ش����رار بالم�����ري�س نتيج�����ة الجهل باأمور فنية اأو عملية يفتر�س 

في كل طبيب الإلمام بها.

ب -   اإذا لحق �شرر بالمري�س نتيجة لإهمال الطبيب اأو تق�شيره في العناية به.

ج -   اإذا اأجرى على مر�شاه تجارب اأو اأبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة ال�شحة، وترتب 

على ذلك الإ�شرار بهم.

الأخطاء  حدوث  بتقرير  القانون  هذا  من   )5( باملادة  عليها  املن�شو�س  اللجنة  وتخت���س 

امل�شار اإليها«.

�شالف   - ق�شائية   )6( ل�شنة  )د/08/1(  رقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  حكم  اإن  وحيث 

»وتخت�س  ون�شها   )27( املادة  من  الأخرية  الفقرة  يف  الدعوى  نطاق  حدد  اأن  بعد   - الإ�شارة 

اللجنة املن�شو�س عليها باملادة )5( من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء امل�شار اإليها« وانتهى 

احلكم اإىل رف�س الدعوى تاأ�شي�ًشا على اأن »امل�شرع فيما اأوكله من اخت�شا�س للجنة املن�شو�س 

عليها باملادة )5( من املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 - والتي تتمح�س جلنة فنية خال�شة 

تتوىل يف حدود الفقرة الطعينة من املادة )27( من ذات املر�شوم بقانون، اإبداء الراأي الفني 

غاية  بذلك  ي�شتهدف  كان  اإمنا   - الطعني  بالن�س  املبينة  الطبية  الأخطاء  ب�شاأن  املتخ�ش�س 

م�شروعة، مفادها اإيجاد حلول للمنازعات التي تثور حول هذه الأخطاء يف مهدها بالنظر اإىل 

الطبيعة اخلا�شة لهذه املنازعات وما ت�شتوجبه من خربات فنية متخ�ش�شة، دون اأن ينال ذلك 

من حق اأطراف هذه املنازعات يف عر�شها على الق�شاء والطعن اأمامه على اأعمال وقرارات تلك 

اللجنة التي ل تعدو اأن تكون جهة خربة يف جمال اإثبات الأخطاء الطبية ...«. 

اأن ي�شتقيم  اإن الن�س الطعني قد ورد خلًوا من كل ما من �شاأنه  واأ�شافت املحكمة »وحيث 

موطًئا لقالة م�شادرته �شلطان القا�شي وحريته يف تقدير الدليل امل�شتخل�س من تقرير جلنة 

الرتاخي�س الطبية اآنفة الذكر ي�شتنفد به �شلطاته املقررة باعتباره القا�شي الأعلى يف الدعوى، 

��������������������������������   �����������������������������   �����������������������������    �����������������������������   ������������������������������    ������������������������������   ��������������������������������

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



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

12

كم��ا ل��م يغ��ل هذا الن�س ي��د القا�شي عن تكلي��ف خبير اآخر غي��ر لجنة التراخي���س الطبية، بعد 

اإي��داع هذه اللجنة لتقريرها، ا�ش��تيفاء لعقيدته في النزاع بال�ش��تناد ال��ى الدليل الذي يركن اإلى 

وجاهته ...«. 

وحيث اإن حكم هذه املحكمة يف الدعوى رقم )د/2010/2( ل�شنة )8( ق�شائية بعد اأن انتهى 

اإىل عدم قبول الطعن على املادة )27( - �شالفة البيان -ل�شابقة الف�شل فيها يف الدعوى رقم 

)د/08/1( ق�شى برف�س الطعن على املادة )5( من ذات املر�شوم بقانون مت�شمًنا ذات الأ�شباب 

الواردة يف احلكم ال�شابق، ومقرًرا اأنَّ اللجنة الطبية املبينة يف هذه املادة - عند تقريرها حدوث 

الأخطاء الطبية املنوه عنها يف املادة )27( - ل تعدو اأن تكون جلنة اإدارية ذات اخت�شا�شات 

فنية، قراراتها لي�شت نهائية بل خا�شعة لرقابة الق�شاء، ومن ثم فاإن هذا املعنى الذي اأ�شبغته 

املحكمة الد�شتورية على ن�شي املادتني )5(، )27( - اآنفتي البيان - يكون هو الدعامة الأ�شا�شية 

التي انبنى عليها حكمها برف�س الدعوى ولزم للنتيجة التي انتهى اإليها ويرتبط ارتباًطا وثيًقا 

مبنطوقه ويكمله؛ لتمتد اإليه احلجية املطلقة قبل الكافة.

وحيث اإن حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 453 ل�شنة 2019 - املار ذكره - مو�شوع منازعة 

التنفيذ املاثلة - قد انتهى اإىل نق�س احلكم ال�شادر من املحكمة الكربى اجلنائية ال�شتئنافية 

برباءة املدعية، واإعادة الق�شية اإىل املحكمة التي اأ�شدرته لتحكم فيها من جديد، وذلك مبقولة 

اأن املادة )27( من املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 قد حددت اجلهة امل�شوؤولة عن تقرير 

حدوث الأخطاء الطبية باأنها اللجنة امل�شار اإليها يف املادة اخلام�شة من ذات القانون والتي ت�شكل 

بقرار من وزير ال�شحة وكان احلكم املطعون فيه قد ا�شتند يف ق�شائه برباءة املطعون �شدها اإىل 

انتفاء ركن اخلطاأ يف حقها على �شهادة الطبيبني اللذين ا�شتمعت اإليهما املحكمة ال�شتئنافية 

فاإنه يكون قد خالف القانون الذي قيد قا�شي املو�شوع بال�شتناد اإىل تقرير اللجنة الطبية �شالفة 

البيان واطراحه للتقريرين الطبيني ال�شادرين عن تلك اللجنة الّلذين ا�شتندت اإليهما حمكمة 

اأول درجة يف تقرير ثبوت اخلطاأ اإىل جانب املطعون �شدها مبا يعيبه وي�شتوجب نق�شه، ملا كان 

ذلك، وكان تطبيق العقوبة يف حدود الن�س املنطبق من اخت�شا�س حمكمة املو�شوع فاإنه يتعني 

اأن يكون مع النق�س الإحالة.

وحيث اإنه بالبناء على ما تقدم فاإن حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 453 ل�شنة 2019 

للق�شاء   - الإ�شارة  �شالفة   - الطبية  اللجنة  تقرير  اإىل  بال�شتناد  املو�شوع  قا�شي  قيد  الذي 

بالإدانة، قد اأ�شبغ معنى مغايرا لن�س املادتني )5(، )27( �شالفتي البيان وذلك باملخالفة ملا
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انتهت اإليه المحكمة الد�شتورية وي�شكل عقبة في تنفيذ حكميها في الدعويين رقمي )د/08/1(، 

)د/2010/2(، ولم��ا كان الحك��م ال�ش��ادر م��ن المحكمة الكبرى ال�ش��تئنافية ف��ي الق�شية رقم 

2955 ل�ش��نة 2018، وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 164 ل�ش��نة 2020، مرتبطين بالطعن 

رقم 453 ل�ش��نة 2019 المار ذكره ارتباًطا ل يقبل الف�شل اأو التجزئة في �ش��اأن تقرير الم�ش��وؤولية 

الجنائي��ة للمدعي��ة ع��ن الأفع��ال المن�ش��وب اإليه��ا ارتكابه��ا، بم��ا يجعلهم��ا مطروحي��ن على هذه 

المحكمة، وي�ش��كالن عقبة في تنفيذ حكميها - �ش��الفي الذكر. مما يتعين معه اإزالتها، والق�شاء 

بع��دم العت��داد بهذه الأحكام الثالثة جميعها وم��ا يترتب على ذلك من اإعادة نظر الدعوى اأمام 

محكم��ة التميي��ز لتف�شل في طعن النياب��ة العامة، من خالل التزامها - ك�ش��ائر محاكم الق�شاء 

المختلفة - بتطبيق ن�شو�س القانون في �شوء ما انتهى اإليه ق�شاء المحكمة الد�شتورية ب�شاأنها، 

واإعم��ال اآث��اره عل��ى النزاع المو�شوع��ي. ومقت�شاه رف�س طع��ن النيابة العامة عل��ى حكم البراءة 

لقيام��ه عل��ى �ش��بب وحيد يتناق�س مع حجية الأحكام الد�ش��تورية �ش��الفة البي��ان، ويوؤكد ما تقدم 

اأن الق�ش��اء بع��دم العت��داد بحك��م محكم��ة التميي��ز الأول باعتب��اره عقب��ة مادي��ة اأعاق��ت تنفيذ 

الحكمين الد�شتوريين، موؤداه �شقوطه وانعدام اأي اأثر له، في اإعادة الدعوى اإلى المحكمة الكبرى 

ال�ش��تئنافية الت��ي اأدانت المدعية، ويمتد ذلك اإلى الحكم الثان��ي لمحكمة التمييز بتاأييد الحكم 

الأخي��ر. ول يغي��ر م��ن الأمر م��ا اأوردت��ه المحكمة الكب��رى ال�ش��تئنافية - محكمة الإع��ادة - في 

اأ�ش��باب حكمها اأنها )قد اطماأنت اإلى ارتكاب الم�ش��تاأنفة للجريمة الم�ش��ندة اإليها ا�ش��تناًدا اإلى 

الأدل��ة الت��ي عول عليها الحكم الم�ش��تاأنف في الإدان��ة، والتي تطمئن اإليها ه��ذه المحكمة وتحيل 

اإليها كاأ�ش��باب مكملة لأ�ش��باب حكمها( ذلك اأن اإعادة نظر الدعوى اأمام تلك المحكمة كان بناء 

ا ما اأوردته محكمة التمييز في حكمها  على حكم محكمة التمييز المنعدم. ول يغير من الأمر اأي�شً

الأخي��ر »م��ن اأن لمحكمة المو�شوع اأن ت�ش��تمد اقتناعها بثبوت الجريم��ة من اأي دليل تطمئن اإليه 

طالم��ا اأن ه��ذا الدلي��ل له ماأخ��ذه ال�شحيح من الأوراق«. ذل��ك اأن حكمها الأول ف��ي الطعن رقم 

 453 ل�شنة 2019 - البات - باإلغاء الحكم ببراءة المدعية للخطاأ في تطبيق القانون - بالمخالفة

لحكمي المحكمة الد�شتورية اآنفي الإ�شارة - لزال قائًما منتًجا لآثاره في اإعاقة تنفيذهما باإدانة 

المدعية؛ ولم يعّدله الحكم الثاني. بل اإن الحكم الأخير ا�شتند في ق�شائه برف�س طعن المدعية 

اإل��ى اأن الحجي��ة المطلق��ة لالأحكام ال�شادرة في الدعاوى الد�ش��تورية هي - فح�ش��ب - لالأحكام 

الت��ي انته��ت اإلى عدم د�ش��تورية الن�س المطعون عليه اأو اإلى د�ش��توريته ورف�س الدعوى على هذا 

الأ�شا���س، واأن حكم��ي المحكم��ة الد�ش��تورية المن��ازع ف��ي تنفيذها ق��د انتهيا اإلى د�ش��تورية ن�س 

المادتين )5، 27( اآنفي الإ�ش��ارة، وفات حكم التمييز اأن اأ�ش��باب الحكمين الد�شتوريين لها ذات 

الحجية المطلقة - على النحو المار ذكره.

وحيث اإنه بالإ�شافة ملا تقدم فاإن طعن النيابة العامة على احلكم برباءة املتهمة - املدعية 
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في الدعوى الراهنة - كان ل�شبب وحيد وهو الخطاأ في تطبيق القانون ب�شدد المادتين )5، 27( 

- المار ذكرهما - ومن ثم فقد ا�شتندت محكمة التمييز في حكمها في الطعن 453 ل�شنة 2019 

له��ذا ال�ش��بب وحده ف��ي ق�شائها الب��ات باإدانة المتهم��ة - المدعية - واأع��ادت الق�شية للمحكمة 

الجنائي��ة الكب��رى ال�ش��تئنافية فق��ط لتقدي��ر العقوب��ة المتعي��ن اإنزاله��ا بالمتهمة. وم��ن ثم فاإن 

ا�ش��تطراد محكم��ة الإعادة تلك اإلى الحدي��ث عن اطمئنانها واقتناعها بالأدلة التي �ش��اقها حكم 

��ا على الحكم الثاني لمحكمة  اأول درج��ة بالإدان��ة، ل محل له وتزيد ل اأثر له وين�ش��حب ذلك اأي�شً

التميي��ز ف��ي الطع��ن رقم 164 ل�ش��نة 2020. الت��ي كان يتعين عليه��ا اإعمال اآث��ار حكمي المحكمة 

الد�ش��تورية - اآنف��ي الذكر - على النزاع المو�شوع��ي وذلك برف�س طعن النيابة العامة المخالف 

لهم��ا. ل يمنعه��ا ع��ن ذلك ق�شاوؤها ال�ش��ابق في الطعن رقم 453 ل�ش��نة 2019، الذي كان محدًدا 

لأث��ره عل��ى غي��ر جادة القان��ون، فاإن هي خالفتها - وهي ملزمة لها اإلزام الد�ش��تور نف�ش��ه - كان 

عملها تعدًيا على هذه الأحكام ينحدر بها اإلى درجة العدم، يجوز معه لكل ذي �ش��اأن اأن يتم�ش��ك 

ا باتًّا. بعدم العتداد به ولو كان حكًما ق�شائيًّ

وحيث اإنه ب�شاأن ما اأثاره جهاز ق�شايا الدولة باأن احلكمني الد�شتوريني املنازع يف تنفيذهما 

ترتكن  التي  ال�شهود  ب�شهادة  الإثبات  اأحقية  اإىل  ي�شريا  مل  )د/2010/2(  )د/08/1(،  رقمي 

اإليها املدعية وا�شتندت اإليها املحكمة الكربى ال�شتئنافية اجلنائية يف الق�شاء برباءتها، واإمنا 

اإذ  القول غري �شديد  اللجنة. فاإن هذا  اآخر خالف  انتداب خبري  اإىل �شلطة املحكمة يف  اأ�شارا 

الفقرة  ن�س  اأن  اأكدا  اأ�شبابهما  من  وجلي  وا�شح  هو  ما  على   - الذكر  �شالفي   - احلكمني  اأن 

اأن ي�شتقيم موطًئا لقالة  الأخرية من املادة )27( املطعون عليه ورد خلًوا من كل ما من �شاأنه 

الرتاخي�س  تقرير جلنة  امل�شتخل�س من  الدليل  تقدير  القا�شي وحريته يف  �شلطات  م�شادرته 

الطبية، ي�شتنفذ به �شلطاته املقررة باعتباره القا�شي الأعلى يف الدعوى، واأن له اأن ي�شتند اإىل 

الدليل الذي يركن اإىل وجاهته. ومن ثم فاإن اإ�شارة الأ�شباب اإىل اأن للقا�شي اأن يكلف خبرًيا اآخر 

غري جلنة الرتاخي�س الطبية، مل يح�شر اأدلة الإثبات التي يقتنع بها القا�شي يف تقرير اللجنة 

الطبية اأو تقرير اخلبري الآخر واإمنا له اأن ي�شتمد اقتناعه من اأي دليل يطمئن اإليه.

وحيث اإنه من املقرر اأن مبداأ القتناع الق�شائي يف الق�شاء اجلنائي خا�شة، يعني اأن للقا�شي 

القانون  الدعوى، فال وجود لأدلة يحظر عليه  اأطراف  اإليه  التي يقدمها  الأدلة  يقبل جميع  اأن 

مقدًما قبولها، وله اأن ي�شتبعد اأي دليل ل يطمئن اإليه، وله بعد ذلك ال�شلطة التقديرية الكاملة. 

ونظام الأدلة القانونية الذي يتمثل يف تنظيم القتناع اليقيني للقا�شي وفًقا لأدلة قانونية يحددها 
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الم�ش��رع �ش��لًفا، عرف في عه��د الإمبراطورية الروماني��ة وفي اأوروبا في القرون الو�ش��طى. بينما 

ف��ي الع�ش��ر الحديث ي�ش��ود نظام القتناع الذات��ي للقا�شي، فيقدر القا�شي بحري��ة قيمة الأدلة، 

ول يمل��ي علي��ه الم�ش��رع اأي حجية معين��ة لإعمالها وعل��ى القا�شي اأن يبحث ع��ن الأدلة الالزمة، 

ثم يقدرها في حرية تامة. وقد اأخذ قانون الإجراءات الجنائية البحريني - ال�شادر بالمر�ش��وم 

بقانون رقم 46 ل�شنة 2002 - بنظام القتناع الذاتي للقا�شي فن�س في المادة )253( منه على 

اأنه »يحكم القا�شي في الدعوى ح�شب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ...«.

ا اأن دور �شمانة الدفاع يف تاأمني حقوق الفرد وحرياته يبدو اأكرث  وحيث اإنه من املقرر اأي�شً

لزوما يف جمال التهام اجلنائي باعتبار اأن الإدانة التي قد يوؤول اإليها قد تف�شل من الناحية 

اآماله امل�شروعة يف احلياة، ويتعني  اأحياًنا  اإليها منهية  الواقعية بينه وبني اجلماعة التي ينتمي 

يتكافاأ  التي  الدفاع  ب�شمانة  موازنا  التهام  اأدلة  تقدمي  العامة يف  النيابة  يكون حق  اأن  بالتايل 

بها مركز املتهم معها يف اإطار النظام الخت�شامي للعدالة اجلنائية كي يتمكن بو�شاطتها من 

مقارعة حججها ودح�س الأدلة املقدمة منها. 

واملالحظ اأنه يف الدعويني الد�شتوريتني رقمي )د/08/1(، )د/2010/2( املنازع يف تنفيذ 

)دعوى  فيهما  عليهما  املطعون  ان  الّن�شّ ب�شاأنها  املطبق  املو�شوعية  الدعوى  كانت  حكميهما، 

مدنية( ب�شاأن التعوي�س عن الأ�شرار الناجمة من اخلطاأ الطبي، ومن ثم فاإن امل�شي يف تنفيذ 

التنفيذ  منازعة  يف   - للمدعية  املوجه  اجلنائي  التهام  ب�شدد   - الد�شتوريني  احلكمني  هذين 

املاثلة يكون اأكرث لزوًما.

وحيث اإنه ملا كان ما تقدم، فاإن حكمي حمكمة التمييز يف الطعن رقم 453 ل�شنة 2019، ويف 

2020 وحكم املحكمة الكربى اجلنائية ال�شتئنافية يف ال�شتئناف رقم  164 ل�شنة  الطعن رقم 

2955 ل�شنة 2018 لتزال تنتج اأثرها يف حق املدعية، باإلغاء حكم الرباءة واإعاقة تنفيذ حكمي 

املحكمة الد�شتورية - اآنفي الإ�شارة - مبا يقيم م�شلحتها ال�شخ�شية واملبا�شرة يف منازعة التنفيذ 

الراهنة مبا لزمه اعتبار تلك الأحكام عقبة يف تنفيذ هذين احلكمني، فقد بات متعيًنا الق�شاء 

)د/2010/2(  )د/08/1(،  رقمي  الدعويني  يف  الد�شتورية  املحكمة  حكمي  تنفيذ  يف  بامل�شي 

وترتيب اآثارهما كاملة، بال اأْمت ول عوج، على الوجه املبني باأ�شبابهما، واأخ�شها اأن ن�س الفقرة 

الأخرية من املادة )27( من املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989، باخت�شا�س اللجنة الطبية 

اأن  يعدو  الطبية، ل  الأخطاء  بتقرير  بقانون  املر�شوم  املادة )5( من ذات  املن�شو�س عليها يف 

يكون تقريًرا فنيًّا غري ملزم ول ي�شادر �شلطة القا�شي وحريته يف تقدير الدليل امل�شتمد منه 

وله اأن ي�شتويف عقيدته يف النزاع من الدليل الذي يطمئن اإليه، والق�شاء بعدم العتداد بحكمي 

حمكمة التمييز، وحكم املحكمة الكربى اجلنائية ال�شتئنافية - اآنفة البيان.

��������������������������������   �����������������������������   �����������������������������    �����������������������������   ������������������������������    ������������������������������   ��������������������������������

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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فلهذه الأ�سب�ب

حكمت املحكمة - ب�مل�سي يف تنفيذ حكمي املحكمة الد�ستورية يف الدعويني الد�ستوريتني 

 8 ل�سنة  ورقم )د/2010/2(   ،2011 �سنة  اأكتوبر   26 بجل�سة  ل�سنة 6 ق�س�ئية  رقم )د/08/1( 

اإليه� ل  امل�س�ر  ب�أن تقرير اللجنة الطبية  2012، فيم� ف�سال فيه  27 يونيو  ق�س�ئية بجل�سة 

يقيد الق��سي، وله اأن ي�ستويف عقيدته يف النزاع من الدليل الذي يطمئن اإليه، مع م� يرتتب 

على ذلك من اآث�ر، واإلزام املدعى عليهم� ب�مل�سروف�ت.  

��������������������������������   �����������������������������   �����������������������������    �����������������������������   ������������������������������    ������������������������������   �������������������������������

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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 قرار رقم )22( ل�سنة 2022

بتعيني مدراء بوزارة الداخلية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

�ن ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية: ُي�عيَّ

1- الرائد بدر را�شد علي الرميحي.

2- الرائد را�شد محمد النعيمي.

3- النقيب جا�شم جبر الدو�شري.

امل�دة الث�نية

يتوىل وزير الداخلية ت�ْش�ِكني املدراء املذكورين يف املادة الأوىل من هذا القرار يف الإدارات 

ال�شاغرة بوزارة الداخلية ِوْف�َق مهام وم�شئوليات كل اإدارة وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها، 

ومبراعاة موؤهالت وخربات كل منهم.

امل�دة الث�لثة

يف  وُي�ن�َش�ر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُي�عمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلم�ن بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1443ه� 

ال�م����واف������ق: 29 م��ار�س 2022م
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 قرار رقم )23( ل�سنة 2022 

 ب�إع�دة ت�سكيل اللجنة الوطنية ب�س�أن حْظـر ا�ستحداث  

واإنت�ج وتخزين وا�ستعم�ل الأ�سلحة الكيمي�ئية وتدمري تلك الأ�سلحة 

رئي�س مجل�س الوزراء: 

واإنتاج وتخزين  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظ�ر   2009 ل�شنة  القانون رقم )51(  بعد الطالع على 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وعلى الأخ�س املادة )2( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 

�عة بتاريخ 13 يناير 1993،  وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة واملوقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظ�ر ا�شتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي: 

امل�دة الأوىل 

الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظ�ر  ب�شاأن  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُي�عاد 

الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة برئا�شة وزير اخلارجية، وع�شوية ُك�لٍّ من: 

1- ممثل عن قوة دفاع البحرين.                            نائبًا اأول للرئي�س. 

2- ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.                      نائبًا ثانيًا للرئي�س. 

3- ممثل عن وزارة الخارجية. 

4- ممثل عن وزارة ال�شحة. 

5- ممثل عن وزارة الموا�شالت والت�شالت. 

6- ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. 

7- ممثل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية. 

8- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. 

9- ممثل عن وزارة �شئون الكهرباء والماء. 

�ْف�ط.  10- ممثل عن وزارة النِّ

11- ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 

12- ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. 

13- ممثل عن جامعة البحرين. 
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امل�دة الث�نية

واإذا خال  اأخرى مماثلة،  للتجديد ملدد  قابلة  �شنوات  اللجنة ثالث  الع�شوية يف  تكون مدة 

مكان اأيٍّ من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب من الأ�شباب، يِح�لُّ حمله َم�ن ميثل ذات اجلهة، ويكمل 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 

امل�دة الث�لثة 

على الوزراء - ُك�لٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من تاريخ �شدوره، 

وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

رئي�س جمل�س الوزراء 

�سلم�ن بن حمد اآل خليفة 

 

�شدر بتاريخ:  28 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف������ق: 31 م�����ار�س 2022م
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 قرار رقم )24( ل�سنة 2022 

 ب�إ�س�فة بند جديد برقم )1( اإىل امل�دة الث�نية من القرار رقم )2( ل�سنة 2020 

 ب�إن�س�ء جلنة درا�سة تنفيذ م�سروع جواز ال�سفر الإلكرتوين 

 

رئي�س مجل�س الوزراء: 

جواز  م�شروع  تنفيذ  درا�شة  جلنة  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )2( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ل بالقرار رقم )15( ل�شنة 2022،  ال�شفر الإلكرتوين، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

قرر الآتي: 

امل�دة الأوىل 

ُي��شاف بند جديد برقم )1( اإىل املادة الثانية من القرار رقم )2( ل�شنة 2020 باإن�شاء جلنة 

�ه الآتي:  درا�شة تنفيذ م�شروع جواز ال�شفر الإلكرتوين، وُي�عاد ترتيب باقي البنود تَب�عًا لذلك، ن�شُّ

»1- وزارة الداخلية.« 

امل�دة الث�نية

تاريخ  وُي�عمل به من  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  ُك�لٌّ فيما يخ�شه -  املعنية -  على اجلهات 

�شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

رئي�س جمل�س الوزراء 

                                                                   �سلم�ن بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ:  28 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف������ق: 31 م�����ار�س 2022م
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 تعميم

وام الر�سمي  ب�س�أن �س�ع�ت الدَّ

خالل �سهر رم�س�ن املب�رك لع�م 1443هـ

وام الر�شمي يف وزارات اململكة وهيئاتها  خالل �شهر رم�شان املبارك لعام 1443ه� يكون الدَّ

وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلم�ن بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1443هـ

ال�م����واف������ق: 28 م��ار�س 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف  

 قرار رقم )55( ل�سنة 2022

ب�س�أن تعيني اأع�س�ء اللجنة العلي� ل�سئون احلج والعمرة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  املعدَّ احلج،  �شئون  بتنظيم   1976 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1997، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وعلى القرار رقم )124( ل�شنة 2019 ب�شاأن تعيني اأع�شاء اللجنة العليا ل�شئون احلج والعمرة،

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

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

�ن ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم اأع�شاء باللجنة العليا ل�شئون احلج والعمرة: ُي�عيَّ

1-  ف�شيلة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان  وكيل محكمة التمييز.

2-  ف�شيلة ال�شيخ نا�شر بن اأحمد الع�شفور  وكيل محكمة التمييز.

3-  القا�شي عي�شى �شامي المناعي    وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية.

الوكيل الم�شاعد لل�شئون الإ�شالمية. 4-  ال�شيخ الدكتور محمد طاهر القطان  

ممثل وزارة الخارجية. 5-  ال�شيد اإبراهيم محمد الم�شلماني   

ممثل وزارة الداخلية. 6-  العميد عادل عبداهلل اأمين    

ممثل جمعية الهالل الأحمر البحريني. 7-  ال�شيد خليل محمد المريخي   

ممثل وزارة ال�شحة.  8-  الدكتور اإبراهيم فاروق عبيد   

امل�دة الث�نية

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

امل�دة الث�لثة

رًا للجنة. �ن ال�شيد خالد جا�شم املالود مقرِّ ُي�عيَّ
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امل�دة الرابعة

ُي�لغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

امل�دة اخل�م�سة

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

التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شعبان 1443هـ

ال�م�������واف����ق: 31 م��ار�س 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )10( ل�سنة 2022

ث لآلية عمل الإ�س�رة  بوقف العمل ب�أحك�م دليل ال�سرتاط�ت ال�سحية املُحدَّ

 )COVID-19( ال�سوئية مل�ستوى انت�س�ر فريو�س كورون� امل�ستجد 

املعتمد ب�لقرار رقم )5( ل�سنة 2022

وزير ال�شحة:

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى  بعد الطالع على دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )5( ل�شنة 2022،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

يوقف العمل باأحكام دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدثَّ لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

2022، وذلك  انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )5( ل�شنة 

حتى اإ�شعار اآخر.

امل�دة الث�نية

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة

ف�ئقة بنت �سعيد ال�س�لح

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف�������ق: 29 م�ار�س 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )11( ل�سنة 2022

 ب�إلغ�ء بع�س القرارات املتعلقة

)COVID-19( ب�حتواء ومنع انت�س�ر فريو�س كورون� امل�ستجد 

وزير ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، الكورونا امل�شتَجد، املُعدَّ

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19( املرافقة للقرار رقم )68( ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2022 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  عمل  لآلية  ث  املُحدَّ ال�شحية 

،)COVID-19(

ال�شحية  ال�شرتاطات  دليل  باأحكام  العمل  بوقف   2022 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

 )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  عمل  لآلية  ث  املُحدَّ

املعتمد بالقرار رقم )5( ل�شنة 2022،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ُيلغى القرار رقم )6( ل�شنة 2022 بتحديد امل�شتوى الواجب التطبيق من دليل ال�شرتاطات 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  عمل  لآلية  ث  املُحدَّ ال�شحية 

.)COVID-19(
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امل�دة الث�نية

تُلغى ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19( املرافقة للقرار رقم )68( ل�شنة 2020.

امل�دة الث�لثة

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكُل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة

ف�ئقة بنت �سعيد ال�س�لح

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف�������ق: 29 م�ار�س 2022م
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 وزارة العمل والتنمية الجتم�عية                                                                         

 قرار رقم )22( ل�سنة 2022

 ب�س�أن جتديد مدة تعيني جمل�س الإدارة

املوؤقت لن�دي اخلريجني

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 القرار رقم )77( ل�شنة 2020 ب�شاأن نْق�ل تبعية نادي اخلريجني لإ�شراف وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإلغاء قْي�د اأندية العروبة واخلريجني والطريان 

وال�شفر من �شجل قْي�د الأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت لنادي اخلريجني،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي اخلريجني،

والثابت فيها   2022/3/17 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

عدم عْق�د النادي جلمعيته العمومية وانتخاب جمل�س اإدارة،

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

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر الآتي:

م�دة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت لنادي اخلريجني ملدة ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ  جتدَّ

اإنتهاء مدة تعيينه ال�شابق، برئا�شة ال�شيد/ عبداللطيف اأحمد عبداللطيف الزياين و ع�شوية ُك�لٍّ 

من:

1- علي محمد علي �شليبيخ.

2- �شالح ح�شن علي اأحمد.

3- جهاد مح�شن اأحمد �شلُّ�وم.

يق محمد الأن�شاري. �دِّ �د محمد �شِ 4- مهنَّ

5- محمود مبارك عبداهلل �شيار.

6- عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز اإ�شماعيل.

7- محمد عبدالوهاب عبدالح�شين من�شور المن�شور.

8- محمد را�شد محمد اأمين الأن�شاري.
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م�دة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْف�قًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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

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

م�دة )3(

على القائمني بالعمل يف النادي اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

م�دة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  �اًل يقدَّ ُي�ِع�دُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  �نًا  اأو�شاع النادي، مت�شمِّ

وتنظيم العمل به ِوْف�قًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُي�عَق�د قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

�اًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْف�قًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

م�دة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتم�عية 

   جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1443هـ

الم�����واف������ق: 21 م��ار�س 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية    

 قرار رقم )23( ل�سنة 2022

 ب�س�أن جتديد مدة تعيني جمل�س الإدارة 

املوؤقت جلمعية امل�ستقبل لذوي الإع�قة

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،

لذوي  امل�شتقبل  جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )60( رقم  القرار  وعلى 

الإعاقة،

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية امل�شتقبل لذوي 

الإعاقة، املعدل بالقرار رقم )59( ل�شنة 2021،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية امل�شتقبل لذوي الإعاقة،

والثابت فيها   2022/3/21 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عْق�د اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل��ْش�ن �شري العمل بجمعية امل�شتقبل لذوي الإعاقة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر الآتي:

م�دة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية امل�شتقبل لذوي الإعاقة ملدة اأربعة اأ�شهر تبداأ  جتدَّ

من تاريخ انتهاء مدة تعيينه ال�شابق، برئا�شة ال�شيدة/  اآمال يو�شف خليل املوؤيد و ع�شوية ُك�لٍّ 

من:

لَور. 1- فوزية عبدالخالق عبدالرحيم الدِّ

2- نرج�س محمد اأحمد ح�شن الق�شير.

3- هله فاروق يو�شف الموؤيد.
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4- �شارة خالد برهان الدين العو�شي.

5- عبداهلل علي عبداهلل اأحمدي.

6- اأ�شامة عبدالرحيم عبداهلل الخاجة.

7- فرزانة عبدالكريم جعفر عبدالكريم ال�شيد.

م�دة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْف�قًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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

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

م�دة )3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُي�ِع�دُّ جمل�س 

وتطوير  لإ�شالحها  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأمورها  �نًا  مت�شمِّ اجلمعية، 

وتنظيم العمل بها، ِوْف�قًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )4(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُي�عَق�د قبل انتهاء املدة املحدَّ

�اًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْف�قًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  �خاذ  اتِّ

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

م�دة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير العمل والتنمية الجتم�عية                            

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف�������ق: 21 م�ار�س 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم )26( ل�سنة 2022

 ب�س�أن �سْحب ترخي�س مركز اآر اآي �سي اآي للتدريب  

"موؤ�س�سة تدريبية خ��ســـــة"

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اآر اآي �شي اآي للتدريب 

"موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة"،
وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1105( املوؤرخة يف 2022/1/27، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

قرر الآتي:

م�دة )1(

ذ.م.م،  اإنكوربريتد  كندا  ان�شبك�شن  ري�شور�س  �شركة  لل�شادة/  املمنوح  الرتخي�س  ُي�شحب 

�دة يف ال�شجل التجاري حتت قْي�د رقم )1-68075( حتت ا�شم مركز اآر اآي �شي اآي للتدريب  املقيَّ

الزيارة  تقرير  يف  التدريبية  املوؤ�ش�شة  �شد  رة  املحرَّ للمخالفة  وذلك  خا�شة"  تدريبة  "موؤ�ش�شة 
املقر  اإخالء  يف  �لة  واملتمثِّ  ،2022/1/27 يف  املوؤرخة   )1105( رقم  الزيارة  واآخرها  التفتي�شية 

التدريبي املعتَم�د لدى الوزارة دون ِع�ْل�م اأو اإخطار الإدارة املعنية. 

م�دة )2(

�ب�ِعات املالية والقانونية املرتتبة  تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شئوليات والتَّ

على تنفيذ هذا القرار.

م�دة )3(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 �شعبان 1443هـ

ال�م����واف������ق: 27 م��ار�س 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية

 قرار رقم  )29( ل�سنة 2022

ب�س�أن تعيني مدير موؤقت جلمعية جمل�س دول الأ�سي�ن والبحرين

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 القرار رقم )59( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية جمل�س دول الأ�شيان 

والبحرين، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية جمل�س دول الأ�شيان والبحرين،

2022/3/30 والثابت فيها  اإدارة دْع�م املنظمات الأهلية املوؤرخة يف  وا�شتنادًا اإىل مذكرة 

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُل��ْش�ن �شري العمل بجمعية جمل�س دول الأ�شيان والبحرين،

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

قرر الآتي:

م�دة )1(

�ن ال�شيخ دعيج بن عي�شى بن حمد اآل خليفة مديرًا موؤقتًا جلمعية جمل�س دول الأ�شيان  ُي�عيَّ

رة ملجل�س الإدارة ِوْف�قًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  والبحرين، وتكون له الخت�شا�شات املقرَّ

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

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

م�دة )2(

تكون مدة املدير املوؤقت ثمانية اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ ن�ْش�ر القرار يف اجلريدة 

الر�شمية.
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م�دة )3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

�نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية مت�شمِّ

اأربعة  خالل  وذلك  اإليهما،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  ِوْف�قًا  بها  العمل  وتنظيم 

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُي�عَق�د قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

�نًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  �اًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْف�قًا 

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

يف هذا ال�شاأن.

م�دة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْش�ِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتم�عية                                                         

 جميل بن حممد علي حميدان

 

�شدر بتاريخ: 28 �شعبان 1443هـ

ال�م���واف�������ق: 31 م�ار�س 2022م
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

 قرار رقم )25( ل�سنة 2022

 ب�س�أن وْقـف العمل ب�لرتخي�س ال�سي�حي

ملطعم لنرتن�س لوجن

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة   2006 ل�شنة  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم مْن�ح وجتديد تراخي�س اخِل�ْدمات ال�شياحية،

2019 ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري الرتخي�س مبزاولة ن�شاط  وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 

��شة للِخ�ْدمات ال�شياحية، املطاعم املخ�شَّ

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر الآتي:

م�دة )1(

يوَق�ف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملطعم لنرتن�س لوجن ملدة ثالثة اأيام، وذلك لإخالل اإدارة 

املطعم باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مَي��سُّ م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

م�دة )2(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُي�عمل 

به من تاريخ �شدوره، وُي�ن�َش�ر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

زايد بن را�سد الزي�ين

�شدر ف�ي: 22 �شعبان 1443هـ

المواف���ق: 25 م��ار�س 2022م
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موؤ�س�سة التنظيم العق�ري

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

 بتنظيم ا�ستعم�ل حق الأف�سلية  

يف الوحدة العق�رية اململوكة على ال�سيوع الواقعة �سمن العق�رات امل�سرتكة 

 

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري: 

بعد الطالع على قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، 

وعلى الأخ�س املادة )61( منه، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

قرر الآتي: 

م�دة )1( 

نط�ق ال�سري�ن  

اأ- ت�ش��ري اأح��كام ه��ذا الق��رار على م��الك الوح��دات العقارية المملوك��ة على ال�ش��يوع عند رغبة 

اأحدهم في بيع ح�شته ل�شخ�س من غير ال�شركاء. 

ب- ل ت�ش��ري الأح��كام المن�شو�س عليه��ا في هذا القرار اإذا تم بي��ع الح�ش�س بين الزوجين اأو 

الأ�شول اأو الفروع اأو الإخوة اأو الأخوات وفروعهم اأو اإلى اأي �شركة مملوكة لأيٍّ منهم، كما ل 

ت�شري اأحكامه اإذا تم البيع في المزاد العلني وفقًا لإجراءات ر�شمها القانون. 

م�دة )2( 

الإخط�ر ب�لرغبة يف البيع 

يخطر مالك الوحدة العقارية على ال�شيوع باقي مالك الوحدة برغبته يف بيع ح�شته ل�شخ�س 

من غري ال�شركاء، وذلك مبوجب خطاب م�شجل بعلم الو�شول اأو بغريه من الو�شائل الإلكرتونية 

املقررة قانونًا، على اأن يت�شمن الإخطار ما ياأتي: 

1- ا�شم الم�شتري وعنوانه. 

2- بنود عقد البيع. 

3- ثمن البيع. 

م�دة )3( 

مهلة قبول ال�سراء 

ال�شيوع مهلة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ا�شتالم  مُينح باقي مالك الوحدة العقارية على 

الإخطار بالرغبة يف بيع احل�شة ل�شخ�س من غري ال�شركاء، وذلك لقبول �شراء احل�شة بنف�س 

بنود التعاقد املعلنة اإليهم. 
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م�دة )4(  

ا�ستعم�ل حق الأف�سلية  

اأ- يتعي��ن على المالك على ال�ش��يوع الذي يرغب في ال�ش��راء اأن يوجه اإل��ى البائع اإخطارًا برغبته 

في ال�ش��راء بموجب خطاب م�ش��جل بعلم الو�شول اأو بغيره من الو�ش��ائل الإلكترونية المقررة 

قانونًا، وذلك خالل الخم�ش��ة ع�ش��ر يومًا التالية لنتهاء المهلة الم�ش��ار اإليها في المادة )3( 

من هذا القرار. 

ب- يتعي��ن عل��ى المال��ك على ال�ش��يوع الذي اأبدى رغبته في ال�ش��راء، اإنهاء كاف��ة اإجراءات البيع 

اأمام اإدارة التوثيق بالوزارة المعنية ب�شئون العدل خالل الخم�شة ع�شر يومًا التالية لالإخطار 

برغبته في ال�شراء.  

ج- اإذا مار�س حق الأف�شلية اأكثر من مالك على ال�شيوع، فيِحق لهم عندئذ ال�شراء بالتنا�شب مع 

الح�ش�س المملوكة لكل منهم. 

د- اإذا اأ�شقط اأحد المالك اأو بع�شهم حق الأف�شلية انتقل ذلك الحق اإلى الباقين بالت�شاوي. 

م�دة )5( 

املط�لبة ب�لتعوي�س 

بالرغبة  الإخطار  يف  املذكورة  ال�شروط  من  للم�شرتي  اأف�شل  �شروط  مبوجب  البيع  مت  اإذا 

املطالبة  يف  احلق  ال�شيوع  على  املالك  لبقية  كان  ال�شركاء،  غري  من  ل�شخ�س  احل�شة  بيع  يف 

بالتعوي�س عن الأ�شرار التي حلقت بهم. 

م�دة )6( 

النف�ذ 

على الرئي�س التنفيذي تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

 

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العق�ري

�سلم�ن بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27�شعبان1443هـ

الم�������واف�����ق: 30مار�س2022م 
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 قرار جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب

 ب�عتم�د احل�س�ب اخلت�مي املوحد للدولة لل�سنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�سمرب

 2020م، وتقرير اأداء تنفيذ امليزانية الع�مة للدولة لل�سنة امل�لية 2020، وك�سف

 املن�قالت من ح�س�ب التقديرات الأخرى للوزارات 

واجله�ت احلكومية لل�سنة امل�لية 2020

 

ناق�س جمل�شا ال�شورى والنواب احل�شاب اخلتامي املوحد للدولة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2020م، وتقرير اأداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة لل�شنة املالية 2020، وك�شف املناقالت 

من ح�شاب التقديرات الأخرى للوزارات واجلهات احلكومية لل�شنة املالية 2020، واملعد من قبل 

وزارة املالية والقت�شاد الوطني.

وبعد املناق�شة قرر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب املوافقة على احل�شاب اخلتامي املوحد 

للدولة، ورفعه م�شفوعًا مبالحظاتهما.
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احل�س�ب اخلت�مي 

املوحد للدولة لل�سنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020م، 

وتقرير اأداء تنفيذ امليزانية الع�مة للدولة لل�سنة امل�لية 

2020، وك�سف املن�قالت من ح�س�ب التقديرات الأخرى 

للوزارات واجله�ت احلكومية لل�سنة امل�لية 2020
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قرار جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب ب�عتم�د احل�س�ب اخلت�مي لحتي�طي 

الأجي�ل الق�دمة لل�سنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 بعد تدقيقه من 

قبل ديوان الرق�بة امل�لية والإدارية

ناق�س جمل�شا ال�شورى والنواب احل�شاب اخلتامي لحتياطي الأجيال القادمة لل�شنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية والإدارية.

وبعد املناق�شة قرر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب املوافقة على احل�شاب اخلتامي لحتياطي 

الأجيال القادمة، ورفعه م�شفوعًا مبالحظتهما. 

 



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

83



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

84



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

85



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

86



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

87



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

88



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

89



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

90



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

91



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

92



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

93



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

94



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

95



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

96



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

97



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

98



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

99

71



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

100

 الإعالن�ت ال�س�درة تطبيق�ً للق�نون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�س�أن براءات الخرتاع ومن�ذج املنفعة

اإعالن رقم )12( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التج�رة اخل�رجية وامللكية ال�سن�عية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1771  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  30/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170191 :بلطلا مقر ]21[
 22/10/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/ES2015/070344  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
 -2 ،تیفلاك نیمون ویبیسیا ناوج -1 :نوعرتخملا ]72[ 
 وناغناھ وردناسكیلا ناد
  سیسكا لابولغ ریتاو ھیا يج ویلباد -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ناد -3 ،تیفلاك نیمون ویبیسیا ناوج -2 ،.لا .سا
 وناغناھ وردناسكیلا
 400 يد ھیا  10 لیفوج لید ، ادفا -1  :كلاملا ناونع
 سوجاب-ھیا  تیلاتروك لا يا -2 ،ارودنأ ، ينوبسیس
 ،10 لورتسینوم يلاك -3 ،ارودنأ ،  ، 400 يد ھیا اسودلال
 ،كورب لا يا 08294 ، كراب تاریستنوم ، يب را وی
 اینابسا ،ةنولشرب
 ىنم اھتكلامل و.ش.ش ةیركفلا ةیكلملل هاج :لیكولا ]74[
  دومحم رمع

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F28D 3/02, B01D 47/05 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2010/0180765 A1 
D2: US 4470451 A 
D3: US 4422501 A 
D4: CN 2854484 Y 
D5: US 5219021 A 
D6: US 3844342 A 
D7: US 5335720 A 
D8: US 2012/0240563 A1 

 
 رخبم - فثكم بوبنأ :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 بناجلا ةیطغتب مستی ثیح ،هریخبت متیس عئام ھیلع قفدتیو ھفیثكت متیس راخب ھلخادب قفدتی ثیح ،رخبم -فثكم بوبنأ  
 لقأ سامت ةیوازب عئاملا نم ةیلالھ حطسأ نیوكتل ةأیھم ةیرعش تابیكرتب بوبنألا اذھ نم يجراخلا بناجلاو يلخادلا
 ریخبتلاو بوبنألا لخاد يرعشلا فیثكتلاب حمسی امب راخبلاو عئاملا نیب لاصتالا ةھجاو ينحنت ثیح ةجرد 90 نم
 عفرألا يھ ةعئاملا ةقبطلا نوكت ثیح عئاملا يلالھلا حطسلا نم )25( يولعلا فرطلا دنع يجراخلا بناجلا ىلع
 .ةءافك رثكأ رخبتلا ةیلمعو
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
 

  



العدد: 3595 – الخميس 31 مارس 2022

102

 

 

 ] براءة اختراع12[
 

 
  1772 ] رقم البراءة:11[
 

 
  24/03/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160048] رقم الطلب: 21[
 10/04/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2014/002904 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

   10 2013 018 190.9[31] 
[32] 30/10/2013 

 ألمانیا] 33[
 ستشولتس، میتشیل -1 ] المخترعون:72[
 راستشیغ جي ام بي اتش -1] مالك البراءة: 73[

 67061-، دي100موندنھایمر ستراسیھ  -1 عنوان المالك:
 لودویغشافن، ألمانیا

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B01J 19/30 

 
 ] المراجع:56[

D1: EP 1541229 A1  
D2: EP 0764462 B1  
D3: EP 0761303 A2 

 
 أعمدة وأبراج التبادل الحراري، وال سیما لنقل الكتلة و/أو تعبئة عنصر  ع:] اسم االخترا54[

 
 ] الملخص:57[ 
بعنصر تعبئة وال سیما لنقل الكتلة و/أو أعمدة أو أبراج التبادل الحراري من خالل تدفقات الغاز و/أو السائل، عنصر  االختراعیتعلق   

شكل نصف موجة و/أو شرائط  إف) شكلت بشكل كبیر عن طریق أسطح على4-أیھ4) یضم عدداً من أسطح الصرف (1التعبئة المذكور (
أیھ) بما في ذلك واحدة على 2إف)، حیث یضم عنصر التعبئة مجموعة واحدة على األقل من الشرائط األولى (3-أیھ3على شكل موجة (

بي) بما في 2األقل على شكل نصف موجة و/أو شریط على شكل موجة طول الفترة األولى، وعلى األقل مجموعة الحقة من الشرائط (
دي) طول الفترة الثانیة، شكل نصف الموجة المذكور و/أو 3سي، 3على األقل على شكل نصف موجة و/أو على شكل موجة ( ذلك

إف) تمتد على طول طائرة محوریة افتراضیة لعنصر التعبئة، حیث طول الفترة من المجموعة األولى 3-أیھ3شرائط بشكل موجة (
سي) المجاولة 3بي)، طول الفترة المذكورة لمجموعة الشریط الثانیة (2مجموعة الثانیة (بي) المجاورة للشرائط من ال3أیھ) قطاع (2(

سي) على إتصال عند 3بي، 3لمجموعة الشریط األولى تتكیف مع بعضھا البعض في مثل ھذه الطریقة أن كالً من الشرائط المجاولة (
سي)، في حین أن شریط 3بي، 3یمكن أن یتحقق بین كل من الشرائط (نقطة واحدة على األقل، في مثل ھذه الطریقة التي تنقل السائل ال 

بي)، وحیث أن كل من نھایات الجسور 6أیھ) إلى نھایة الجسر الثاني (6إف) یمتد من نھایة الجسر األول (3-أیھ3واحد على األقل (
) 1دي) لعنصر التعبئة (3-أیھ3على األقل ( ، شریط واحدلالختراع). ووفقاً 1العرضي لعنصر التعبئة ( االتجاهبي) تسیر في 6أیھ، 6(

 ).1الطولي لعنصر التعبئة ( االتجاهیعمل في  االلتواءالملتوي على خط 
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1773 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  29/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160007 :بلطلا مقر ]21[
 24/01/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/065764  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   13/57276[31] 
[32] 23/07/2013 

 اسنرف ]33[
 نوسدیفید لوب دراودإ سمیج -1 :نوعرتخملا ]72[
 زیلانریف -2 ،ریفریس روتاروبال يل -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 دتیمیل )يد دنا رآ(
 ،نسریس 92284 ،نادریف عراش 35 -1  :كلاملا ناونع
 ،دور لادیفراو ،سیلب ریشكریب 100 -2 ،اسنرف ،سكدیس
 ایناطیرب ،يد رآ 541 يج رآ ریشكریب ،شرینیو
 تاراشتسإلاو ةاماحملل هوكراشمو يمیمتلا :لیكولا ]74[
 ةینوناقلا
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 401/14, C07D 
405/14 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2012/162365 A1 
D2: WO 2006/023778 A2  
D3: WO 2013/110890 A1 
 

 
 ةیلدیص تابیكرتو اھریضحتل ةیلمعو ، ةدیدج نیلونیوكوزیإ وأ نیزیلودنإوزیإ تابكرم :عارتخالا مسا ]54[
 اھیلع ىوتحت
 
 :صخلملا ]57[ 
 اھیلع ىوتحت ةیلدیص تابیكرتو اھریضحتل ةیلمعو ، ةدیدج نیلونیوكوزیإ وأ نیزیلودنإوزیإ تابكرم 
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1774 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  27/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150127 :بلطلا مقر ]21[
 14/09/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/028642  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   61/792,092[31] 
[32] 15/03/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ،روماد -2 ،فیزوج ،ونایسكاریت -1 :نوعرتخملا ]72[
 بسیج ،يللیدانود -4 ،ينافویج ،وتایلغوف -3 ،لوكین
 ویراد ،ينیمسیر -5 ،وردناسیلأ
 .بروك مھود دنآ براش كریم -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،يوھار ،وینیفأ نلوكنیال تسیإ 126 -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،07065 يسریج وین
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/545, A61K 
31/433, A61P 31/12 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2013/036783 A2  
D2: US 4822785 A  
D3: WO 2007/086011 A1  
D4: H. S. SADER ET AL: 
"Antimicrobial Activity of CXA-101, a 
Novel Cephalosporin Tested in 
Combination with Tazobactam against 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas 
aeruginosa, and Bacteroides fragilis 
Strains Having Various Resistance 
Phenotypes", Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy, vol. 55, no. 5, 14 
February 2011  
D5: US 7129232 B2  
D6: WO 2007/065862 A1  
 

 
 نوزولوتفیس نم ةیویح تاداضم تابیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ىلع لمتشت ةینالدیص تابیكرتو ،نزولوتفیس ىلع لمتشت ةینالدیص تابیكرت ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .تابیكرتلا هذھب ةلص تاذ تامادختساو قرطو ،تابیكرتلا هذھ ریضحتل قرطو ،ماتكابوزاتو نوزولوتفیس
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1775 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  30/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170066 :بلطلا مقر ]21[
 12/04/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 pct/us2015/057578  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

14/529,550[31] 
[32]  31/10/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 لیجین سنال ،نامتروب  -1 :نوعرتخملا ]72[
 دیتیروبروكنإ زویھ ركیب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ساسكت نتسویھ ,دلیفتسیو نیدلأ 7021 -1  :كلاملا ناونع

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

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 43/17, E21B 
43/26, E21B 47/06 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2006-0102342 A1 
D2: US 2014-0262232 A1 
D3: US 2015/0369023  
D4: US 2002/0007945  
 

 
 عیدصتلا ءادأ مییقتل يلعفلا تقولا يف طغض تانایب مادختسا  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لوأ عقوم راوجب ةفتلم بیبانأ ةلسلس فرط عضو نمضتت رئب ةرفح نیوكت عیدصتل ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ءارجإلا ءانثأ رئبلا ةرفح لخاد طغضلا ةبقارمو ،نیوكتلا عیدصتل رئبلا ةرفح لفسأ عئاملا خض ،رئب ةرفح لخاد
 ةرفح عیدصت ةداعإ نع ةرابع عیدصتلا ءارجإ نوكی نأ نكمی .لاصتا طخب لصتم لقألا ىلع دحاو رعشتسم مادختساب
 دارملا رئبلا ةرفح نم ءزج لزعل لزع يرصنع وأ دحاو لزع رصنع لیغشت ةقیرطلا نمضتت نأ نكمیو .رئبلا
 ةبقارم نم ةرداصلا تانایبلا ىلع ًءانب يلعفلا تقولا يف عیدصتلا ءارجإ لیدعت ةقیرطلا نمضتت نأ نكمیو .اھعیدصت
 رعشتسمو ،ةفتلملا بیبانألا لخاد لاصتا طخ ،ةفتلم بیبانأ رئب ةرفح عیدصتل ماظن نمضتیو .ءارجإلا ءانثأ طغضلا

 ءزجلاو يجراخلا ءزجلا نم ٍلكب طغضلا تارعشتسم لیصوت نكمیو .لاصتالا طخب لصتم لقألا ىلع دحاو طغض
 .ةفتلملا بیبانألل يلخادلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1776  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  30/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160165 :بلطلا مقر ]21[
 14/12/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/063599  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   10 2014 108 703.8[31] 
[32] 20/06/2014 

 ایناملأ ]33[
 ، فوھتوب -2 ،ساموت ، كیزسوارك -1 :نوعرتخملا ]72[
 ،ردناسكلأ كیرإ ، تسوبجیب -4 ،كول ، يكرامناف -3 ،سایتام
 ردناسكلإ ، ولسام -5
 يب يجولونكت رزیالیتریف يد شتا وی -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يج ھیا بوركنسیاث -2 ،. يف .
 ویلبد نا 6042 – لا نا ، 19 نفوھدرون -1  :كلاملا ناونع
 ، نیسإ 45143 ، 1 يلا بوركنسیاث -2 ،ادنلوھ ، دنومریور
 ایناملأ
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A23K 1/22 B01J 2/30 
C05C 9/00 C05G 3/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: FR 2874008 A1  
D2: US 2004/009878 A1  
D3: WO 2006/091077 A1  
D4: FR 1021100 A  
D5: EP 0533024 A2 

 
 اھجاتنإل ةقیرطو ایروی ةبیكرت  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،ةینف ایروی ةئیھ ىلع وأ ،دامس ةئیھ ىلع اھمادختسابو ،اھجاتنإل زاھجو ةقیرطبو ،ایروی ىلع يوتحت ةبیكرتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 )i( ىلع ةیمیسجلا ةبیكرتلا يوتحت .ةیمیسج ایروی ىلع يوتحت ةبیكرت جاتنإل ةفاضإ ةدام مادختسابو ،ةیذغت ةفاضإ ةدام ةئیھ ىلع وأ
 يوتحی رموجیلوأ وأ رمیلوب نم ةفیلوت نع ةرابع )ii( ثیح :)iii(و )ii( تانوكملا نم ًالك وأ دحاو ىلع لمتشت ةفاضإ ةدامو ایروی
 دیھدلأ ياد C2-C8 نع ةرابع )iii( ؛لقألا ىلع ةیفیظو ةعومجمب لینی;1700#& يلوب بكرمو لقألا ىلع ونیمأ ةعومجم ىلع
 يف )iii(و )ii( نینوكملا عومجمل ةینزولا ةبسنلا نوكتو نزولاب % 60 < (i) نوكملل ةینزولا ةبسنلا نوكتو ؛لقألا ىلع ةیتافیلأ
 ىقتنم لقألا ىلع بكرم نع ةرابع نوكی )iv( ثیح :)iv( نوكم ىلعً اضیأ ةفاضإلا ةدام لمتشت نأ نكمی .نزولاب % 1 < ةبیكرتلا
 ،اھنم تادیردیھنأو حالمأ ،ةیرطع ةیلیسكوبرك ياد ضامحأ ،اھنم تادیردیھنأو حالمأ ،ةیتافیلأ ةیلیسكوبرك ياد ضامحأ ةعومجم نم
 ةعومجمل ةینزولا ةبسنلا نوكتو نزولاب % 60 < (i) نوكملل ةینزولا ةبسنلا نوكتو ،اھنم تادیردیھنأو حالمأو ،دیھدلأ ضامحأو
 .نزولاب %1 < ةبیكرتلا يف )iv(و ،)iii(و ،)ii( نینوكملا
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 عارتخا ةءارب ]12

 
 

  1777  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  30/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160077 :بلطلا مقر ]21[
 26/05/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2014/005933  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   2013-245502[31] 
[32] 28/11/2013 

 نابای ]33[
 ،وتیاس -2 ،وسایوریھ ، يشاكات -1 :نوعرتخملا ]72[
 ،يكاسابیش -4 ،كوسوك ،ادوست -3 ،يموفیشوی
 يھوك ،اتاھوأ -5 ،وتیھوستیم
 دتمیل وك لاكیتویسامراف نیرویك -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ، موشت – 4 ياداجوروس ادناك ، 6 -1  :كلاملا ناونع
 نابایلا ، 8311-101  ویكوط ، وك – ادویشت
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D C07D 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2013/071203 A1 

 
 ھنم ًایئاود لوبقم حلم وأ ایروی قتشم :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 يلاحلا عارتخالا قلعتی .)FPRL1( لیامروفلا دیتبب لبقتسمب ھیبشل ززعم ریثأت ھل بكرمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 يوتحت ةینالدیص ةبیكرتب اًضیأ يلاحلا عارتخالا قلعتی .ھنم اًیئاود لوبقم حلم وأ )I( ةماعلا ةغیصلاب ھلیثمت مت بكرمب
 ]1 ةیئایمیكلا ةغیصلا[ .ھنم اًیئاود لوبقم حلم وأ )I( ةماعلا ةغیصلاب ھلیثمت متی يذلا بكرملا ىلع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1778 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  30/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160025 :بلطلا مقر ]21[
 24/02/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/059937  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   61/871,017[31] 
[32]  28/08/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 ریلیم ،ناریا -2 ،ریلیم ،يشوم -1 :نوعرتخملا ]72[
 ھیا .سا دتیانوی رومرفیا -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يساب ،جتیدلب ناجروم دنآ ناجروم -1  :كلاملا ناونع
 ةیناطیربلا ءارذعلا رزجلا ،الوتروت ،نوات دور ،تستسیا
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B08B 1/00 B08B 1/00 

 
 :عجارملا ]56[

 
D1: US 8500918 B1 
D2: US 7888895 B2 

 
 ةیسمشلا حاولألا فیظنت ماظنل ةقاطلا عاجرتساو لیملا يف مكحتلل ماظن :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 electronic ينورتكلإلا لیملا يف مكحتلا عم ،solar panel rows ةیسمشلا حاولألا فوفص فیظنتل ةقیرطو ماظن 

descent ةلمتحملا ةقاطلا ةداعتسا ماظنو potential energy recovery system، تاراشإ ةطساوب لمعتو 
 لوحی يذلا electronic switching device ينورتكلإلا لیوحتلا زاھجل ةمظنملا switching signals لیوحتلا
 نم اھلقن متی يتلا alternating current لدابتملا رایتلل generator DC دلوملا /motor روتوملا نم DC جتانلا
 ةكرحلا ءانثأ DC دلوملا /كرحملا ىلع لمحلا ةمواقم ءاشنإ متی .ماظنلا battery ةیراطب نحشل موقمو لوحم لالخ
 cleaning apparatus فیظنتلا زاھج لیم لدعم يف مكحتلا لجأ نم فیظنتلا ماظن ةعومجم نم ةلئاملا
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قرارات ال�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )17( ل�سنة 2022

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

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

وا�شتنادًا اإىل حكم حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية يف الدعوى رقم 17/2021/20/1 املوؤرخ 

يف 10 مار�س 2022، قررت ا�شتمالك:

جزء من ملك/ وقف حممد ح�شن ثامر و�شركائه ، الكائن يف دار كليب، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 1989/7362، العقار رقم 10009296، وذلك من اأجل م�شروع تطوير الطرق. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

بوزارة  والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  مراجعة  باملو�شوع  املتعلقة  التفا�شيل  كافة  على  لالطالع 

 .Lac@mun.gov.bh الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين على الربيد الإلكرتوين

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف

قرار ا�ستمالك رقم )18( ل�سنة 2022

املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

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

وا�شتنادًا اإىل حكم حمكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية يف الدعوى رقم 17/2021/20/1 املوؤرخ 

يف 10 مار�س 2022، قررت ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  املحرق،  يف  الكائن  اأحمد،  ونا�شر  علي  اإبراهيم  وقف  ملك/  من  جزء 

املقدمة رقم 1961/54، العقار رقم 02026197، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

بوزارة  والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  مراجعة  باملو�شوع  املتعلقة  التفا�شيل  كافة  على  لالطالع 

.Lac@mun.gov.bh الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين على الربيد الإلكرتوين

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

اإعالن�ت اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )37( ل�سنة 2022

ب�س�أن حتويل �سركة م�س�همة بحرينية مقفلة �س.م.ب.م 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )قري�س داداباي �س.م.ب.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 49267، طالبين 

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

اإعالن رقم )38( ل�سنة 2022

ب�س�أن حتويل �سركة ت�س�من

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ال�شكل  تغيير  طالبين   ،68961 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  جال�س/  للفايبر  )الحجاز  ا�شم  تحمل 

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

اإعالن رقم )39( ل�سنة 2022

ب�س�أن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�س�همة بحرينية مقفلة

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

المحدودة التي تحمل ا�شم )عارف �شادق القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 148804، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة.
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اإعالن رقم )40( ل�سنة 2022

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة ق�ئمة

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

تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نعمه،  اإبراهيم  ح�شن  اإبراهيم  ال�شيد/  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لالأ�شت�شارات 

ا�شم )ق�شر العا�شمة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61634-1، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة الم�شماة )مفرو�شات العا�شمة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4-10027. 
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ا�ستدراك 

�ح قرار ال�شتمالك رقم )10( ل�شنة 2022 املن�شور يف عدد اجلريدة الر�شمية  ي�شحَّ

رقم )3589(، اخلا�س با�شتمالك عقار ال�شيد/ ح�شني ربيع اأحمد الدرازي، الكائن يف 

�ط التف�شيلي  الدراز الذي يحمل رقم )05012261(، وامل�شتمَل�ك من اأجل م�شروع املخطَّ

ملنطقة الدراز، بحيث يكون قرار ال�شتمالك با�شم ح�شن ربيع اأحمد الدرازي.

وزير الأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

ع�س�م بن عبداهلل خلف


