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 قانون رقم )11( ل�سنة 2022

بالت�سديق على النظام الأ�سا�سي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية 

 

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه جمل�س جامعة 

يف  ال�شادر   ))137( د.ع   -  7490( رقم  قراره  مبوجب  الوزاري  امل�شتوى  على  العربية  الدول 

القاهرة بتاريخ 10 مار�س 2012،  

قنا عليه واأ�شدرناه:  ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

  املادة الأوىل

ـودق على النظام الأ�شا�شي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه جمل�س  �شُ

جامعة الدول العربية على امل�شتوى الوزاري مبوجب قراره رقم )7490 - د.ع )137(( ال�شادر 

ـظ الآتي:  ـَحـفُّ يف القاهرة بتاريخ 10 مار�س 2012، واملرافق لهذا القانون، مع التَّ

»اإن مملكة البحرين ل تعترب نف�شها ُمـلَزمة باأحكام الفقرة اخلام�شة من املادة الرابعة من 

النظام الأ�شا�شي«. 

املادة الثانية 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 رم�شان 1443هـ

الموافق: 12 اأبريــــــل 2022م
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 قانون رقم )12( ل�سنة 2022

  باملوافقة على ان�سمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية ح�سانات وامتيازات

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي )التعاون الإ�سالمي حالياً(

   

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                 ملك مملكة البحرين.   

بعد الطالع على الد�شتور،   

املوؤمتر  ملنظمة  ل  املعدَّ امليثاق  على  2010 بالت�شديق  ل�شنة   )8( رقم  وعلى القانون 

املادة  الثالثة من  والثالثني والفقرة  الرابعة  الثانية من املادة  الأخ�س الفقرة  الإ�شالمي، وعلى 

التا�شعة والثالثني من امليثاق، 

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2020 بالت�شديق على تعديل الفقرة الأوىل من املادة الثامنة 

من ميثاق منظمة التعاون الإ�شالمي،  

وعلى اتفاقية ح�شانات وامتيازات منظمة املوؤمتر الإ�شالمي،   

قنا عليه واأ�شدرناه:    ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

   املادة الأوىل  

املوؤمتر  منظمة  وامتيازات  ح�شانات  اإىل اتفاقية  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  ُووِفـق 

الإ�شالمي، املرافقة لهذا القانون.   

املادة الثانية   

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 11 رم�شان 1443هـ

الموافق: 12 اأبريــــــل 2022م
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 مر�سوم رقم )16( ل�سنة 2022

بتعيينات يف وزارة الداخلية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

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

وعلى املر�شوم رقم )3( ل�شنة 2013 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 2018 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى املر�شوم رقم )97( ل�شنة 2019 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2019 بتعيني مدير يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ يف وزارة الداخلية كل من:

1- اللواء عبداهلل حممد اإبراهيم الزايد                                 مفت�ساً عاماً بدرجة وكيل وزارة.

نائباً لرئي�س الأمن العام بدرجة مدير عام. 2- اللواء ركن ال�سيخ حمد بن حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

3- العميد حممد عبداهلل اأحمد احلرم                        م�ساعداً لرئي�س الأمن العام ل�سئون العمليات      

                       والتدريب بدرجة مدير عام. 

4- ال�سيخة م�ساعل بنت خليفة بن حمد اآل خليفة                 وكياًل م�ساعداً للتخطيط والتنظيم.

املادة الثانية

وُين�َشر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم،  على وزير 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 13 رم�شان 1443هـ

الموافق: 14 اأبــــــريل 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )19( ل�سنة 2022  

 ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت

جلمعية املَخـلِّـ�سني اجلمركيني البحرينية

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 )34( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املَخـلِّـ�شني اجلمركيني 

البحرينية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املَخـلِّـ�شني اجلمركيني البحرينية،

فيها  والثابت   2022/3/6 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعـم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عْقـد 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 حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية املَخـلِّـ�شني اجلمركيني البحرينية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

اأ�شهر  ثمانية  ملدة  البحرينية  اجلمركيني  املَخـلِّـ�شني  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  ُيـعيَّ

برئا�شة ال�شيد/ يا�شر عبداهلل را�شد الأمني،  وع�شوية كلٍّ من:

ـب غلوم موؤمن. 1- ح�شن ر�شا م�شيَّ

2- فواز عبداهلل را�شد الأمين.

3- عبا�س حميد علي �شالح الطبقة.

4- محمد ح�شن مح�شن يو�شف المتغوي.

5- ح�شن اإبراهيم باقر ح�شن.

ـاي. 6- ح�شين علي عبدعلي ال�شقَّ

7- عبداهلل اإبراهيم باقر ح�شن.

8- اأحمد علي ح�شين مال غلوم.
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 مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا 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.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شّ

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

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

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

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.  

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1443هـ

المـوافــــــــــق: 6 مــار�س 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )31( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �سرتة لالرتقاء باملراأة

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 )21( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شرتة لالرتقاء باملراأة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شرتة لالرتقاء باملراأة،

فيها  والثابت   2022/4/6 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعـم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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 حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية �شرتة لالرتقاء باملراأة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شرتة لالرتقاء باملراأة ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة/     ُيـعيَّ

زينب عبدالر�شا ح�شن علي ح�شن، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- فاطمة ال�شيد ها�شم خليل العلوي.

2- ب�شمة عبدالر�شا ح�شن علي ح�شن.

3- ريحانة ح�شن علي محمد اأبو�شري.

4- �شفاء ح�شن جا�شم اأحمد.

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا 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 
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اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

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

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

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

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 6 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأبـريـــــل 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم  )33( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �سند 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،

�شند  لقرية  اخلريي  ال�شندوق  موؤ�ش�شة  حَتوُّل  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

وجرداب اإىل جمعية �شند اخلريية الجتماعية، 

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

فيها  والثابت   2022/4/7 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعـم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989 وعدم عْقـد 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 حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية �شند اخلريية الجتماعية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شند اخلريية الجتماعية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/  ُيـعيَّ

حممد ح�شني عبداهلل ح�شن الهمام وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- عبدالنبي جا�شم عمران عبداهلل.

2- �شلمان علي اأحمد علي ح�شين هنون.

3- نرج�س اأحمد �شلمان اأحمد.

4- محمد ح�شين محمد ح�شين.

5- ح�شين حبيب محمد علي ح�شن.

6- محمد جعفر علي نا�شر محمد.

7- جابر حبيب محمد علي ح�شن.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا 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.

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

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

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

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

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

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

  وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 اأبريــل 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )38( ل�سنة 2022

 بتعديل اجلدول املرافق للقرار رقم )41( ل�سنة 2021

بتحديد املواقع ال�سياحية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )41( ل�شنة 2021 بتحديد املواقع ال�شياحية،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شاف بنود جديدة باأرقام )4( و)5( و)6( اإىل جدول حتديد املواقع ال�شياحية، املرافق 

للقرار رقم )41( ل�شنة 2021 بتحديد املواقع ال�شياحية، وذلك على النحو املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

 - فيما يخ�شه  ُكـلٌّ   - واملعنيني  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

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

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 اأبريــــــل 2022م
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جدول بتحديد املواقع ال�سياحية

املحافظة ع رقم املجمَّ املوقع الت�شل�شل

املحرق 264

مرا�شي البحرين الواقعة يف منطقة 

ديار املحرق

4

العا�شمة 346 و428 الواجهة البحرية للعا�شمة 5

العا�شمة 345 جممع 345 مبنطقة اجلفري 6

خرائط املواقع ال�سياحية

4( مرا�شي البحرين الواقعة في منطقة ديار المحرق
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5( الواجهة البحرية للعا�شمة

6( مجمع 345 بمنطقة الجفير
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )39( ل�سنة 2022

مبّنع ت�سنيع اأو ا�سترياد اأو تداُول منتجات كرات اخلرز املغناطي�سي 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س 

املادة )14( منه،

للعب الأطفال  الفنية اخلليجية  ب�شاأن اعتماد الالئحة   2015 ل�شنة  القرار رقم )1(  وعلى 

 ،BD 131704 -01 رقم

ـدة اخلا�شة  وعلى القرار رقم )95( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد الالئحة الفنية اخلليجية املوحَّ

باملتطلبات العامة ل�شالمة املنتجات ومالءمتها لال�شتخدام كالئحة فنية وطنية،

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة 

بالقرار رقم )155( ل�شنة 2017، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـمنع ت�شنيع اأو ا�شترياد اأو تداُول منتجات كرات اخلرز املغناطي�شي.

املادة الثانية

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات 

واملقايي�س.

املادة الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية. 

 

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 12 رم�شان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأبـريـــــل 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )20( ل�سنة 2022

 باإلغاء الرتخي�س املمنوح

ل�سركة اإن�سور دايركت بروكرز )فرع ل�سركة اأجنبية(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإن�شور 

العامة غري  قرار اجلمعية  به ح�شب  ـ�س  املرخَّ الن�شاط  ـِفـها عن مزاولة  لتَوقُّ بروكرز،  دايركت 

العادية لل�شركة بتاريخ 20 اأكتوبر 2020،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإن�شور دايركت بروكرز)فرع ل�شركة اأجنبية( وامل�شجلة حتت 

ال�شجل التجاري رقم 1- 68049 املوؤرخ يف 2008/3/11.

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 6 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأبـريـــــل 2022م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )22( ل�سنة 2022

ب�ساأن مْنح ترخي�س ل�سركة �سبري للتقنيات ذ.م.م

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

مو خدمة  ُتـمنح �شركة �شبري للتقنيات ذ.م.م ترخي�س �شركة م�شاِنـدة للقطاع املايل - مقدِّ

فع. دي الدَّ مو خدمة مزوِّ معلومات احل�شابات ومقدِّ

مادة )2(

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 10 اأبريـــل 2022م
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006

اإعالن رقم )14( 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.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية



العدد: 3598 – الخميس 14 أبريل 2022

41

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
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 08/04/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160072 :بلطلا مقر ]21[
 19/05/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/072503  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/145,307 
[32] 31/12/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،.ویلبد غیرك ،يدور -2 ،.ویلبد كرام ،نوسریبور -1
 توكس ،نیودوج -4 ،.ما انشیرك ،يفار
 .كنإ ،زسیفریس يجرینإ نوتروبیلاھ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يت ،نوتسویھ ،درافیلوب ریالیب 10200 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،77072 سكا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 47/09, E21B 
47/12, G06K 19/077 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011-0186290 A1  
D2: US 2011-0192594 A1  
D3: US 2005-0034863 A1  
D4: US 2008-0236814 A1  
D5: US 2012-0205103 A1 

 
 رئب ةئیب يف ةیقاطنلا بویعلا نع فشكلل مزراوخ :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةیلمع ءانثأ بیع كانھ ناك اذإ ام دیدحت ءانثأ )طفن رئب ،لاثملا لیبس ىلع( نوبركوردیھ رئب ةبقارم نكمی 
 يف RFID تامالع طلخ نكمی .رفحلا بقث يف )تنمسألا ،لاثملا لیبس ىلع( برستلل ةعنام ةدام نقح لثم
 لخاد اھعبتت مث ،رفح بقث يف عوضوم ،)اذكھو ،تنمسألا ،رفحلا نیط ،لاثملا لیبس ىلع( رئبلا ةرفح عئام
 لالخ نم تانایبلا ىلع لوصحلا نكمی .RFID تارعشتسم مادختساب لاصتالا تاعیمجت ةطساوب رفحلا بقث
 بقث فیلغتب طیحملا يقلحلا زیحلل اًیتمس ةھجتملا قطانملا نم رثكأ وأ ةدحاو يف RFID تامالع باوجتسا
 .يقلحلا زیحلا نم اًیتمس ةحازملا قطانملل ةبسنلاب يقلحلا زیحلا يف عئاملا عیزوت مییقت متیس .رفحلا

 
 
 
 22 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1785  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/04/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160073 :بلطلا مقر ]21[
 19/05/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/070773  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  14/145,524 
[32] 31/12/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،.ویلبد غیرك ،يدور -2 ،.ویلبد كرام ،نوسریبور -1
 توكس ،نیودوج -4 ،.ما انشیرك ،يفار
 .كنإ ،زسیفریس يجرینإ نوتروبیلاھ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يت ،نوتسویھ ،درافیلوب ریالیب 10200 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،77072 سكا
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 47/12, E21B 47/13 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2011/0186290 A1  
D2: US 2005/0034863 A1  
D3: US 2011/0192594 A1 D 
4: US 2008/0236814 A1  
D5: US 2009/0271117 A1 

 
 RFID راعشتسا ربع رئبلا لفسأ فورظلا مییقتل ةزھجأو قرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 فالغلل يجراخلا حطسلل ةبسنلاب تالاصتإلا تاعمجت نم رثكأ وأ دحاو بیكرتل لمعت نأ نكمی ةزھجأو قرط 
 ضعبلا اھضعبل ةبسنلابً ایلوط ةدعابتم عضوت نأ نكمی تالاصتإلا تاعمجت نم نینثإ .رئبلا ةرفح يف عوضوملا
 ةدحاو يف RFID تاقاطب نم تانایب ىلع لوصحلل تالاصتإ عمجت لك نیوكت متی ثیح ،فالغلا لوط ىلع
 لئاسلا يف RFID تاقاطب قاطنتسالو ،فالغلاب ةطیحملا ةقلحلا نم ةھجوملا تانیزألا قطانم نم رثكأ وأ
 .ةیفاضإ قرطو ،ةمظنأو ،ةزھجأ نع فشكلا مت .رئبلا يف لوألا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1786  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 10/04/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160096 :بلطلا مقر ]21[
 24/07/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/ES2014/070867  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]  P 201430077 
[32] 24/01/2014 

 اینابسإ ]33[
 وردیب زیوغنیمود زیلازنوك :عرتخملا ]72[
 .لإ .سإ ،فیال موكیدنإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 سال ونوغیلوب 13 لاشنانام/يس -1  :كلاملا ناونع
 ایرام اتناس يد وترویب لإ 11500 سوج ناس يد سانیلاس
 اینابسا ،زیداك
 ىنم اھتكلامل و.ش.ش ةیركفلا ةیكلملل هاج :لیكولا ]74[
 دومحم رمع

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C02F 1/04 C02F 1/04 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2009132327 A1  
D2: US 3509932 A  
D3: WO 0110526 A1  
D4: US 4541845 A 

 
 ریطقتلاب لئاوسلا ةیقنت ةقیرطو ةطحم :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 بئاوش حشرم و ةففخم ةبلص داوم ھب لئاسب )1( نازخ ىلع لمشی يذلا ریطقتلاب عئاوملا ةیقنتل ةقیرطو ةطحم  
 داوملاب لئاسلا ةرارح ةجردو طغض عفرل اھتجمربو )1( نازخلا جرخمب ةلصتم )3( ةخضم :ھجرخم دنع )2(
 ةسمالملا تاونقلا نم ةعومجم ىلع لمتشت ةبلص داوم ىلع يوتحی يذلا لئاسلل )4( نیخست ةقطنمو  ةبلصلا
 )4( نیخستلا ةقطنم جرخمب ةلصتم )5( ةدعابتم - ةبراقتم ثفنم ىلع اًضیأ لمشت يتلاو ، ةرارحلا لقن لئاسل
 نخسملا لئاسلا يف ةففخملا ةبلصلا داوملا لعجت ةقیرطب روطلا يئانث لئاس-راخب عئام ةعرس ةدایزل  ةجمربمو
 عئام نازخ ىلإ كانھ نمو )7( فثكم ىلإ لئاسلا رمی امنیب )6( ةبلصلا داوملا نم نازخ يف بسرتی لعفلاب
 .لئاس ةلاح يف )8( ىقنم
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )46(ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سجيل �سهم �سريك يف �سركة ذات م�سئولية حمدودة

با�سم ورثة ال�سريك يف ال�سركة

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

اأحمد ميرزا علي عبدالر�شا، ال�شريك في  ميرزا علي عبدالر�شا، بموجب وكالته عن بقية ورثة المتوفى جميل 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )رواق للهند�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49719-

1، طالبًا ت�شجيل �شهم ال�شريك في ال�شركة المذكورة با�شم كل من: �شلمان علي �شلمان علي، ومحمد جميل اأحمد 

ميرزا علي عبدالر�شا، ومحمود جميل اأحمد ميرزا علي عبدالر�شا. 

رة  ـدة 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 )47( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل �سركة ت�سامن

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 )بي�شاور للحلويات الباك�شتانية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 120638، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

رة  ـدة 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 )48( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 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 

تحمل ا�شم )بيور كار للخدمات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 143688، طالبين تغيير ال�شكل القانوين 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة.

رة  ـدة 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 )49( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

المن�شوري  زينات  مكتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية  نيابة عن ال�شادة �شركة البحرين لرذاذ المعادن الم�شجلة بموجب القيد رقم 

1437-2 ، طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة من �شركة مقفلة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

براأ�شمال وقدره 2،000،000 دينار بحريني  لت�شبح مملوكة من قبل: �شركة األكمي يو.كي. هولدكو 3 ليمتد، واإيكا 

غرانيولي�س او�شتريا جي�س. اإم .بي. اإت�س.

  BAHRAIN ATOMISERS( الــمــعــادن  ــرذاذ  ــ ل الــبــحــريــن  �ــشــركــة  مـــن:  الــتــجــاري  ال�ــشــم  وتغيير 

 BAHRAIN ATOMISERS( ذ.م.م  الــمــعــادن  ــرذاذ  لـ البحرين  �شركة  ــى:  اإلـ  ،)INTERNATIONAL

.)INTERNATIONAL W.L.L

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


