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 اأمر ملكي رقم )17( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى الأمر امللكي رقم )29( ل�شنة 2018 بت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية برئا�شة معايل ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد 

بن را�شد اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ف�شيلة ال�شيخ عبدالح�شين خلف الع�شفور        نائبًا للرئي�س.

2- ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبداللطيف محمود المحمود.

٣- ف�شيلة ال�شيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح.

٤- ف�شيلة ال�شيخ عدنان عبداهلل القطان.

5- ف�شيلة ال�شيخ محمد مال اأحمد ح�شن علي التوبالني.

٦- ف�شيلة ال�شيخ من�شور علي حمادة.

٧- ف�شيلة ال�شيخ محمد ح�شن عبدالمهدي ال�شيخ.

8- ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شليمان بن ال�شيخ من�شور ال�شتري.

9- ف�شيلة ال�شيخ جميل محمد اإبراهيم ح�شن الق�شاب.

10- ف�شيلة ال�شيخ ع�شام محمد اإ�شحاق العبا�شي.

11- ف�شيلة ال�شيخ جواد عبداهلل عبا�س ح�شين.

12- ف�شيلة ال�شيخ محمد جعفر محمد الجعفري.

1٣- ف�شيلة ال�شيخ را�شد ح�شن اأحمد البوعينين.

1٤- ف�شيلة ال�شيخ الدكتور اإبراهيم را�شد المريخي.

15- ف�شيلة ال�شيخ عبدالرحمن �شرار ال�شاعر.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات. 
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املادة الثانية

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

                                                                         

     ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بـتـاريــــــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـوافـــق: 1٤ يـونـيــــــــــــــو 2022م
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 اأمر ملكي رقم )18( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ الإن�شانية،  للعلوم  عي�شى  جائزة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )9( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بالأمر امللكي رقم )1٤( ل�شنة 2010،

وعلى الأمر امللكي رقم )٦٣( ل�شنة 201٧ باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء جائزة عي�شى خلدمة 

الإن�شانية، 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

بن  ال�شيخ حممد  �شمو  برئا�شة  الإن�شانية  اأمناء جائزة عي�شى خلدمة  ت�شكيل جمل�س  ُيـعاد 

مبارك اآل خليفة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة          نائبًا اأول للرئي�س.

2- الأ�شتاذ تقي محمد البحارنة           نائبًا ثانيًا للرئي�س.

٣- معالي ال�شيخ خالد بن اأحمد بن محمد اآل خليفة.

٤- معالي ال�شيخة مي بنت محمد اآل خليفة.

5- �شعادة ال�شيد علي عبداهلل العرادي.

٦- �شعادة الدكتور محمد علي الخزاعي.

٧- الأ�شتاذ علي عبداهلل خليفة.

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور هذا الأمر.

املادة الثانية

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

                                                                              ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 1٦ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافـق: 15 يــونـــيــــــــــو 2022م
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 اأمر ملكي رقم )19( ل�سنة 2022

بتعيني ممثل خا�س جلاللة امللك

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر رقم )5٣( ل�شنة 2001 املعدل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2002 باإعادة تنظيم 

الديوان امللكي،

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعني �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة ممثاًل خا�شًا لنا يف املهام التي نوكلها اإليه.

املادة الثانية

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 1٧ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـوافـق: 1٦ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 اأمر ملكي رقم )20( ل�سنة 2022

بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء ورئي�س ملحكمة التمييز

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٤2( ل�شنة 2002، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعني معايل ال�شيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة نائبًا لرئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء 

ورئي�شًا ملحكمة التمييز بدرجة وزير بحكم املن�شب.

املادة الثانية

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

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 1٧ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـوافـق: 1٦ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 اأمر ملكي رقم )21( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�س للمحكمة الد�ستورية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2٧( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )٣8( ل�شنة 2012،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم رقم )٤2( ل�شنة 2002 وتعديالته، وعلى 

الأخ�س املادة )٣٤( البند )ز( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )٣8( ل�شنة 201٧ بتعيني رئي�س ووكيل ملحكمة التمييز،

وبناًء على خطاب رئي�س املحكمة الد�شتورية ب�شاأن طلب اإعفائه من مدة ع�شويته املتبقية،

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ملدة خم�س  الد�شتورية  للمحكمة  رئي�شًا  البوعينني  اأحمد  بن ح�شن  امل�شت�شار عبداهلل  ُيعني 

�شنوات بدرجة وزير.

املادة الثانية

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

                                                                    

          ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 1٧ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـوافـق: 1٦ يــونـيــــــــــــو 2022م



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

11

 اأمر ملكي رقم )22( ل�سنة 2022

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعهد اإىل ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج.

املادة الثانية

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

 

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 18 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـوافـق: 1٧ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )22( ل�سنة 2022

 باإ�سافة مادة جديدة برقم )318 مكرراً(

اإىل قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )1٥( ل�سنة 1976

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 19٧٦، وتعديالته، 

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

املادة الأوىل

ُت�شاف اإىل الف�شل الثاين من الباب ال�شابع - الق�شم اخلا�س - من قانون العقوبات ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 19٧٦ مـادة جديدة بـرقم )٣18 مكررًا(، ن�شها الآتي:

 »يعاقب باحلب�س اأو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن متكني م�شتحق زيارة املح�شون من 

زيارته.«

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )23( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1997 

يف �ساأن تنظيم مهنة ال�سيدلة واملراكز ال�سيدلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   199٧ ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية، املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،

وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 200٧ ب�شاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )٣8( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )٣2( ل�شنة 2015،

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

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بتعريف )جمل�س الإدارة( الوارد يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 

199٧ يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، التعريف الآتي: 

المجل�س: المجل�س الأعلى لل�شحة.

املادة الثانية

ت�شتبدل كلمة )املجل�س( بعبارة )جمل�س الإدارة( اأينما وردت يف املر�شوم بقانون رقم )18( 

ل�شنة 199٧ يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.

املادة الثالثة

اأوىل( و)80( و)81( و)9٣( و)9٤( و)95( و)9٦(  فقرة  املواد )٧9  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

و)99( و)99 مكررًا( من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 199٧ يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 

واملراكز ال�شيدلية، الن�شو�س الآتية:

مادة )79( فقرة اأولى:

فيما عدا الأدوية الب�شيطة وامل�شتح�شرات ال�شيدلية التي ت�شرف بدون و�شفة طبية والتي 

الو�شفات الطبية من طبيب ُم�شرح له  اأن ت�شدر  ي�شدر بتحديدهما قرار من املجل�س، يجب 

مبزاولة مهنة الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان يف اململكة، على اأن تت�شمن ا�شمه وعنوانه وتوقيعه 

وتاريخ حتريرها.
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مادة )80(:

تكن مكتوبة على  للرقابة ما مل  اأدوية خا�شعة  اأية و�شفة طبية حتتوي على  ُيحظر �شرف 

و�شفات خا�شة م�شتوفية لل�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )2٣( من القانون رقم )15( ل�شنة 

200٧ ب�شاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.

 كما ُيحظر �شرف اأية و�شفة طبية حتتوي على اأدوية خا�شعة للرقابة اجلزئية، ما مل تكن 

مكتوبة على و�شفات خا�شة ُت�شدرها وحُتدد بياناتها الهيئة. 

 ول يجوز لغري ال�شيديل القانوين التدخل يف حت�شري الو�شفات الطبية التي حتتوي على 

اأدوية خا�شعة للرقابة اأو الرقابة اجلزئية اأو �شرفها اأو يف بيعها للجمهور.

مادة )81(:

من  اإل  اجلزئية  للرقابة  اخلا�شعة  الأدوية  اأو  للرقابة  اخلا�شعة  الأدوية  �شرف  يجوز  ل 

يف  �س  ُيخ�شَّ اأن  على  املجل�س،  يحددها  التي  والإجراءات  لل�شروط  وفقًا  قانوين،  �شيديل  ِقَبل 

الذي  الطبيب  وا�شم  وتاريخ �شرفها  واملن�شرفة  الواردة  الكميات  لقيد  �شجل  ال�شيديل  املركز 

حرر الو�شفة الطبية التي تت�شمن هذه الأدوية، مع الحتفاظ بهذه الو�شفة ملدة خم�س �شنوات 

بخامت  وختمها  عليها  ال�شيديل  وتوقيع  ال�شرف  بتاريخ  عليها  والتاأ�شري  ب�شرفها  القيام  بعد 

ال�شيدلية.

مادة )93(:

ُيعاقب بالحب�ــس مدة ل تقل عن �شــنة وبغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تجاوز ع�شرة  اأ- 

اآلف دينــار اأو باإحــدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعــت فيه المخالفة وم�شادرة 

ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:

ترخي�س،  بدون  ال�شيدلية  الم�شتح�شرات  لبيع  محاًل  اأو  �شيدليًا  مركزًا  اأدار  اأو  1- اأن�شاأ 

على  الح�شول  دون  ال�شيدلية  والم�شتح�شرات  لالأدوية  بت�شغيل م�شنع  قام  اأو  اأن�شاأ  اأو 

ال�شهادة الم�شار اإليها في المادة )٤5( من هذا القانون �شارية المفعول.

ترتب عليها دون وجه حق  اإلى طرق غير م�شروعة  التجاأ  اأو  بيانات غير �شحيحة  2- قدم 

الح�شول على الترخي�س باإن�شاء مركز �شيدلي اأو مكان لتخزين الأدوية اأو الم�شتح�شرات 

المادة  اإليها في  الم�شار  ال�شهادة  الح�شول على  اأو  ال�شيدلي  المركز  ال�شيدلية خارج 

)٤5( من هذا القانون.

٣- قام بتخزين اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية خارج مركز �شيدلي في مكان غير مرخ�س. 

٤- قام ببيع اأو عر�س للبيع دواء اأو م�شتح�شرًا �شيدليًا منتهي ال�شالحية.

ب-  ُيعاَقــب كل َمــن ُيخالــف حكم المــادة )5٣( من هذا القانون بالحب�ــس مدة ل تقل عن �شــنة 

وبغرامــة ل تقــل عــن خم�شــة اآلف دينــار ول تجــاوز ع�شــرة اآلف دينــار اأو باإحــدى هاتيــن 
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العقوبتيــن، وللمحكمــة اأن تق�شي بغلق المحل الذي وقعت فيــه المخالفة وم�شادرة ما يكون 

فيه من مواد وتجهيزات.

ج-  وفــي جميــع الحــالت يجب علــى الهيئة غلق المحل الــذي وقعت فيه المخالفــة اإداريًا لحين 

الف�شل في الدعوى الجنائية.

مادة )94(:

ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبغرامة ل تقل عن ثالثة اآلف دينار ول جتاوز ع�شرة 

اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من:

1-  زاول مهنة بدون ترخي�س يتطلب هذا القانون ترخي�شًا لمزاولتها.

2-  قــدم بيانــات غيــر �شحيحــة اأو التجاأ اإلى طــرق غير م�شــروعة ترتب عليها منحــه ترخي�شًا 

لمزاولة اإحدى المهن المن�شو�س عليها في هذا القانون دون وجه حق.

٣-  كل �شيدلي �شمح ل�شخ�س غير مرخ�س له بمزاولة مهنة ال�شيدلة بمزاولتها با�شمه.

٤-  ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة اأو اأيِّ تحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.

5-  قام بالتجار بالأدوية اأو الم�شتح�شرات ال�شيدلية دون ترخي�س.

مادة )9٥(:

ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تزيد على 

ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من:

1-  حــاز اأو عر�ــس بق�شد البيع اأدوية اأو م�شــتح�شرات �شيدلية غير م�شــجلة بدفاتر و�شــجالت 

الهيئة.

2-  باع اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية ب�شعر يزيد على الأ�شعار الر�شمية المقررة لها.

٣-  عر�ــس بق�شــد البيــع اأو بــاع اأو حــاز اأدويــة خا�شعــة للرقابــة الجزئيــة دون الح�شــول على 

ترخي�س.

٤-  قام بو�شف اأو �شرف اأدوية خا�شعة للرقابة الجزئية بالمخالفة لل�شــروط والإجراءات التي 

يحددها المجل�س.

مادة )96(:

ُيعاقب بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تزيد على ع�شرة اآلف دينار، كل من:

1-  احتفــظ فــي المركــز ال�شيدلي اأو فــي المحالت باأدوية اأو م�شــتح�شرات �شيدليــة اأو اأغذية 

�شحيــة، غيــر مرخ�ــس بالتجــار فيها في حــدود الرخ�شــة الممنوحة له طبقــًا لأحكام هذا 

القانون.

2-  قام بتوزيع اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية مجانًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
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٣-  ا�شتورد اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية بالمخالفة لحكم المادة )5٧( من هذا القانون.

٤-  امتنــع عــن تزويــد الهيئــة باأية بيانــات اأو قدم لها بيانات غيــر �شحيحة تتعلق ببيــع اأو توزيع 

الم�شتح�شرات ال�شيدلية، عند طلبها.

5-  خالف حكم المادة )٧٦( من هذا القانون.

٦-  اأي �شيدلي قانوني خالف حكم المادة )8٤( من هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة دينار كل من ا�شتورد اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية 

باملخالفة حلكم املادة )58( من هذا القانون.

مادة )99(:

التاأديبية  اجلزاءات  توقيع  للجنة  يجوز  املدنية،  اأو  اجلنائية  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  مع 

التالية يف حالة خمالفة اأحكام هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأو اأ�شول ومقت�شيات 

اآداب املهنة، وهي كالآتي:

1-  الإنذار.

الإيقاف عن العمل لمدة ل تتجاوز �شنة واحدة.  -2

٣-  اإلغاء الترخي�س بمزاولة المهنة و�شطب ا�شم المخالف من �شجل الهيئة.

مادة )99 مكرراً(:

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، ومبراعاة حكم املادتني )98( و)99( من 

الدوائية  واملن�شاأة  ال�شيدلية  املراكز  على  التالية  اجلزاءات  توقيع  للجنة  يكون  القانون،  هذا 

وامل�شانع واملخازن التي تثبت خمالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له: 

1-  الإنذار.

2-  الغرامة المالية التي ل تقل عن األفي دينار ول تجاوز ع�شرة اآلف دينار.

٣-  الغلق لمدة ل تجاوز �شنة واحدة.

٤-  اإلغاء ترخي�س ال�شيدلية اأو المن�شــاأة الدوائية والم�شانع والمخازن نهائيًا و�شــطب ال�شــم 

من �شجل الهيئة.

ويتعنيَّ عند تقدير الغرامة مراعاة َج�شامة املخالفة، والعَنت الذي بدا من املخاِلف، واملنافع 

َرر الذي اأ�شاب الغري نتيجًة لذلك. التي جناها، وال�شَّ
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املادة الرابعة

تنظيم مهنة  �شاأن  199٧ يف  ل�شنة  بقانون رقم )18(  املر�شوم  املادة )1( من  اإىل  ُت�شاف 

ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، التعريفات الآتية:

الم�ســتح�سرات ال�سيدليــة: اأي دواء اأو م�شــتح�شر �شحــي يحتــوي علــى مادة فعالــة اأو اأكثر من 

م�شدر ع�شــبي اأو طبيعي اأو كيميائي لتح�شــين اأو المحافظة على الوظائف الحيوية للج�شــم دون 

اأن يكون مق�شودًا منه عالج مر�س اأو الوقاية منه، اأو ُمركب يخ�شع للتنظيم.

الأدويــة الخا�سعــة للرقابــة: الأدويــة التــي تحتــوي علــى مــادة اأو اأكثــر مــن المواد المخــدرة اأو 

الموؤثرات العقلية اأو المواد الأولية الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم )15( ل�شنة 200٧ 

ب�شاأن المواد المخدرة والموؤثرات العقلية.

الأدوية الخا�سعة للرقابة الجزئية: الأدوية التي ل تحتوي على اأي مادة من المواد المخدرة اأو 

الموؤثرات العقلية اأو المواد الأولية الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم )15( ل�شنة 200٧ 

ب�شــاأن المواد المخدرة والموؤثرات العقلية ويمكن اإ�شــاءة ا�شتخدامها لغير الأغرا�س التي �شنعت 

من اأجلها، وي�شدر بتحديدها قرار من الهيئة.

املادة اخلام�سة

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

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

18

 قانون رقم )24( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 1976 

يف �ساأن الأو�سمة 

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

بعد الطالع على الد�شتور،   

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 19٧٦ يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته، 

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

املادة الأوىل 

ُين�شاأ و�شامان جديدان با�شمي )الو�شام امللكي لل�شرطة( و)و�شام اخلدمة الأمنية املميزة( 

ُي�شافان اإىل الأو�شمة املن�شو�س عليها يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 19٧٦ 

يف �شاأن الأو�شمة، ويكون ترتيبهما على التوايل بعد )و�شام العمل الوطني(. 

املادة الثانية 

ُت�شاف مادتان جديدتان برقمي )٦( مكررًا )5( و)٦( مكررًا )٦(، اإىل املر�شوم بقانون 

رقم )19( ل�شنة 19٧٦ يف �شاأن الأو�شمة، ن�شاهما الآتيان: 

مادة )6( مكرراً )٥(:

»ُينح الو�شام امللكي لل�شرطة لل�شباط و�شباط ال�شف واأفراد قوات الأمن العام ممن قدموا 

اأعماًل اأمنية ا�شتثنائية اأظهروا فيها ال�شجاعة والب�شالة.

ويتاألف هذا الو�شام من درجتني، ُتخ�ش�س الدرجة الأوىل لل�شباط والدرجة الثانية ل�شباط 

ال�شف والأفراد.«

مادة )6( مكرراً )6(:

العام  الأمن  قوات  واأفراد  ال�شف  و�شباط  لل�شباط  املميزة  الأمنية  اخلدمة  و�شام  »ُينح 

واملدنيني العاملني يف وزارة الداخلية، ممن اأم�شوا يف العمل خم�س ع�شرة �شنة على الأقل، واأدوا 

اأعمالهم باأمانة واإخال�س.

من  ُيعادلهم  ومن  لل�شباط  الأوىل  الدرجة  ُتخ�ش�س  درجتني،  من  الو�شام  هذا  ويتاألف 

املدنيني، والدرجة الثانية ل�شباط ال�شف والأفراد ومن ُيعادلهم من املدنيني.«
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املادة الثالثة 

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

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )2٥( ل�سنة 2022

 بالت�سديق على اتفاقيتي القر�س وال�سمان مل�سروع اإن�ساء مركز التحكم

 اجلديد للمراقبة والتحكم يف �سبكات الكهرباء واملاء بني حكومة مملكة

البحرين وال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

والتحكم  للمراقبة  التحكم اجلديد  اإن�شاء مركز  وال�شمان مل�شروع  القر�س  اتفاقيتي  وعلى 

يف �شبكات الكهرباء واملاء بني حكومة مملكة البحرين وال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي 

والجتماعي، املوقعتني يف مدينة املنامة بتاريخ 22 نوفمرب 2021،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

للمراقبة  اجلديد  التحكم  مركز  اإن�شاء  مل�شروع  وال�شمان  القر�س  اتفاقيتي  على  ودق  �شُ

لالإمناء  العربي  وال�شندوق  البحرين  مملكة  حكومة  بني  واملاء  الكهرباء  �شبكات  يف  والتحكم 

القت�شادي والجتماعي، املوقعتني يف مدينة املنامة بتاريخ 22 نوفمرب 2021، واملرافقتني لهذا 

القانون. 

املادة الثانية 

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

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )26( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )٥1( ل�سنة 2009

 ب�ساأن حظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين

وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حظر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  وعلى 

الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة،

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

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بتعريفي »اللجنة الوطنية« و»اجلدول رقم )1( اأو )2( اأو )٣(« الواردين يف املادة 

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حظر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  من   )1(

الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، التعريفان الآتيان: 

مادة )1(:

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر اأ�شــلحة الدمار ال�شــامل، المن�شــاأة طبقًا لحكم 

المادة )2( من هذا القانون. 

الجــدول رقــم )1( اأو )2( اأو )3(: جــدول المــواد الكيميائيــة رقــم )1( اأو )2( اأو )٣( المرافــق 

لالتفاقيــة والــذي يعتبــر جزءًا ل يتجــزاأ من هذا القانــون، واأية تعديالت ت�شــدر عليه بقرار من 

مجل�ــس الــوزراء بنــاًء على اقتراح اللجنــة الوطنية، وذلك وفقــًا لما يطراأ على الجــدول المرافق 

لالتفاقية من تعديالت.

املادة الثانية

ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )2( و)5( و)15( من القانون رقم )51( ل�شنة 2009 ب�شاأن حظر 

ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، الن�شو�س الآتية:

مادة )2(:

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى »اللجنة الوطنية املعنية بحظر اأ�شلحة الدمار ال�شامل« تتبع وزير اخلارجية، 

وي�شدر بت�شكيلها وحتديد نظام عملها قرار من جمل�س الوزراء.

القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  وال�شالحيات  املهام  مببا�شرة  الوطنية  اللجنة  وتخت�س 
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واملعاهدات  التفاقيات  تنفيذ كافة  التفاقية، ومتابعة  ال�شابعة من  املادة  الفقرة )٤( من  ويف 

والربوتوكولت وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة بعدم انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل وو�شائل 

اإي�شالها. وملجل�س الوزراء اإ�شافة اخت�شا�شات اأخرى للجنة الوطنية يف القرار ال�شادر بت�شكيلها 

وحتديد نظام عملها.

مع  بالتن�شيق  فيها  املمثلة  باجلهات  اخت�شا�شاتها  ممار�شة  يف  ال�شتعانة  الوطنية  وللجنة 

الوزير املعني باجلهة اأو من يف حكمه، وعلى تلك اجلهات التعاون مع اللجنة الوطنية يف �شبيل 

قيامها مبهامها.

مادة )٥(:

ُيحظر على اأي �شخ�س نقل اأي من املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول رقم )2( من اأو اإىل 

اأو عرب دولة لي�شت طرفًا يف التفاقية.

مادة )1٥(:

ت�شري  اآخر،  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�س  اأ�شد  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم 

داخل  ارتكبت  �شواًء  فيها،  املحددة  اجلرائم  على  التالية  املواد  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات 

اإقليم مملكة البحرين اأو من مواطن بحريني خارج اإقليم مملكة البحرين، اأو من اأجنبي داخل 

اإقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب اأي من تلك اجلرائم يف اخلارج ومل يكن طلب ت�شليمه قد 

ُقِبل.  

املادة الثالثة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )27( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين الأ�سلحة 

البكرتيولوجية )البيولوجية( والتك�سينية وتدمري تلك الأ�سلحة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 19٧٦، وتعديالته،

والذخائر،  والأ�شلحة  املفرقعات  �شاأن  يف   19٧٦ ل�شنة  بقانون رقم )1٦(  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدل بالقانون رقم )22( 

ل�شنة 201٤،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   199٧ ل�شنة  بقانون رقم )18(  املر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،

املوحد  »القانون«  النظام  على  باملوافقة   2002 ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى قانون الق�شاء الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣٤( ل�شنة 2002، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة  بقانون رقم )٤٦(  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  وعلى قانون الإجراءات 

وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 200٦ ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حظر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  وعلى 

الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، املعدل بالقانون رقم )2٦( ل�شنة 2022،

املعدل   ،201٣ ل�شنة   )1٤( رقم  بالقانون  ال�شادر  املدين  الطريان  تنظيم  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )٤( ل�شنة 2022،

وعلى القانون رقم )٣2( ل�شنة 201٧ باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل،

وعلى القانون رقم )٧( ل�شنة 2022 ب�شاأن البيئة،

اتفاقية  اإىل  البحرين  دولة  ان�شمام  على  باملوافقة   1988 ل�شنة  املر�شوم رقم )9(  وعلى 

حظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين الأ�شلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتك�شينية وتدمري تلك 

الأ�شلحة املوقعة يف 10 اأبريل 19٧2،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ
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مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن ُكلٍّ منها 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

التفاقيــة: اتفاقيــة حظــر ا�شــتحداث واإنتــاج وتخزيــن الأ�شــلحة البكتريولوجيــة )البيولوجية( 

والتك�شينية وتدمير تلك الأ�شلحة.

اللجنة الوطنية: اللجنة الُمن�شــاأة طبقًا لحكم المادة )2( من القانون رقم )51( ل�شــنة 2009 

ب�شاأن حظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة.

العن�ســر البيولوجــي: اأي مــادة من اأ�شل بيولوجي )حيوي( قادرة علــى اإحداث وفاة اأو اأمرا�س 

اأو اأ�شرار بالإن�شان اأو الحيوان اأو النبات اأو غيرها من الكائنات الحية اأو عنا�شر البيئة الأخرى.

التك�سينات: مواد �شامة غير حية، تنتج من اأنواع كثيرة من الكائنات الحية، كالحيوان اأو النبات 

اأو الكائنات الدقيقة )البكتيريا(.

الأ�سلحة البيولوجية اأو التك�سينية: العنا�شر البيولوجية اأو التك�شينات، بكميات ل يمكن تبريرها 

لالأغرا�ــس الوقائيــة اأو الحمائيــة اأو ال�شــلمية الأخرى، اأيًا كان م�شدرها اأو و�شــيلة ا�شــتحداثها، 

وت�شمل اأية اأ�شلحة اأو معدات اأو و�شائل اإي�شال م�شممة ل�شتخدام عنا�شر بيولوجية اأو تك�شينات 

لأغرا�س عدائية اأو في النزاعات الم�شلحة.

الأمــان البيولوجــي: المبــادئ والتدابيــر التي تهدف لمنع خطــر التعر�س لعنا�شــر بيولوجية اأو 

تك�شينات. 

الأمــن البيولوجــي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحا�شــبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون 

فقدان اأو �شرقة اأو �شوء ا�شتخدام اأو اإطالق عمدي اأو غير عمدي لعنا�شر بيولوجية اأو تك�شينات.

قائمــة المراقبــة: قائمة بالعنا�شر البيولوجية والتك�شــينات التي يجوز الترخي�س بالتعامل فيها 

طبقًا لحكم المادة )٣( من هذا القانون، والتي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�ــس الوزراء بناًء 

على اقتراح اللجنة الوطنية.

ال�سخ�س: اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

مادة )2(

ُيحظر على اأي �شخ�س القيام باأي عمل من الأعمال الآتية:

ا�شــتحداث اأو اإنتــاج اأو تخزيــن اأي �شــالح بيولوجــي اأو تك�شــيني اأو تطويــره اأو ا�شــتيراده اأو   -1

ت�شديــره اأو اإعــادة ت�شديــره اأو �شــحنه العابــر )ترانزيت( اأو مــروره اأو الح�شــول عليه باأي 

طريقة اأو حيازته اأو اإحرازه اأو الحتفاظ به، �شــواًء لنف�شــه اأو لح�شــاب الغير، اأو امتالكه اأو 

نقله ب�شورة مبا�شــرة اأو غير مبا�شــرة اإلى اأي مكان داخل المملكة اأو خارجها اأو التعامل فيه 

باأي �شورة من �شور التعامل.
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تحويل اأي عن�شر بيولوجي اأو تك�شينات اإلى �شالح بيولوجي اأو تك�شيني.  -2

بنــاء اأو امتــالك اأو اإدارة من�شــاأة لإنتــاج الأ�شــلحة البيولوجيــة اأو التك�شــينية، اأو اقتنــاء اأو   -٣

الحتفاظ باأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأ�شلحة اأو و�شائل ا�شتخدامها اأو اإي�شالها.

ا�شــتعمال الأ�شــلحة البيولوجية اأو التك�شينية اأو اإطالق عنا�شر بيولوجية اأو تك�شينات، بهدف   -٤

اإلحاق اأذى بالكائنات الحية اأو ترويع الأ�شخا�س.

مادة )3(

ل يجوز لأي �شخ�س دون احل�شول على ترخي�س من اللجنة الوطنية، ا�شتحداث اأو اإنتاج 

اأو  حتويلها  اأو  تطويرها  اأو  ا�شتعمالها  اأو  املراقبة،  بقائمة  املدرجة  العنا�شر  من  اأي  تخزين  اأو 

ا�شتريادها اأو ت�شديرها اأو اإعادة ت�شديرها اأو �شحنها العابر )ترانزيت( اأو مرورها اأو احل�شول 

اأو  اأو حل�شاب الغري،  اأو الحتفاظ بها، �شواًء لنف�شه  اإحرازها  اأو  اأو حيازتها  باأي طريقة  عليها 

اأو  خارجها  اأو  اململكة  داخل  مكان  اأي  اإىل  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  نقلها  اأو  امتالكها 

التعامل فيها باأي �شورة من �شور التعامل.

ومدة  الرتاخي�س  وجتديد  منح  واإجراءات  �شروط  بتحديد  قرارًا  الوطنية  اللجنة  وت�شدر 

�شريانها واأوجه ا�شتعمال العنا�شر املدرجة بقائمة املراقبة.

مادة )4(

ُتفر�س ر�شوم على منح وجتديد الرتاخي�س التي ت�شدر طبقًا لأحكام هذا القانون، وي�شدر 

بتحديد هذه الر�شوم وفئاتها واإجراءات حت�شيلها قرار من اللجنة الوطنية بعد موافقة جمل�س 

الوزراء.

مادة )٥(

يلتزم املرخ�س له مبراعاة الآتي:

اإجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي ي�شدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.  -1

تقديــم تقارير �شــنوية دوريــة للجنة الوطنية بالأن�شــطة التــي يزاولها، مو�شحــًا بها عمليات   -2

ال�شتيراد والت�شدير وال�شتخدام لأي من العنا�شر المدرجة بقائمة المراقبة.

اإخطــار اللجنــة الوطنيــة كتابــًة قبل مزاولــة اأي اأن�شــطة م�شــتحدثة تتعلق باأي مــن العنا�شر   -٣

المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لتخاذ اإجراءات الترخي�س بها.
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مادة )6(

ُيلغى الرتخي�س بقرار من اللجنة الوطنية يف الأحوال الآتية:

اإذا فقد المرخ�س له اأحد �شروط الترخي�س.   -1

اإذا خالف المرخ�س له اأيًا من اللتزامات المفرو�شة عليه بموجب اأحكام هذا القانون.  -2

اإذا اقت�شت الم�شلحة العامة ذلك، دون الإخالل بحق المرخ�س له للمطالبة بالتعوي�س عن   -٣

الأ�شرار التي لحقت به اإن كان له مقت�س.

ويجوز ملن �شدر �شده قرار باإلغاء ترخي�شه التظلم اأمام وزير اخلارجية خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ اإخطاره به، وعلى الوزير البت يف التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديه، وُيخَطر 

املتظلم بالقرار ال�شادر ب�شاأنه، ويعترب م�شي هذه املدة دون رد رف�شًا �شمنيًا للتظلم.

وملن رف�س تظلمه �شراحًة اأو �شمنًا اأن يطعن اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من 

تاريخ اإخطاره برف�س تظلمه اأو اعتباره مرفو�شًا �شمنيًا.

مادة )7(

يجب على كل �شخ�س ح�شل على اأية بيانات اأو معلومات �شرية من اململكة اأو من اأية دولة 

طرف يف التفاقية تنفيذًا لأحكام هذا القانون اأن يحافظ على �شريتها، واأل يف�شيها اإىل الغري 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإل اإذا كان ذلك تنفيذًا لأمر �شادر من جهة التحقيق اأو املحكمة 

املخت�شة اأو تنفيذًا لأحكام التفاقية.

مادة )8(

للقيام  رئي�شها  يعينهم  الذين  غريهم  من  اأو  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء  من  للمفت�شني  يكون 

باأعمال التفتي�س والتحقق من تطبيق اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له ال�شلطات 

الآتية:

دخــول المحــال والمن�شــاآت ذات ال�شلــة بمزاولــة اأي مــن الأن�شــطة الخا�شعــة لأحــكام هذا   -1

القانون.

الطالع على الوثائق وال�شجالت ذات ال�شلة باأعمال التفتي�س.  -2

طلب البيانات والمعلومات الالزمة للقيام باأعمال التفتي�س.  -٣

اإدارتهم  وامل�شئولني عن  القانون وممثليهم  الأ�شخا�س اخلا�شعني لأحكام هذا  ويجب على 

الفعلية متكني مفت�شي اللجنة الوطنية من اأداء مهامهم وعدم اإعاقتهم، واأن يزودوهم بامل�شتندات 

والبيانات واملعلومات ال�شحيحة والالزمة.
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مادة )9( 

يكون للموظفني الذين يخولهم الوزير املعني ب�شئون العدل بالتفاق مع اللجنة الوطنية �شفة 

ماأموري ال�شبط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون، والتي تقع 

يف دوائر اخت�شا�شهم، وتكون متعلقة باأعمال وظيفتهم.

وحتال املحا�شر املحررة بالن�شبة لهذه اجلرائم اإىل النيابة العامة بقرار من رئي�س اللجنة 

الوطنية.

مادة )10(

ت�شري  اأي قانون اآخر،  اأو  عليها قانون العقوبات  ين�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

داخل  ارتكبت  �شواًء  فيها،  املحددة  التالية على اجلرائم  البنود  عليها يف  املن�شو�س  العقوبات 

اإقليم مملكة البحرين اأو من مواطن بحريني خارج اإقليم مملكة البحرين، اأو من اأجنبي داخل 

اإقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب اأي من تلك اجلرائم يف اخلارج ومل يكن طلب ت�شليمه قد 

ُقِبل:

1- يعاقب بال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار 

ول جتاوز ع�شرين األف دينار، كل من ارتكب فعاًل من الأفعال املن�شو�س عليها يف املادة )2( 

من هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد اإذا ن�شاأ عن اأي من هذه الأفعال موت 

�شخ�س اأو اأكرث اأو اإحلاق �شرر ج�شيم بالبيئة اأو ال�شحة العامة اأو تعطيل مرفق عام.      

ويعاقب بذات العقوبة كل من حر�س اأو �شاعد اأو اتفق مع اأي �شخ�س على القيام باأي فعل من 

هذه الأفعال، ووقعت اجلرية بناًء على هذا التحري�س اأو امل�شاعدة اأو التفاق. 

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شبع �شنوات والغرامة التي ل تقل عن خم�شة اآلف 

دينار ول تزيد على ع�شرة اآلف دينار، اأو اإحدى هاتني العقوبتني، اإذا مل يرتتب على التحري�س 

اأو امل�شاعدة اأثر.

2- يعاقب بال�شــجن مدة ل تقل عن خم�ــس �شــنوات وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شــة اآلف دينار 

ول تجاوز ع�شرين األف دينار كل من خالف حكم المادة )٣( من هذا القانون. 

٣- يعاقــب بالحب�ــس وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شــمائة دينار ول تجــاوز األف دينار، اأو باإحدى 

هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف اأيًا من اأحــكام المادتين )5( و)٧(، والفقــرة الثانية من 

المادة )8( من هذا القانون.

وُت�شاعف العقوبات املن�شو�س عليها يف اأي من البنود ال�شابقة يف حالة العود.
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مادة )11(

مع عدم الإخالل مب�شئولية ال�شخ�س الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون، يعاقب ال�شخ�س 

العتباري بالغرامة التي ل تقل عن خم�شني األف دينار ول جتاوز مائتي األف دينار اإذا ارتكبت 

اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون با�شمه اأو حل�شابه. 

ويف حالة احلكم بالإدانة يجوز اأن تاأمر املحكمة بحرمان ال�شخ�س العتباري من امل�شاركة 

يف امل�شروعات العامة اأو باإغالق مقاره التي وقعت فيها اجلرية اأو بحله واإغالق جميع مقاره 

وفروعه.

مادة )12(

تق�شي املحكمة يف حالة احلكم بالإدانة مب�شادرة اأو اإتالف اأو تدمري الأ�شلحة البيولوجية 

تلك  اإنتاج  مرافق  من  وغريها  اجلرية  حمل  والتك�شينات  البيولوجية  والعنا�شر  التك�شينية  اأو 

عليه  املحكوم  يتحمل  اأن  على  لرتكاب اجلرية،  امل�شتخدمة  والأ�شياء  املعدات  وكافة  الأ�شلحة 

نفقات الإتالف اأو التدمري.

مادة )13(

يف  املوجهة  البيولوجية  الأن�شطة  جمال  يف  دويل  تعاون  باأي  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 

الدويل  التبادل  ذلك  الأمرا�س مبا يف  من  الوقاية  ميدان  العلمية يف  والتطبيقات  الكت�شافات 

تخزين  اأو  اإنتاج  اأو  ا�شتعمال  اأو  بتجهيز  اخلا�شة  واملعدات  والتك�شينات  البيولوجية  للعنا�شر 

العنا�شر البيولوجية والتك�شينات لالأغرا�س ال�شلمية ووفقًا لالتفاقية.

مادة )14(

ل تخل اأحكام هذا القانون باأية �شروط اأو ت�شاريح اأو تراخي�س اأو التزامات اأخرى ين�س 

عليها اأي قانون اآخر.

مادة )1٥(

ت�شري الأحكام املن�شو�س عليها يف التفاقية فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون.

مادة )16(

للجنة الوطنية ال�شتعانة يف ممار�شة اخت�شا�شاتها الواردة يف هذا القانون باجلهات املمثلة 

فيها بالتن�شيق مع الوزير املعني باجلهة اأو من يف حكمه، وعلى تلك اجلهات التعاون مع اللجنة 

الوطنية يف �شبيل قيامها مبهامها.
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مادة )17(

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

71

 قانون رقم )28( ل�سنة 2022 

بالت�سديق على اتفاقية التعاون اجلمركي العربي 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،  

وعلى اتفاقية التعاون اجلمركي العربي املحررة مبدينة الريا�س يف 1٦ رجب 1٤٣٦هـ املوافق 

5 مايو 2015م، والتي وقعتها مملكة البحرين يف 28 ذي احلجة 1٤٤1هـ املوافق 18 اأغ�شط�س 

2020م،  

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:  

املادة الأوىل 

ودق على اتفاقية التعاون اجلمركي العربي املحررة مبدينة الريا�س يف 1٦ رجب 1٤٣٦هـ  �شُ

 18 املوافق  1٤٤1هـ  احلجة  ذي   28 يف  البحرين  مملكة  وقعتها  والتي  2015م،  مايو   5 املوافق 

اأغ�شط�س 2020م، واملرافقة لهذا القانون.  

املادة الثانية 

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

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

  

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م
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 قانون رقم )29( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة الثانية من املر�سوم بقانون رقم )2٥( ل�سنة 201٥

 ب�ساأن حت�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري  

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

البنية  وتطوير  اإن�شاء  كلفة  حت�شيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التحتية يف مناطق التعمري،  

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

املادة الأوىل 

2015 ب�شاأن حت�شيل كلفة  ُت�شاف اإىل املادة الثانية من املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 

اإن�شاء وتطوير البنية التحتية يف مناطق التعمري فقرة ثانية، ن�شها الآتي: 

بحريني  العقار  مالك  فيه  يقوم  م�شروع  اأي  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  من  ي�شتثنى  »كما 

اجلن�شية، بهدم واإعادة البناء يف عقاره املخ�ش�س لالأغرا�س ال�شكنية له ولأقربائه حتى الدرجة 

الأوىل.«

املادة الثانية 

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

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

 

  

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 1٤ يــونـيــــــــــــو 2022م



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

89

 مر�سوم رقم )24( ل�سنة 2022  

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم رقم )6٥( ل�سنة 2006 

باإن�ساء وتنظيم معهد الإدارة العامة

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )٦5( ل�شنة 200٦ باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، 

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )2( و)5( و)٧( و)9( الفقرة الثانية من املر�شوم رقم )٦5( ل�شنة 

200٦ باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، الن�شو�س الآتية: 

مادة )2(: 

اأ�شاليب  العامة والتدريب يف اجلهات احلكومية، وتطوير  الإدارة  اإىل تطوير  يهدف املعهد 

القطاع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  يف  الإدارية  العلوم  مبادىء  وتر�شيخ  الإداري  التطوير 

اخلا�س يف مملكة البحرين وخارجها، والإ�شهام يف اإعداد وتدريب العاملني فيها ِوْفـقًا ملتطلبات 

اإدارة املعهد، ون�ْشـر  ه جمل�س  برامج التدريب والتطوير والأبحاث والعمل ال�شت�شاري الذي يقرُّ

ـرات  ـمات واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة مبا يواكب احلوكمة الإدارية واملتغيِّ ثقافة تطوير اأداء املنظَّ

التقنية والقت�شادية املعا�شرة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل، مع تطوير اأدائها با�شتمرار يف 

الإدارية يف  التنمية  الرتقاء مب�شتوى  يكفل  نحو  على  وذلك  ال�شوق،  ـعات  وتوقُّ احتياجات  �شوء 

اململكة ودْعـم خطط التنمية القت�شادية والجتماعية. 

مادة )٥(: 

ـل جمل�س الإدارة من رئي�س وعدد من الأع�شاء ل يقل عن �شتة من ذوي اخلربة والكفاءة،  ُيـ�شكَّ

على اأن يكون من بينهم املدير العام وممثل عن القطاع اخلا�س، وي�شدر بت�شكيل املجل�س قرار 

من رئي�س جمل�س الوزراء. 

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

ويتوىل املجل�س يف اأول اجتماع له انتخاب نائب للرئي�س يحل حمله يف حالة غيابه اأو قيام 

مانع لديه اأو ُخـُلو من�شبه.

مادة )7(: 

يجتمع جمل�س الإدارة كل ثالثة اأ�شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، بدعوة من رئي�شه اأو 

بناًء على طلب ثالثة من اأع�شائه. 
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رئي�س  بينهم  من  يكون  اأْن  على  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحًا  املجل�س  اجتماع  ويكون 

املجل�س اأو نائبه. وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. يرجَّ

وللرئي�س اأْن يدعو َمـن يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة حل�شور جل�شات املجل�س دون اأْن 

يكون لهم حق الت�شويت.

مادة )9( فقرة ثانية: 

يرتاأ�س املدير العام الإدارة التنفيذية التي تتكون من الإدارات الالزمة لت�شيري اأعمال املعهد، 

ويكون م�شئوًل اأمام جمل�س الإدارة عن �شْيـر اأعمال املعهد فنيًا وماليًا واإداريًا طبقًا لأحكام هذا 

املر�شوم والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، ويتوىل جميع الأعمال التنفيذية باملعهد، وبوجه خا�س 

ما يلي: 

رها مجل�ــس  اأ- تنفيذ قرارات مجل�ــس الإدارة وت�شــيير �شــئون المعهد في �شوء ال�شيا�شــة التي يقرِّ

الإدارة. 

ـم  ب- اإعداد خطة المعهد ال�شنوية لتنفيذ اأعماله وعْر�شها على مجل�س الإدارة لعتمادها. وتنظِّ

اللوائح الداخلية للمعهد �شوابط ومواعيد عْر�شها. 

ـالته بالغير.  ج- تمثيل المعهد اأمام الق�شاء وفي �شِ

مها المعهد،  د- اعتماد نتائج اجتياز الدورات التدريبية، والحلقات الدرا�شية المختلفة التي يقدِّ

واعتماد ال�شهادات الممنوحة من المعهد. 

هـ- توقيع العقود التي يبرمها المعهد مع الجهات الحكومية وموؤ�ش�شات القطاع الخا�س. 

و- تعيين موظفي المعهد.

املادة الثانية

ُيـ�شاف بند جديد برقم )ح( اإىل املادة )٣(، وفقرة ثانية اإىل املادة )٦( من املر�شوم رقم 

)٦5( ل�شنة 200٦ باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، ن�شو�شها الآتية:

مادة )3( بند )ح(: 

ح- تقديم الِخـــْدمات التدريبية وال�شت�شــارية والبحثية ودعم اأن�شــطة العلوم الإدارية با�شتخدام 

و�شــائل التكنولوجيــا الحديثــة فــي مختلــف الِوْحـــدات والفئــات الإداريــة بالدولــة وبالقطاع 

الخا�س والأفراد. 

مادة )6( فقرة ثانية: 

�س املدير العام يف بع�س مهامه. ويجوز للمجل�س اأن يفوِّ
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املادة الثالثة

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 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:

بتاريــــخ:  13 ذي القعدة 1٤٤٣هـ 

الموافق: 12يـونــيــــــــــــــــو 2022م
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 مر�سوم ملكي رقم )2٥( ل�سنة 2022

بتعديل وزاري

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر ملكي رقم )٤٤( ل�شنة 2020 بتعيني رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )٦1( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )8٤( ل�شنة 2019 بتعديل وزاري،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )٤( ل�شنة 2020 بتعيني وزاري،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى املادة الثانية من املر�شوم امللكي رقم )٦1( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة.

املادة الثانية

ُيعنيَّ كلٌّ من:

نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيرًا للبنية   1- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة  

التحتية.   

وزيرًا للعمل. 2- �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان  

وزيرًا لل�شناعة والتجارة. ٣- �شعادة ال�شيد زايد بن را�شد الزياني  

وزيرًا ل�شئون البلديات والزراعة. ٤- �شعادة ال�شيد وائل بن نا�شر المبارك  

ْفط والبيئة. وزيرًا للنِّ 5- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة  

وزيرًا للموا�شالت والت�شالت. ٦- �شعادة ال�شيد محمد بن ثامر الكعبي  

وزيرًا لالأ�شغال. ٧- �شعادة المهند�س اإبراهيم بن ح�شن الحواج  

وزيرًا لل�شئون القانونية. 8- �شعادة ال�شيد يو�شف بن عبدالح�شين خلف  

وزيرًا للتنمية الجتماعية. 9- �شعادة ال�شيد اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور  

وزيرًا ل�شئون الكهرباء والماء. 10- �شعادة ال�شيد يا�شر بن اإبراهيم حميدان  

وزيرًا لل�شحة. 11- �شعادة الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن جواد  

وزيرًا للعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 12- �شعادة ال�شيد نواف بن محمد المعاودة  

وزيرًا ل�شئون مجل�س الوزراء. 1٣- �شعادة ال�شيد حمد بن في�شل المالكي  
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وزيرًا لالإ�شكان والتخطيط العمراني. 1٤- �شعادة ال�شيدة اآمنة بنت اأحمد الرميحي  

وزيرًا للتنمية الم�شتدامة. 15- �شعادة ال�شيدة نور بنت علي الخليف  

وزيرًا لل�شياحة. 1٦- �شعادة ال�شيدة فاطمة بنت جعفر ال�شيرفي  

وزيرًا ل�شئون الإعالم. 1٧- �شعادة الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي  

املادة الثالثة 

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة 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:

بتاريـــــخ: 1٤ ذي القعدة 1٤٤٣هـ 

الموافــق: 1٣ يــــــونــيـــــــو 2022م 



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

94

 مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2022

بتعيني م�ست�سار ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعني �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة م�شت�شارًا ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، مع احتفاظه بدرجته ال�شابقة.

املادة الثانية

يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة 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: 1٦ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 15 يـونـيــــــــــــو 2022م
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 مر�سوم رقم )27( ل�سنة 2022

 بتعيني مدير عام ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٤8( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2021 بتعيينات يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

يعنيَّ ال�شيد حمد يعقوب املحميد مديرًا عامًا ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء.

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة 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: 1٦ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الموافق: 15 يـونـيــــــــــــو 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )8٥( ل�سنة 2022 

ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة �سندوق النفقة 

  

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

 بعد الطالع على القانون رقم )٣٤( ل�شنة 2005 باإن�شاء �شندوق النفقة، املعدل بالقانون 

رقم )٣٣( ل�شنة 2009،

 وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 200٦ بت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة ونظام العمل فيه، 

وتعديالته، 

النفقة،  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )٣٧( رقم  القرار  وعلى   

املعدل بالقرار رقم )٦2( ل�شنة 2021،

 وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�شري والنفقة، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

   ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة على النحو الآتي: 

1- الأ�شتاذة/ دانة خمي�س الزياني

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف

رئي�شًا

2- الأ�شتاذ/ محمد عبد الرحيم بوجيري

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف

نائبًا للرئي�س

٣- الأ�شتاذة / نوف علي خلفان

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية والأوقاف

ع�شوًا

٤- الأ�شتاذ/ علي جا�شم علي

ممثاًل عن وزارة المالية والقت�شاد 

الوطني

ع�شوًا

5- الأ�شتاذة/ هدى حمود الحمود

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية

ع�شوًا

ع�شوًاممثاًل عن المجل�س الأعلى للمراأة٦- الأ�شتاذة/ عبير محمد دهام

٧- الأ�شتاذ/ عبدالوهاب يو�شف الحواج

ممثاًل عن غرفة تجارة و�شناعة 

البحرين

ع�شوًا

ع�شوًاممثاًل عن جمعية النور للبر8- ال�شيخة/ لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة

ع�شوًاممثاًل عن جمعية البحرين الخيرية9- الأ�شتاذ/ محمد عي�شى الوزان
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 وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س �شنتني قابلة للتجديد.  

املادة الثانية 

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�شري والنفقة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1٤٤٣هـ 

المـــــوافـــــــق: ٧ يــــــونـيــــــو 2022م 
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )87( ل�سنة 2022 

ـني  ــاب العدل اخلا�سِّ ب�ساأن التجديد لُكــتَّ

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل باملر�شوم  19٧1 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1٤( ل�شنة 

بقانون رقم )٣٧( ل�شنة 201٧، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 19٧1 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )1٤( ل�شنة 19٧1 ب�شاأن 

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،  التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )٧٦( ل�شنة 201٧ ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�س  العدل  كاتب 

الأخ�س املادة )9( منه، 

ـني، وعلى القرار رقم )٤5( ل�شنة 2019 بتعيني ُكـتَّـاب العدل اخلا�شِّ

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

ـني )اللغة العربية( التالية اأ�شماوؤهم:  د لُكـتَّـاب العدل اخلا�شِّ ُيـجدَّ

1- خديجة عبدالح�شين اأحمد. 

2- منال علي عبا�س �شاحي. 

٣- �شالح من�شور الن�شابة. 

٤- اآمال اأحمد العبا�شي. 

اد.  5- فاتن عبداهلل الحدَّ

٦- ح�شين عقيل يو�شف الح�شن. 

املادة الثانية 

ـني )اللغة الإجنليزية( التالية اأ�شماوؤهم:  د لُكـتَّـاب العدل اخلا�شِّ ُيـجدَّ

1- فوزان خليفة بوفر�شن. 

2- �شيرين �شفوت حنفي. 
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٣- دعاء جعفر محمد اآل م�شاعد. 

٤- حوراء عبدالر�شا ال�شيخ. 

املادة الثالثة 

على الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحاكم والتوثيق تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

  وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1٣ ذي القعدة 1٤٤٣هـ 

الـمـــوافـــــــق: 12 يــــــونــيــــــــو 2022م 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )44( ل�سنة 2022

 ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء مركز لفت اأب للتدريب ذ.م.م

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

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 )1٣( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة، املعدل بالقرار رقم )٧0( ل�شنة 2019،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )19٧( املنعقدة بتاريخ 21 اأبريل 2022،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لـ)�شركة �شي. بي. اإ�س العربية للرافعات ذ.م.م (امل�شجلة يف ال�شجل التجاري برقم  يرخَّ

للتدريب ذ.م.م    اأب  لفت  با�شم )مركز  والتقني  املهني  للتدريب  اإن�شاء مركز  )1-981٧2( يف 

ـد حتت قْيد رقم )01/م.ت.خ/2022(.  LIFT - UP TRAINING CENTRE W.L.L( ويقيَّ

مادة )2(

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: 1 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الـمــوافــــــــق: ٣1 مـــايــــــــــو 2022م 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )4٥( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تعيني مدير موؤقت جلمعية

�سبكة �سيدات اأعمال ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

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 )102( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

وعلى القرار رقم )٦٧( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني مدير موؤقت جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

2021 ب�شاأن جتديد مدة تعيني املدير املوؤقت جلمعية �شبكة  وعلى القرار رقم )٤8( ل�شنة 

�شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

فيها  والثابتة   2022/5/٣0 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

٤٦( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،٣9  ،٣8  ،٣٣ خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )٣2، 

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

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )2٣( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

تعنيَّ ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين مديرًا موؤقتًا جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط 

رة ملجل�س الإدارة ِوْفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  و�شمال اأفريقيا، وتكون لها الخت�شا�شات املقرَّ
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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 )2(

تكون مدة املدير املوؤقت ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )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  ِوْفقًا  بها  العمل  وتنظيم 

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

دة  انتهاء املدة املحدَّ ُيعَقد قبل  اإىل اجتماع  اأن يدعو اجلمعية العمومية  على املدير املوؤقت 

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

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

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

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

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

ره النظام الأ�شا�شي يف هذا ال�شاأن. اإليه وما قرَّ

مادة )٥(

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

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان

 

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـــــــوافـــــق: ٧ يــونـيــــــــــو 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )46( ل�سنة 2022

ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء وت�سغيل مركز اخللود للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )٧٤( ل�شنة 200٦ ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )٦٤(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )8٣( ل�شنة 201٧،

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

باملوافقة  2022/5/18م  املوؤرخ يف   2022/٣٣ رقم  الإعاقة  بالأ�شخا�س ذوي  والِوَر�س اخلا�شة 

على مْنح الرتخي�س،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س ملركز اخللود للرتبية اخلا�شة ذ.م.م يف اإن�شاء وت�شغيل مركز اخللود للرتبية اخلا�شة  ُيرخَّ

ـد حتت قْيـد رقم )01/م ت خ/2022(. ملدة �شنتني حتت �شجل جتاري رقم )1-1٤8٣٤٦(، ويقيَّ

مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الـمــوافــــــــق: ٣1 مـــايــــــــــو 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )97( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جلنة واجهات املباين 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 ،19٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )1٣( ل�شنة 

وتعديالته،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 201٦، وعلى الأخ�س املادة )110( منها، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

ل بالقرار رقم  2019 بت�شكيل جلنة واجهات املباين، املعدَّ وعلى القرار رقم )1٤1( ل�شنة 

)15( ل�شنة 2020،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جلنة واجهات املباين على النحو الآتي:

1
الدكتورة ال�شيخة هيفاء بنت اإبراهيم 

اآل خليفة

عميد كلية الهند�شة

بجامعة البحرين

رئي�شًا

نائبًا للرئي�سمدير عام بلدية المحرقالمهند�س اإبراهيم يو�شف الجودر2

المهند�شة نورة محمد بوجيري ٣

مدير اإدارة التخطيط التف�شيلي بهيئة 

التخطيط والتطوير العمراني

ع�شوًا

المهند�شة دانة محمد مظفر٤

مدير اإدارة م�شاريع البناء بوزارة ال�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراني 

ع�شوًا

5
ال�شيخ محمد بن خليفة

اآل خليفة

مدير اإدارة التراث الوطني بهيئة الثقافة 

والآثار

ع�شوًا

ع�شوًاممثاًل عن المجل�س الوطني للفنون  هيفاء ماجد الج�شي٦

المهند�س اإبراهيم حميد المبارك٧ 

مدير اإدارة تر�شيد الكهرباء والماء بهيئة 

الكهرباء والماء

ع�شوًا
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المهند�شة بل�شم ال�شلمان8

مدير اإدارة التخطيط وت�شميم الم�شاريع 

الإ�شكانية بوزارة الإ�شكان

ع�شوًا

المهند�س علي لري9

ممثاًل عن جمعية

المهند�شين البحرينية

ع�شوًا

المهند�شة نور جعفر المطوع10

ممثاًل عن جمعية

المكاتب الهند�شية البحرينية

ع�شوًا

 وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني. 

املادة الثانية

علـى وكيـل الـوزارة ل�شئون البلديـات والرئي�س التنفيذي لهيئـة التخطيـط والتطويـر العمرانـي 

يف  ن�ْشـِره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكـلٌّ   -

اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شوال 1٤٤٣هـ

الـمــوافــــــــق: ٣0 مايـــو 2022م



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

106

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )106( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة اجل�سرة - جممع 1001

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 ،19٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )1٣( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 199٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 199٤،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة 199٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )5٦(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )٦(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1٦( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣9( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

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

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 201٦، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم )0502٤8٦٧( الكائن مبنطقة اجل�شرة  جممع )1001( �شمن ت�شنيف  ُيـ�شنَّ

ـق  مناطق  ال�شكن احلدائقي )RG( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

107

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1٣ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

الــمـــوافـــــــق: 12 يـونـيــــــــــــــو 2022م 



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

108



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

109

املجل�س الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )37( ل�سنة 2022 

بت�سمية اأع�ساء املجل�س البحريني للدرا�سات والتخ�س�سات ال�سحية 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة: 

البحريني  املجل�س  وت�شكيل  باإن�شاء   2022 ل�شنة   )1٣( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

للدرا�شات والتخ�ش�شات ال�شحية، وعلى الأخ�س املادة )٣( منه، 

وبناًء على تر�شيح اجلهات املعنية، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

ال�شيخ  الفريق طبيب  برئا�شة  ال�شحية  والتخ�ش�شات  للدرا�شات  البحريني  املجل�س  يكون 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة - رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، وع�شوية كلٍّ من: 

الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي 1 

ممثاًل عن جامعة الخليج العربي 

- نائبًا للرئي�س. 

ممثاًل عن وزارة ال�شحة. الدكتور وليد خليفة المانع 2 

 الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية. ٣

 الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�شحية الأولية. ٤ 

ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شحة. ال�شيد اإبراهيم علي النواخذة 5 

ممثاًل عن جامعة البحرين. الدكتورة لينا محمد خنجي ٦ 

الدكتورة دلل ح�شن الح�شن ٧ 

ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد 

الجامعي. 

ممثاًل عن م�شت�شفى قوة دفاع البحرين. العميد طبيب خالد عبدالغفار عبداهلل 8 

الدكتور ناجي علم الدين 9 

ممثاًل عن الكلية الملكية للجراحين في 

البحرين. 

الطبيب ال�شت�شاري نزار عبدالرحمن بوكمال 10 

ممثاًل عن مركز ال�شيخ محمد بن خليفة 

للقلب. 

الدكتورة اأزهار علي ن�شيب 11 

ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات ال�شحية. 

ممثاًل عن القطاع ال�شحي الخا�س. الدكتور محمد اأمين العو�شي 12 
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املادة الثانية 

على املعنيني - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة 

 الفريق طبيب 

 حممد بن عبد اهلل اآل خليفة 

 
�شدر بتاريخ: 1٦ ذي القعدة 1٤٤٣هـ

المـــــوافــــــق: 15 يـونـيــــــــــــــو 2022م
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 اإعالن رقم )٥( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات واملزايدات 

خالل �سهر مايو 2022

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )٣٦( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )٣٧( املادة  باأحكام  اإعماًل 

يف  ال�شادرة  الرت�شية  قرارات  تن�شر  احلكومية،  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

املناق�شات واملزايدات الأتية: 

   
 

 17 من 1 صفحة 
 

   

 

     

            
 تتققررييرر  االلتتررسسييااتت  االلششههرريي    

 

    

            
           
 31 /05/2022 

 

 إإللــىى::  
 

 01 /05/2022 
 

 

  ممنن::  

         
            

 

 االلممججللسس  اا����ععللىى  للللششئئوونن  اا����سس����ممييةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   ووعع  االلممووضض االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  110,000.000 
 

ALGHANAH 
CONTRACTING W.L.L 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 TB/31283/2021 1 مناقصة م��وع صيانة جامع سترة 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     110,000.000
 االلببححررييننيي::  

      

 االلممسستتششففييااتت  االلححككووممييةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   ننووعع  للاا   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ��تت  أأخخررىى  ععمم��  

  -18,520.000 
 

GENERAL MEDICAL 11 
 

في برنامج قسطرة   للقسطرة مستلزمات  المواد والمعدات
 المخ وا��عصاب لوزارة الصحة

 

 MOH/121/2021 1 أمر تغييري

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     18,520.000-
 ببححررييننيي::  االل

     
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 17 من 2 صفحة 
 

 
 

 ببننكك  االلببححرريينن  للللتتننممييةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   ننيي  نناارر  ببححرريي  يي  دد ععمم����تت  أأخخررىى  

  15,300.000 
 

ELITE TECHNOLOGIES 
MIDDLE EAST 

11 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

INFORMATION SECURITY 
PROFESSIONAL OUTSOURCING 

 IN/BDB/2020/09 1 تمديد 

  25,562.530 
 

MEDGULF TAKAFUL 11 
 

  ت االخدم
دات  لمزايوا

 وا��ستثمار

على الحياة    والتأمينالتأمين الصحي 
 للمجموعة بنك البحرين للتنمية

 

 RFP/BDB/2021/03 2 تمديد 

  4,488,778.910 
 

MOHAMMED JALAL 
CONTRACTING CO 

11 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 ندسية اله

بمجمع سترة   تجديدالوأعمال التطوير  
 التجاري 

 

 RFP/BDB/2021/04 3 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     4,529,641.440
 االلببححررييننيي::  

     
 

 

 ببووررصصةة  االلببححرريينن  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  17,000.000 
 

WAVETEC GULF 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 الصيانة وخدمة الدعم الفني لشاشات 
 الداخلية بالبورصة ارا��سععرض 

 TB/28492/2020 1 تجديد 

  29,760.000 
 

AL MOAYYED SECURITY 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ر بورصة البحرين بالمرفأ  قخدمات ا��من لم
 ع الطابق الرابالمالي 

 TB/28261/2020 2 تجديد 

  82,957.447 
 

BAHRAIN NATIONAL LIFE 
INSURANCE CO 

11 

 

ت  خدمالا
ات  والمزايد

 وا��ستثمار

التأمين الصحي والتأمين على الحياة  
 لموظفي بورصة البحرين 

 

  Bahrain Bourse / 2022 مناقصة
/ 1 

3 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     129,717.447
 االلببححررييننيي::  
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 17 من 3 صفحة 
 

 
 

 ببووللييتتككننكك  االلببححرريينن  

 ## صصةة  ااقق  ررققمم  االلممنن   عع  االلننوو   عع  االلممووضضوو   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  16,720.000 
 

I WORLD CONNECT 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ADOBE CREATIVEتراخيص برنامج 
CLOUD 

 TB/30569/2021 1 تجديد 

تت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  االلتتررسسيياا   16,720.000
 االلببححررييننيي::  

      

 تتممككيينن  

 ## ننااققصصةة  للمم  ررققمم  اا   ننووعع  للاا   ضضووعع  ووااللمم   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  44,550.000 
 

ERNST & YOUNG 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

خدمات التدقيق المالي لتمكين لسنة  
2021-2023 

 

 LF-197 1 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     44,550.000
 االلببححررييننيي::  

      

 ججااممععةة  االلببححرريينن  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   ننووعع  للاا   االلممووضضووعع   ااعع  االلققطط   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  130,298.300 
 

AWAL GULF 
MANUFACTURING CO 

11 

  338,424.900 
 

UTILITY A/C & 
REFIGERATION 

22 

  33,880.000 
 

UTILITY A/C & 
REFIGERATION 

33 

  المجموع (د.ب.):  220000..660033,,550022
 

ييف  كتصليحات وصيانة طارئة ��نظمة الت المواد والمعدات
 ن ريحمعة الببجا

 TB/32041/2022 1 مناقصة

  341,000.000 
 

INTERNATIONAL 
AGENCIES COMPANY LTD 

11 

 

ات  مبردات وخمس مضخ أربعاستبدال  المواد والمعدات
 أولية للمياه المبردة 

 

 UOBQ/11/2021 2 مناقصة

   
 

 17 من 4 صفحة 
 

  16,725.530 
 

RESPONDUS 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 TB/30568/2021 3 تجديد  قبة ا��متحانات راامج مرنب  تراخيص  توفير

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     860,328.730
 االلببححررييننيي::  

    
 

 
 

 

  
 ججههاازز  االلممسسااححةة  ووااللتتسسججييلل  االلععققاارريي  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

USD 264,000.000 99,792.000* 
 

PLANET LABS PBC 11 

USD 223,475.000 84,473.550* 
 

SKYMAP GLOBAL PTE 
LTD 

22 

  المجموع (د.ب.):  5555..226655,,118844
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ع رصد التغييرات والمخالفات البلدية  م��و 
 في مملكة البحرين 

 TB/32081/2022 1 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     184,265.550
 االلببححررييننيي::  

      

 االلووززررااءء      للسس  ممجج    ررئئييسس      ممككتتبب

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  115,000.000 
 

SLA AS 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

عمل دراسة ل��ستفادة من نمط أساليب  
  التشجير المستخدمة في المناطق الجافة

 في مملكة البحرين 
 )BROWN LANDSCAPING ( 

 RFP/PMO/2021/BL1 1 قصةمنا

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     115,000.000
 االلببححررييننيي::  

      

 ����ككةة  تتططووييرر  للللببتترروولل  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  727,500.000 
 

ROYAL UNIVERSITY OF 
WOMEN 

11 

 

 TATWEER PETROLEUM OFFICE النفط 
LEASE 

 TB/27471/2019 1 تجديد 

  192,307.920 
 

T & C EQUIPMENT 
TRADING L.L.C 

11 

 

 SUPPLY OF 20 AND 24 INCH PIPES النفط 
 

 TP-885-2022 2 مناقصة
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 17 من 5 صفحة 
 

  490,000.000 
 

FINE FOODS CATERING 11 
 

 TATWEER CAFE CATERING النفط 
SERVICES (THREE YEARS TERM) 

 

 TP-841-2021 3 ةدمزاي

  1,350,943.232 
 

OITS INDUSTRIAL 
SERVICES WLL 

11 

 

)  3( اتفاقية ��اء طويلة ا��جل مدتها ث��ث النفط 
 سنوات لتوريد قطع غيار مضخة بيروني 

 

 TP-881-2021 4 مناقصة

  2,116,785.000 
 

TECHNICAL PROTECTION 
ENGINEERING B.S.C.C 

11 

 

 PROVISION OF CONTROL SYSTEM النفط 
LIFECYCLE MANAGEMENT AND 

AUTOMATION SERVICES 

 TP-857-2021 5 مناقصة

  594,392.000 
 

NATIONAL OILWELL 
VARCO BAHRAIN 

11 

 

 TP-308-2018 6 تمديد  توفير ريشة الحفر  النفط 

  37,577.170 
 

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY 

11 

 

 RFP/Tatweer/219/2019 7 تمديد  ل النقالهاتف توفير خدمات ا  فط الن

USD 3,308,383.000 1,250,568.774* 
 

HALLIBURRTON 
WORLDWIDE 

11 

USD 2,969,302.000 1,122,396.156* 
 

WILD WELL 
CONTROL INC 

22 

  المجموع (د.ب.):  9933..996644,,337722,,22
 

 PROVISION OF WELL CONTROL النفط 
SERVICES 

 

 TP-888-2022 8 صةاقمن

  492,310.000 
 

SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A 

11 

 

 TP-308-2018 9 أمر تغييري توفير ريشة الحفر  النفط 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     8,374,780.252
 االلببححررييننيي::  

      

 ����ككةة  ممططاارر  االلببححرريينن  

 ## صصةة  ررققمم  االلممننااقق   االلننووعع   االلممووضضووعع   ااعع  االلققطط   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  75,060.000 
 

LSS TECHNOLOGIES 11 
 

الدعم لشبكة البحرين الدولية  خدمات  الطيران 
 وأنظمة ا��تصا��ت

 RFP/BAC/2021/61 1 مناقصة

  162,003.000 
 

INTEGRAL SYSTEMS 11   الخدمات �سته��كية  ات ا�توفير المنتج عقد ��جل   RFP/BAC/2021/31 2 مناقصة

   
 

 17 من 6 صفحة 
 

SERVICES 
 

والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ر البحرين الدولي مطا تصاريح لطابعة
 

  56,820.000 
 

ANSARI ENGINEERING 
SERVICES 

11 

 

 DESIGN & SUPERVISION الطيران 
CONSULTANCY SERVICES FOR THE 

PROPOSED VIP LOUNGES 
TERMINAL BUILDING AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT 

 RFP/BAC/2021/55 3 صةاقمن

  52,990.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

11 

 

 VEEAM BACKUP LICENSE AND الطيران 
SUPPORT 

 

 RFP/BAC/2022/03 4 مناقصة

  140,000.000 
 

THALES AND SITA 11 
 

دعم وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات   الطيران 
التابعة لم��وع تحديث مطار   وا��تصا��ت 

 ين الدولي البحر 

 BAC/289/2019 5 تمديد 

  11,897,738.000 
 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C 11 
 

ا��عمال ا��نشائية لم��وع قرية الشحن   الطيران 
 أ) بمطار البحرين الدولي -1ال��يع (لمرحلة 

 

 RFP/BAC/2021/46 6 مناقصة

  229,015.600 
 

ADVIS AVIA CONSULTING 
CO.W.L.L 

11 

 

ران طيال  SUPPLY OF CODE C AIRCRAFT FOR 
AIRCRAFT RECOVERY TRAINING 

 

 RFP-INT-BAC-2021-47 7 مناقصة

  93,000.000 
 

AL AHLIA CONTRACTING 
CO.W.L.L 

11 

 

ك.ف في   11استبدال المفاتيح الكهربائية  الطيران 
في مطار البحرين   B-04المحطة الفرعية  

 الدولي
 

 RFP/BAC/2021/62 8 مناقصة

تتررسسييااتت  ببااللدديينناارر    عع  االل  ممججمموو   12,706,626.600
 ::  االلببححررييننيي  
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 17 من 7 صفحة 
 

  
  

 ااببضضةة  للببححرريينن  االلقق  تتللككااتت  اا  ����ككةة  مممم  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  67,000.000 
 

HEIDRICK & STRUGGLES 
MIDDLE EAST 

11 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

INTERNATIONAL EXECUTIVE 
SEARCH FIRMS 

 

 TC/001/2020 1 أمر تغييري

ببااللدديينناارر    ممججممووعع  االلتتررسسييااتت     67,000.000
 االلببححررييننيي::  

     
 

 

 ����ككةة  ننففطط  االلببححرريينن  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  73,983.000 
 

CONTRACT RESOURCES 
OIL FIELD SERVICES LLC 

11 

 

 6VDU 70F7001 HEATER TUBES النفط 
MECHANICAL DECOKING BY 

PIGGING DURING 6VDU T&I 2022 

 TT46117 (11) 1 مناقصة

USD 19,717,202.000 7,453,102.356* 
 

GRACE GMBH & 
CO.KG 

11 

 

 Q098965 2 تجديد  Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU) النفط 

نناارر    تت  ببااللدديي  تتررسسيياا  ووعع  االل  ممممجج 7,527,085.356
 االلببححررييننيي::  

      

 ففةة  ����ككةة  هه����  ببححرريينن  للللضضيياا  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ررىى  ععمم����تت  أأخخ  

  33,311.004 
 

ABUL INTERNATIONAL 
TRADING 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

باقة  للمستلزمات ا توريدتعيين مورد ل
ت الضيافة  الشخ�� لقاعا تخدام وا��س

 بحرين التابعة ل��كة ه��  
 

 RFP/HBH/2021/2 1 مناقصة

  1,050,000.000 
 

BAHRAIN AIRPORT 
SERVICES COMPANY BAS 

11 

 

والمعدات المواد  PROCURING STANDARD GROUND 
HANDLING AGREEMENT SERVICES 

 RFP/HALA/14/2020 2 تجديد 

ببااللدديينناارر        تتررسسييااتت  ممججممووعع  االل   1,083,311.004
 ببححررييننيي::  االل

   
 
 

   

   
 

 17 من 8 صفحة 
 

 
 

 ططييرراانن  االلخخللييجج  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   ننيي  نناارر  ببححرريي  يي  دد ععمم����تت  أأخخررىى  

USD 20,816,958.000 7,868,810.124* 
 

AMADEUS IT GROUP 
SA 

11 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM - 
AMADEUS 

 ITC 1-1210-1-14 تمديد 

  142,834.000 
 

SOLA AIRLINE CUTLERY 
BV 

11 

 

ن الطيرا  SUPPLY OF ECONOMY CLASS 
STAINLESS STEEL CUTLERY 

 BTB 2-2293-05-21 مناقصة

  15,212.000 
 

BURJ AL GHAZAL 
COMPANY 

11 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

GULF AIR SALES OFFICE AT BEIRUT  تمديد TB/15675/2012 3 

  95,196.000 
 

ROYAL AIRCRAFT 
MAINTENANCE COMPANY 

11 

 

 HEADSET HANDLING SERVICES AT الطيران 
DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT 

(DXB) UAE 

 BTB 4-2341-11-21 مناقصة

  53,009.000 
 

MR. RAJ JAGGI AND SON 
(HUF) 

11 

 

 SUGGESTED PROCESS FOR GULF الطيران 
AIR OFFICES LEASE AGREEMENT 

 TB/12988/2010 5 تجديد 

  290,623.000 
 

SWISSPORT HANDLING 
SERVICE 

11 

 

 GROUND HANDLING AND CARGO الطيران 
SERVICES AT MANCHESTER 
INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/32016/2022 6 مناقصة

  1,299,525.000 
 

CAPITAL LAUNDRY WLL 11 
 

يف  غسيل للتنظالة خدم تعيين مقدم الطيران 
 البحرين ات الغسيل في الجاف وخدم

 

 TB/32124/2022 7 مناقصة

  192,900.000 
 

AL HILAL PUBLISHING & 
MARKETING GROUP 

11 

 

 PROCUREMENT OF ENTERPRISE الطيران 
BACKUP SOLUTION 

 

 BTB 8-2344-12-21 مناقصة

  179,997.000 
 

CELEBI 11 
 

 DIRECT APPOINTMENT OF الطيران 
GROUND HANDLING SERVICES AT 

TRABZON INTERNATIONAL 
AIRPORT, TRABZON, TURKEY 

 TB/30468/2021 9 تجديد 
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 17 من 9 صفحة 
 

  53,303.000 
 

SKYSERV HANDLING 
SERVICES 

11 

 

 LOUNGE SERVICES AGREEMENT AT الطيران 
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 

 TB/27713/2019 10 مناقصة

  72,045.000 
 

VOYAGER LTD 11 
 

 SUPERVISION OF SGHA AT TBILISI الطيران 
INTERNATIONAL AIRPORT - TBS, 

GEORGIA 

 TB/31963/2022 11 مناقصة

  310,862.000 
 

NEWREST-ALL LIMITED 11 
 

 CATERER TO UPLIFT INFLIGHT الطيران 
CATERING SERVICES FROM 

MANCHESTER AIRPORT (MAN), 
UNITED KINGDOM. 

 TB/32015/2022 12 مناقصة

  65,014.000 
 

FL TECHNICS 11 
 

 Aircraft Technical Support, Line الطيران 
Maintenance at Tbilisi International 

Airport Tbilisi Georgia 
 

 BTB 13-2191-08-20 مناقصة

  86,422.000 
 

PLAZA PREMIUM LOUNGE 
LLC. 

11 

 

 LOUNGE SERVICES AT KING الطيران 
ABDULAZIZ INTERNATIONAL 

AIRPORT JEDDAH 

 TB/31964/2022 14 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     10,725,752.124
 االلببححررييننيي::  

      

 ممررككزز  االلببححرريينن  للللددررااسسااتت  اا����سستتررااتتييججييةة  ووااللددووللييةة  ووااللططااققةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   ققططااعع  االل ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  26,400.000 
 

INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT. 

11 

 

دمات  الخ
زايدات  والم

 وا��ستثمار

 توفير خدمة الضيافة والتنظيفات
 

 DERASAT/3/2022 1 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     26,400.000
 االلببححررييننيي::  

      

  
  
  
  
  

   
 

 17 من 10 صفحة 
 

  
  

 مم����حح  االلددااننةة  

 ## صصةة  ررققمم  االلممننااقق   االلننووعع   ووضضووعع  االلمم   االلققططااعع   ## زز  االلععططااءء  االلففاائئ   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  789,910.000 
 

ALMOAYYED INTERIORS 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 ALDANA/01/2022 1 مناقصة أعمال إضافية لتطوير مدرج م��ح الدانة 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     789,910.000
 ررييننيي::  االلببحح  

      

 ممششااررييعع  اا����مملل  االلققااببضضةة  

 ## االلممننااققصصةة      ررققمم االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   ننيي  دديينناارر  ببححرريي   خخررىى  ععمم����تت  أأ

  87,400.000 
 

MORE MEDIA 11 
 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

BEBAN REALITY TV SHOW 
SHOOTING AND PRODUCTION 

 RFP-BBN-PRO-001 1 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     87,400.000
 االلببححررييننيي::  

    
 

  

 اارر  يينن  للللثثققااففةة  وواا����ثث  ههييئئةة  االلببححرر  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## ففاائئزز  االلععططااءء  االل دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  1,655.500 
 

AL MOAYYED TRADING & 
CONTRACTING 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 روا��ستثما

في  صيانة عنا�� مركز المعلومات الرئي�� 
 رثاوا��هيئة البحرين للثقافة  

 TB/32036/2022 1 تمديد 

  35,042.100 
 

GULF AIR B.S.C. (C) 11 
 

لخدمات  ا
دات  والمزاي

 وا��ستثمار

توفير تذاكر سفر للمشاركين في اكسبو  
 دبي 2020

 TB/32156/2022 2 مناقصة

تت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  االلتتررسسيياا   36,697.600
 االلببححررييننيي::  
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 17 من 11 صفحة 
 

  
  

 االلممععااررضض  ههييئئةة  االلببححرريينن  للللسسييااححةة  وو  

 ## للممننااققصصةة  ررققمم  اا   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   ييننيي  دديينناارر  ببححرر   أأخخررىى  ععمم����تت    

  64,460.440 
 

GEORGIA FASHIONS 11 
 

تصميم وخياطة وتوريد ا��زياء الرسمية   المواد والمعدات
فة لمركز البحرين  طاو��ت الضيا واقمشة

 الجديد  والمؤتمرات الدولي للمعارض 
 

 BTEA/218/2022 1 مناقصة

  1,496,637.080 
 

2F LEUCHTEN GMBH 11 
 

الخدمات  
والمزايدات  

 تثماروا��س

الخارجي  نظام ا��ضاءة تصميم وتركيب 
 مركز المعارض الجديد لم��وع

 BTEA/207/2021 2 مناقصة

للتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  اا 1,561,097.520
 االلببححررييننيي::  

      

 ههييئئةة  االلككههررببااءء  ووااللممااءء  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   عع  االلننوو   االلممووضضووعع   للققططااعع  اا   ## ططااءء  االلففاائئزز  االلعع   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  26,928.000 
 

PKE GULF W.L.L 11 
 

 تزويد فنيين إلكترونيات ��نظمة ا��من المواد والمعدات
 

 RP-ISSD 1-027-2022 مناقصة

  247,499.050 
 

SUMITOMO 
CORPORATION 

11 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

الطارئة  نة وا��ص��حات القيام بأعمال الصيا
لمعزولة بالغاز في  لنظام المفاتيح ا

هيتا�� ذات  رعية من النوع  لفالمحطات ا
 كيلوفولت  66و ت كيلو فول 220جهد 

 

 RS-ETD 2-055-2021 مناقصة

  45,938.600 
 

MANTECH COMMERCIAL 
SERVICE W.L.L 

11 

 

 صيانة النظام ا��مني المواد والمعدات
 

 RP-ISSD 3-168-2021 مناقصة

  27,193.880 
 

AL MADAR GENERAL 
TRADING 

11 

 

 الخدمات 
 زايداتالمو

اروا��ستثم  

BOX SURFACE SV 152 X 150 MM مناقصة IN/CSD/AA/2022/014 4 

  128,407.000 
 

BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES 

11 

 

 الخدمات 
 والمزايدات
 وا��ستثمار

SUPPLY OF ONE-YEAR 
MAINTENANCE AND SUPPORT FOR 
IBM STORAGE, IBM SMART CLOUD, 

 PS-ISD 5-199-2021 ناقصةم

   
 

 17 من 12 صفحة 
 

CISCO UCS AND FLEX SYSTEM 
 

  44,160.000 
 

VIBRANT SERVICES 11 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 هندسية ال

تقديم خدمات زراعية بمختلف المواقع  
 التابعة لهيئة الكهرباء والماء 

 

 RP-FRSD 6-194-2021 مناقصة

  720,981.300 
 

CENTRAL POWER 
PROCESS SYSTEMS 

11 

 

 �ت كهربائية وص�م المواد والمعدات
 

 PT/CSD/MM/2022/012 7 صةمناق

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     1,241,107.83
 االلببححررييننيي::  

    
 
 

  

 ههييئئةة  االلممععللووممااتت  ووااللححككووممةة  اا����للككتتررووننييةة  

 ## ننااققصصةة  ررققمم  االلمم   ننووعع  االل االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  34,037.300 
 

MICROCENTER 11 
 

الخدمات  
ايدات  لمز وا

 وا��ستثمار

 TB/17733/2013 1 تجديد  ERDASعقد صيانة برامج 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     34,037.300
 االلببححررييننيي::  

      

 ههييئئةة  تتننظظييمم  اا����تتصصاا����تت  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  46,341.000 
 

SEVEN SERVICES FZ LLC 11 
 

خدمات  ال
والمزايدات  
 وا��ستثمار

 IN/TRA/2021/008 1 مناقصة توفير نظام جديد ��دارة الموارد الب��ية 

  44,947.000 
 

SALIENCE BAHRAIN W.L.L 11 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

بالتقنيات    ��منية المتعلقةلقضايا امراجعة ا
 الناشئة

 

 TRA/RFP/2021/089 2 مناقصة

دديينناارر    ججممووعع  االلتتررسسييااتت  بباالل  مم   91,288.000
 االلببححررييننيي::  

      

  
  



العدد: 3611 – الخميس 16 يونيو 2022

117

   
 

 17 من 13 صفحة 
 

  
  

 ووززااررةة  اا����سسككاانن  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  11,678,822.660 
 

ALDOOR EXCAVATION & 
BUILDING CONTRACTING 

CO S.P.C 

11 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

RING ROAD AND INFRASTRUCTURE 
WORKS FOR 563 NOS. GIFT PLOTS 
AT EAST SITRA HOUSING PROJECT 

PHASE II-A 
 

 HP/12/21 1 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     11,678,822.660
 االلببححررييننيي::  

      

 ررااننيي  ااتت  ووااللتتخخططييطط  االلععمم  ووززااررةة  اا����ششغغاالل  ووششئئوونن  االلببللدديي  

 ## االلممننااققصصةة  ررققمم     االلننووعع   ووعع  االلممووضض االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   يي  دديينناارر  ببححرريينن   ععمم����تت  أأخخررىى  

  94,930.800 
 

GROUP PLUS FOR 
ADVERTISING W.L. L 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

مواقع اع��نية على اعمدة   تأجيرمزايدة 
 ا��نارة

 

 MUN/SAM/A21/2021 1 ايدةمز 

  1,470,728.000 
 

REALCORP REAL ESTATE 
SERVICES 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 ستثماروا��

المرحلة   -تطوير سيف بوليفارد م��وع 
 ا��ولى

 

-MUN-CMS-A08-2021 مزايدة
M1 

2 

  32,645.364 
 

GULF PHARMACIES W.L.L 11 
 

��اء    ختبر.لم ليلية ومساندة تحل  أجهزة توريد  المواد والمعدات
ألي لقياس ا��وكسجين الممتص   جهاز

حيويا لمجموعة مراقبة جودة المياه  
 المعالجة 

 

 SES-21/0027 3 اقصةمن

  87,480.000 
 

السيدة/ جليلة السيد جعفر  
 أحمد

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

استئجار مبنى للمجلس البلدي لبلدية  
 المنامة

 TB/9260/2009 4 تجديد 

للتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  اا 1,685,784.16
 االلببححررييننيي::  

    
 
 
 

  

   
 

 17 من 14 صفحة 
 

 
 

 ووززااررةة  االلتتررببييةة  ووااللتتععللييمم  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   عع  االلممووضضوو   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  1,274,900.000 
 

��كة البحرين للسينما  
 ش.م.ب) 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  

 اروا��ستثم

ت  ��زا كسكن للمعلمااستئجار مبنى أوال ب
 الوافدات بالقضيبية 

 TB/26434/2018 1 تجديد 

ببااللدديينناارر        ممججممووعع  االلتتررسسييااتت   1,274,900.000
 ييننيي::  رر  االلببحح  

      

  

 ووززااررةة  االلخخااررججييةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  125,251.500 
 

SHIRAZ SALEEM JAFFAR 
ALI 

11 

 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

استئجار سكن لقنصل عام مملكة البحرين  
  30 إلى 2022مايو  1في كرات�� للفترة من 
 2026ابريل 

 TB/32031/2022 1 مناقصة

  35,975.000 
 

TAY KIM LENG REGINA 11 
 

الخدمات  
ايدات  والمز 

 وا��ستثمار

ثات ار لسكن أعضاء البععقود ا��يج
القنصلية في الخارج (دون  الدبلوماسية و

 رؤساء البعثات) 

 TB/30088/2021 2 تجديد 

  67,878.000 
 

ARIES & CAPRICORN REAL 
ESTATE L.L.C 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

  -عقد سكن ا��نسة سمى سمير العليوات 
 الدائمة  سكرتير أول بالبعثة 

 TB/32084/2022 3 تجديد 

  610,130.620 
 

ALMOAYYED COMPUTERS 
MIDDLE EAST W.L.L 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ى وزارة  ر في مبنم��وع مركز المدا
 ) ةالحزمة الرابعالخارجية (

 MOFA/PPO/2022/02 4 مناقصة

  199,108.800 
 

HANA HASANAH FADEL 
MOHAMMAD 

11 

 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

رين في  ن سفير مملكة البحكعقد ايجار س
 31 لىإ 2020سبتمبر  1جكارتا للفترة من 

 2022ديسمبر 

 TB/29102/2020 5 تجديد 

ااتت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  االلتتررسسيي   1,038,343.920
 االلببححررييننيي::  
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 17 من 15 صفحة 
 

 
 

 ووززااررةة  االلددااخخللييةة  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   عع  االلننوو   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  67,200.000 
 

 11 براهيم المحمود أسامة محمود ا
 

الخدمات  
يدات  والمزا

 وا��ستثمار

لمحرق المبنى ا��داري لمحافظة ا
 ) البسيتين(

 TB/24401/2017 1 تجديد 

  17,280.000 
 

 11 أسامة محمود ابراهيم المحمود 
 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

ارات الخاص بموظفي  استئجار مواقف السي
 قرمحمحافظة ال

 TB/32078/2022 2 تجديد 

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     84,480.000
 االلببححررييننيي::  

     

  

 صصححةة  ووززااررةة  االل  

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## ططااءء  االلففاائئزز  االلعع   دديينناارر  ببححررييننيي   ىى  ععمم����تت  أأخخرر  

  102,800.000 
 

BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE 

11 

 

  المواد والمعدات
 Influenza Vaccine توفير أدوية

 TB/32088/2022 1 اقصةمن

  -47,050.000 
 

SARAYA CONTRACTORS 
CO 

11 

 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

وسعة والتطوير لمركز ابن سينا  أعمال الت
 الصحي

 MOH/130/2018 2 أمر تغييري

  131,120.000 
 

LOGESTICE CLEANING 
CONTRACTS CO 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

دمات التنظيفات بمركز مدينة خليفة  توفير خ
 الصحي

 

 MOH/124/2021 3 ناقصةم

  680,400.000 
 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L 

11 

 

توفير دواء لع��ج مر�� فقر  ل ال��اء المبا�� المواد والمعدات
 الدم المنجلي 

 TB/31292/2021 4 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     867,270.000
 االلببححررييننيي::  

      

  
  
  

   
 

 17 من 16 صفحة 
 

  
  

 دد  االلووططننيي  ووززااررةة  االلممااللييةة  وواا����ققتتصصاا  

 ## ننااققصصةة  ررققمم  االلمم   االلننووعع   عع  االلممووضضوو   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  50,332.700 
 

KANOO CONSULTING 
SERVICES - KCS 

11 

 

الخدمات  
مزايدات  وال

 وا��ستثمار

Supply, Implementation and Support 
of Oracle Hyperion Based Software 

for Budget Planning and 
Implementation 

 HFR/02/2020 1 تجديد 

ييااتت  ببااللدديينناارر    ممججممووعع  االلتتررسس   50,332.700
 ببححررييننيي::  االل

      

 ووززااررةة  االلممووااصص����تت  وواا����تتصصاا����تت  

 ## مم  االلممننااققصصةة  قق  رر   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   دديينناارر  ببححررييننيي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  80,252.000 
 

ABDUL KARIM ALMANNAI 
& SONS 

11 

 

تشييد مرافق مؤقتة لمعرض البحرين   المواد والمعدات
 2022لدولي للطيران ا

 

 MTT/BIAS/06/2022 1 ةمناقص

  102,948.000 
 

DURRAT AL MUHARRAQ 
CLEANING & 

MAINTENANCE 

11 

 

الخدمات  
والمزايدات  
 وا��ستثمار

لوزارة المواص��ت  ت التنظيفات العامة اخدم
 وا��تصا��ت

 MTT/HRD/02/2019 2 يد تجد

  960,000.000 
 

DESIGNERS GALLERY 
COMPANY W.L.L 

11 

 

ارة المواص��ت وا��تصا��ت  مبنى وز تأثيث  داتالمواد والمع
 الجديد 

 MTT/HRD/05/2021 3 مناقصة

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     1,143,200.000
 ننيي::  يي  االلببححرر  

      

  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

 17 من 17 صفحة 
 

  
  

 ووززااررةة  ششئئوونن  اا����عع����مم  

 ## ااققصصةة  ررققمم  االلممنن   االلننووعع   االلممووضضووعع   االلققططااعع   ## ططااءء  االلففاائئزز  االلعع   ييننيي  دديينناارر  ببححرر   ععمم����تت  أأخخررىى  

  -35,090.000 
 

PICO INTERNATIONAL 11 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

تصميم وتنفيذ أعمال الديكور ��ستديو  
 بوزارة شؤون ا��ع��مالجديد ا��خبار 

 

 INFO/6/2021 ييريغأمر ت
 
 

1 

  35,090.000 
 

PICO INTERNATIONAL 11 
 

ا��نشاءات  
وا��ستشارات  

 الهندسية 

تصميم وتنفيذ أعمال الديكور ��ستديو  
 رة شؤون ا��ع��مبوزاديد الجا��خبار 

 

 INFO/6/2021 2 أمر تغييري

ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينناارر     0.000
 االلببححررييننيي::  

      

 االلررييااضضةة  وو  ووززااررةة  ششئئوونن  االلششبباابب    

 ## ررققمم  االلممننااققصصةة   االلننووعع   االلممووضضووعع   ططااعع  االلقق   ## االلععططااءء  االلففاائئزز   نناارر  ببححررييننيي  دديي   ععمم����تت  أأخخررىى  

  3,834,582.000 
 

JEO CAPITAL 
MANAGEMENT 

11 

 

  الخدمات 
ات  والمزايد

 وا��ستثمار

 استثمار ارض بنادي الرفاع الريا�� 
 

 RFPMYS/1/2022 1 مزايدة

رر    اا  ممججممووعع  االلتتررسسييااتت  ببااللدديينن   3,834,582.000
 ححررييننيي::  االلبب  

      
 

 ي بالعملة ا��خرى.�صل* مبلغ الترسية ا�           
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعالن رقم )20( 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، الطلبات التي مت نْقـل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

٣- تاريخ تقديم الطلب.

٤- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- الت�شنيف الدولي.

٧- الَمـراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1814 ] رقم البراءة:11[
 

 
 09/06/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150124] رقم الطلب: 21[
 14/09/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2014/027104 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

 [31] 61/785,763  
[32] 14/03/2013 

 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
 ] المخترعون:72[
 كوھیل، روبرت -2بي ، منجدا،              -1 
 سایتوكنیتكس، إنك. -2أمجن إنك.،  -1] مالك البراءة: 73[
 ] الوكیل: سابا و شركاھم تي ام بي74[
 

 ي:] التصنیف الدول51[
  

Int. Cl.: A61K 31/00 , A61K 9/20 
,A61P 9/04 

 
 المراجع: ]56[

 
D1: US 2007/161617 A1 

 
 
 مركبات حلقیة غیر متجانسة واستخداماتھا  ] اسم االختراع:54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
  میكاربیل وطرق تحضیرھا واستخدامھا. ڤیتعلق االختراع الحالي بتوفیر صیغ صیدلیة ألومیكامتی

 
 

 20عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

 1815 رقم البراءة:] 11[
 

 
 09/06/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20170096] رقم الطلب: 21[
 25/05/2017] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2015/077606 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

[31] 736.5 224 2014 10  
 [32] 03/12/2017 

 ] ألمانیا33[
 ] المخترعون:72[
 شمیدت ، بیرند -1  
 ] مالك البراءة: إیبكو جیرماني جي ام بي أتش73[

، 35عنوان المالك:  نیدرالسونغ فیلباخ، سالیرستراسیھ 
 فیلباخ، ألمانیا 70736

 سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
  

 ] التصنیف الدولي51[
 

Int. Cl.:     B01J 2/26, B29B 9/10 
 
 ] المراجع:56[

D1: EP 2353709 A1 
D2: DE 2034038 A1 
D3: EP 0531927 A1 
D4: DE 3124200 A1 
D5: US 3265779 A 
D6: DE 102005054462 A1 
D7: DE 102010032021 A1 

 
 جھاز وطریقة لتحویل منتج قابل للتدفق إلى أقراص باستیل  ] اسم االختراع:54[
 
 ] الملخص:57[ 
 
قابل للتدفق إلى أقراص باستیل، وتحدیداً ذائب، للجھاز المذكور سیر دوار یتعلق االختراع الحالي بجھاز لتحویل منتج  

وُمشكل قطرات، حیث یقوم ُمشكل القطرات بترسیب القطرات على السطح العلوي من السیر، حیث تتجمد قطرات 
ترطیب السیر لالمنتج خالل دورة النقل على السطح العلوي من السیر لتكوین أقراص باستیل، وبحیث یتم توفیر وسائل 

بعامل تحریر سائل أعلى تلك المنطقة حیث یتم ترسیب قطرات المنتج على السیر، حیث یمنع أو یُقلل عامل التحریر 
من التصاق قطرات المنتج بالسیر، وبحیث یتم توفیر مضخة معایرة تناسبیة للخلط المستمر لعامل التحریر من اثنتین 

  تشغیل الجھاز. على األقل من المكونات السائلة أثناء
 
 

 14عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

 1816 ] رقم البراءة:11[
 

 
 09/06/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20170122] رقم الطلب: 21[
 28/06/2017] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
  ] األولویة:30[

[31] EP 16382321.4 
[32] 07/07/2016 

 مكتب براءات االختراع األوروبي ] 33[
 ] المخترعون:72[
ساندرا مارتشان  -2فرانسیسكا إزكویردو توریس،  -1 

 إیزابیل دیلغادو غانان -3سانتشو، 
 ] مالك البراءة: البوراتوریز سالفات، إس.أیھ.73[

إسبلغس دي  08950-، إي36-30عنوان المالك: غال، 
 برشلونة، أسبانیا -لوبریغات 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس كیل:] الو74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:  A61K 9/107, A61P 27/02 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: WO 2009/061607 A2  
D2: WO 2004/098592 A1  
D3: DE 3102593 A1  
D4: WO 2010/141648 A2  
D5: US 2014/275263 A1  
D6: EP 2659903 A2  
D7: WO 2014/153733 A1 

 
 تركیبات خاصة بالعیون  ] اسم االختراع:54[
 
 ] الملخص:57[ 

یتعلق االختراع الحالي بتركیبة معقمة خاصة بالعیون تشتمل على زیت خروع وثالثي جلیسرید ذو سلسلة 
لعالج و/أو الوقایة من مرض عیني منتقى من المجموعة التي تتكون  اباستخدامھا في الطب، تحدیدومتوسطة، 

من جفاف العین، التھاب الملتحمة، التھاب األدمة، التھاب الجفن، الشتر الداخلي، متالزمة الجفن المترھل، 
افظة، حاعتالل العین الدرقي المنشأ، الظفرة، التھاب الملتحمة الالرتخائى، التلف الظھاري المستحث بالمواد ال

تلف الغرفة الظھاري أو السابق المستحث بجراحة العین، خلل الخلیة الحوفي، تقرحات القرنیة المستحثة 
 بالعوامل الفیزیائیة أو الكیمیائیة، التھاب القرنیة، التھاب ظاھر الصلبة والتھاب القزحیة.

 
 

 16عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

 1817  ] رقم البراءة:11[
 

 
 12/06/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20170184] رقم الطلب: 21[
 12/10/2017] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2015/058026 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  األولویة:] 30[

   [31] PCT/EP2015/058026 
[32] 14/04/2015 

 األوروبي مكتب براءات االختراع] 33[
 المخترعون:] 72[
كالوس ھولیسینسكي،  -2كلوبازیك،  –إیوالد  المر  -1 

 مارتن  لیجر -4جیرجن ھاور،  -3
 إیجوت باوبیفیستیغانجن جي ام بي اتش] مالك البراءة: 73[

باد السفي ،  57334،  35عنوان المالك: إن دیر ستوكویز 
 ألمانیا

 
 سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[
 

 :الدولي] التصنیف 51[
 

Int. Cl.:     E04F 13/08, E04B 1/41, 
E04B 1/38 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: EP 2354368 A2 
D2: DE102009030635 A1 
D3: DE 3005315 A1 
D4: FR 2924138 A1 
D5: DE102011102510 A1 

 
 
 دعامة لتثبیت عناصر واجھة  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
الحالي بدعامة لتثبیت عناصر واجھة لواجھات مبنى، وتحدیداً واجھات ستائر، الواجھات المھواة یتعلق االختراع   

من الخلف، تشتمل على مقطع تثبیت جدار، والذي یتم تصمیمھ لتحمیل الدعامة بجدار المبنى، ومقطع تثبیت واجھة، 
نى حیث یكون لقطاع تثبیت واجھة المبوالتي یتم تصمیمھا لتحمیل عناصر مقطعیة الدعم أو تحمیل عناصر مقطعیة، 

قطاع توصیل أول للتحمیل األفقي لعناصر الدعم المقطعیة أو تحمیل عناصر مقطعیة وقطاع توصیل ثاني للتحمیل 
 الرأسي لعناصر الدعم المقطعیة أو عناصر الدعم المقطعیة، والتي یتم ترتیبھا بشكل متعامد على قطاع التوصیل األول.

 
 

 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1818  ] رقم البراءة:11[
 

 
 14/06/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150149] رقم الطلب: 21[
 07/10/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2014/056934 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  األولویة:] 30[

  [31] 61/809,650 
[32] 04/08/2013 

 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ] المخترعون:72[

 أبو حمور، زائر                     
 -بروفیشونالس فور إنیرجي ] مالك البراءة: 73[

 إنفایرونمنت آند ووتر سولوشنز ال تي دي. كو.
 ، األردن11190، عمان 926992عنوان المالك:  ص. ب 

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

 :] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B01J 19/08 C02F 1/48 
C10G 32/02 

 ] المراجع:56[
D1: WO 2012/156464 A2 
D2: KR 2008 0024055 A 
D3: US 2012/305383 A1 
D4: WO 92/16460 A1 
D5: US 5534156 A 
D6: US 5591317 A 
D7: US 5217607 A 
D8: US 4734202 A 

 
 
طریقة وجھاز لمعالجة مغناطیسیة/كھربیة/كھرومغناطیسیة للسوائل تضم ثالث مراحل:   ] اسم االختراع:54[

 ً  مرحلة المعالجة، مرحلة الخلط، ومرحلة االستخدام وھي منفصلة زمانیاً ومكانیا
 
 ] الملخص:57[ 
الكھرومغناطیسیة للسوائل تتكون من ثالث مراحل منفصلة  للمعالجة المغناطیسیة/ االلكتروتساتیكیة/ طریقة 

متباعدة زمانیا ومكانیا بالكامل حیث في المرحلة االولى، المجال المغناطیسي/االلكتروستاتیكي/ 
الكھرومغناطیسي یطبق على السائل العامل تحت التدویر للحصول على سائل مؤین مباشرة. یمكن استعمال 

ة والناتج عن المرحلة االولى فورا او یخزن قبل استعمالھ في المرحلة الثانیة. في ھذا السائل المؤین مباشر
المرحلة الثانیة، یستعمل السائل المؤین مباشرة كمؤین او عنصر تایین لتایین السائل العادي غیر المؤین 

لمقررة الخلط ابطریقة مباشرة عن طریق خلط السائل المؤین مباشرة والسائل العادي غیر المؤین حسب نسبة 
سلفا وطریقة الخلط بین السائل المؤین مباشرة والسائل العادي غیر المؤین. في المرحلة الثالثة، یستعمل 

السائل الناتج المخلوط او المؤین بطریقة غیر مباشرة في تطبیق مناسب مباشرة او یخزن في خزان 
الثة للطریقة المقترحة عن بعضھا تماما في لالستعمال الالحق. حسب امثلة االختراع، یتم فصل المراحل الث

 الزمان والمكان بدون الحاجة الى محطات معالجة الن تكون في نفس مكان محطات الخلط (الفصل المكاني)،
المتزامن للسوائل المعالجة والمخلوطة (الفصل الزماني). تشتمل التطبیقات المحتملة لالختراع  لإلنتاجوبدون الحاجة 

كل التطبیقات السابقة للمعالجة المباشرة واالنیة المغناطیسیة/ االلكتروستاتیكیة/ الكھرومغناطیسیة وال تقتصر على 
 للسوائل مثل معالجة المیاه ومعالجة الوقود الھیدروكربوني.

 38عناصر الحمایة:  عدد
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الثة للطریقة المقترحة عن بعضھا تماما في لالستعمال الالحق. حسب امثلة االختراع، یتم فصل المراحل الث

 الزمان والمكان بدون الحاجة الى محطات معالجة الن تكون في نفس مكان محطات الخلط (الفصل المكاني)،
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 للسوائل مثل معالجة المیاه ومعالجة الوقود الھیدروكربوني.

 38عناصر الحمایة:  عدد
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )68( 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 

12٤٦95، طالبين  المحدودة التي تحمل ا�شم)اآ�شين بيزن�س كون�شلتن�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

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.

اإعالن رقم )69( 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 )�شتار ماك�س لتخلي�س المعامالت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-11٦٣٧5، 

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 )70( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 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 

 ،1-22212 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب.  الت�شامن  ا�شم )حفريات  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

250.000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني .

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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ا�ستدراك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )٣٦10( ال�شادر بتاريخ 9 يونيو 2022 خطاأ مادي يف 

اإعالنات املزاد العلني ال�شادرة عن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة، وذلك بعدم 

اإرفاق قوائم �شروط البيع للم�شاريع الواردة يف هذه الإعالنات، وبناًء عليه ُيعاد ن�شر الإعالنات 

املذكورة وقوائم �شروط البيع.

اإعالن البيع باملزاد العلني

للم�سروع رقم )6( ل�سنة 2021

)املدينة الأنيقة(

تعلن جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرّثة عن و�شعها م�شروع )املدينة الأنيقة( 

املقام على قطعة الأر�س امل�شجلة باملقدمة رقم ٧902/200٦  الوثيقة رقم )1٤09٣٣( الكائنة 

يف هورة عنقة، للبيع باملزاد العلني.

على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره مبلغ -/٣.٤90.000 دينار بحريني )ثالثة ماليني 

واأربعمائة وت�شعون األف دينار بحريني(، وحددت يوم الأحد املوافق 2٦ يونيو 2022م للمزايدة.

المــكان : مبنــى الأمانة العامة للمجل�ــس الأعلى للق�شاء بالمنطقة الدبلوما�شــية بالمنامة، الدور 

الأر�شي.

 الوقت: 1:00 م�شاًء.

التطوير  م�شاريع  ت�شوية  ُكَتّاب جلنة  بقلم  الت�شال  املزايدة  الرغبة يف  لدية  من  كل  فعلى 

العقارية املتعرّثة يف اأوقات الدوام الر�شمي على هاتف رقم 1٧51٣28٦، اأو باحل�شور يف التاريخ 

واملكان والوقت املحددين اأعاله.

جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعرثة
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قائمة �سروط بيع م�سروع

)املدينة الأنيقة(

ُحررت هذه القائمة بتاريخ 2022/0٦/0٧م مبعرفة جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

املتعرّثة - امل�شكلة بناًء على املر�شوم بقانون رقم )٦٦( ل�شنة 201٤ ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير 

امل�شجلة  الأر�س  قطعة  على  املقام  النيقة(  )املدينة  م�شروع  لبيع  وذلك   - املتعرّثة  العقارية 

باملقدمة رقم ٧902/200٦  الوثيقة رقم )1٤09٣٣( الكائنة يف هورة عنقة.

اأوًل: �سبب البيع: يتم اإتخاذ الإجراءات ببيع العقار بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير 

العقارية المتعّثرة ال�شادر بجل�شة 2022/05/1٧ وفقًا لحكم المادة الثامنة من المر�شوم بقانون 

رقم )٦٦( ل�شنة 201٤ الم�شار اإليه.  

ثانياً: و�سف العقار المبيع: هو عبارة عن م�شروع تطوير عقاري، يتكون من عدد )٦0( فيال.

ثالثــاً: مقــدار الثمن الأ�سا�ســي للعقار: تم تقدير الثمن الأ�شا�شــي للعقــار بمبلغ -/٣،٤90،000 

دينــار بحرينــي ) ثالثة ماليين واأربعمائة وت�شــعون األــف دينار بحريني ( بنــاًء على تقدير لجنة 

ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعّثرة الم�شتند اإلى تقرير الخبرة المقدم للجنة.

رابعاً: �سروط خا�سة:

يتم بيع الم�شــروع �شفقة واحدة، ويجوز للجنة تجزئته وبيعه في �شفقات متعددة بما يحقق   -1

م�شلحة الدائنين.

يلتزم من ير�شــو عليه المزاد باأن يودع حال انعقاد جل�شــة البيع ع�شــر الثمن الذي ر�شــى به   -2

المــزاد والم�شروفــات، كمــا يلتزم بــاأن يودع باقــي الثمن في خزانــة وزارة العدل وال�شــئون 

الإ�شالمية والأوقاف خالل ال�شهر التالي ل�شيرورة البيع نهائيًا. 

يتعيــن علــى المتقدمين للمزاد الح�شول على الموافقــات المطلوبة من قبل اإدارة التخطيط   -٣

الطبيعي بوزاة الأ�شغال كا�شتراط لتطوير الم�شروع.

يتــم ت�شــليم العقــار خاليــًا مــن اأي منقولت لمن ير�شــو عليه المــزاد بعد �شــداد كامل الثمن   -٤

والم�شروفات و�شيرورة قرار اإيقاع البيع نهائيًا.

يتم ت�شليم العقار خاليًا من اأي رهون اأو حقوق عينية تبعية.  -5
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اإعالن البيع باملزاد العلني

للم�سروع رقم )4( ل�سنة 201٥

)تالل الغروب(

الغروب(  م�شروع )تالل  و�شعها  املتعرّثة عن  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  تعلن جلنة 

                   )1٤1٤0٣( رقم  وثيقة   8٧08/200٧ رقم  باملقدمة  امل�شجلتني  الأر�س  قطعتي  على  املقام 

باملزاد  للبيع  عنقة،  هورة  يف  الكائنتني   ،)1٤1٤02( رقم  وثيقة   8٦0٧/200٧ رقم  واملقدمة 

العلني.

على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي مقداره مبلغ -/5،920،000 دينار بحريني )خم�شة ماليني 

وت�شعمائة وع�شرون األف دينار بحريني (. وحددت يوم الأحد املوافق 2٦ يونيو 2022م للمزايدة.

المــكان : مبنــى الأمانة العامة للمجل�ــس الأعلى للق�شاء بالمنطقة الدبلوما�شــية بالمنامة، الدور 

الأر�شي.

 الوقت: 12:00 م�شاًء.

التطوير  م�شاريع  ت�شوية  ُكتَّاب جلنة  بقلم  الت�شال  املزايدة  الرغبة يف  لدية  من  كل  فعلى 

التاريخ  يف  باحل�شور  اأو   ،1٧51٣28٦ رقم  هاتف  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  املتعرّثة  العقارية 

واملكان والوقت املحددين اأعاله.

جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعرثة
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قائمة �سروط بيع م�سروع

)تالل الغروب(

حررت هذه القائمة بتاريخ 2022/0٦/0٧م مبعرفة جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية 

املتعرّثة - امل�شكلة بناًء على املر�شوم بقانون رقم )٦٦( ل�شنة 201٤ ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير 

امل�شجلتني  الأر�س  قطعتي  على  املقام  الغروب(  )تالل  م�شروع  لبيع  وذلك   - املتعرّثة  العقارية 

رقم  وثيقة   8٦0٧/200٧ رقم  املقدمة  و   )1٤1٤0٣( رقم  وثيقة    8٧08/200٧ رقم  باملقدمة 

)1٤1٤02(، الكائنتني يف هورة عنقة.

اأوًل: �سبب البيع: يتم اإتخاذ الإجراءات ببيع العقار بناًء على قرار لجنة ت�شوية م�شاريع التطوير 

العقارية المتعّثرة ال�شادر بجل�شة 2022/05/1٧ وفقًا لحكم المادة الثامنة من المر�شوم بقانون 

رقم )٦٦( ل�شنة 201٤ الم�شار اإليه.  

ثانياً: و�سف العقار المبيع: هو عبارة عن م�شروع تطوير عقاري متعدد ال�شتخدام، يتكون من 

عدد )10( فيالت، و)٤1( منزل وعدد من المباني ال�شــكنية اإ�شافة اإلى م�شــاحات لالإ�شــتخدام 

التجاري خدمة للعقار .

ثالثاً: مقدار الثمن الأ�سا�سي للعقار : تم تقدير الثمن الأ�شا�شي للعقار بمبلغ -/5.920.000 

دينار بحريني ) خم�شــة ماليين وت�شــعمائة وع�شــرون األف دينار بحريني ( بناًء على تقدير لجنة 

ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية المتعّثرة الم�شتند اإلى تقرير الخبرة المقدم للجنة.

رابعاً: �سروط خا�سة:

يتم بيع الم�شــروع �شفقة واحدة، ويجوز للجنة تجزئته وبيعه في �شفقات متعددة بما يحقق   -1

م�شلحة الدائنين.

يلتزم من ير�شــو عليه المزاد باأن يودع حال انعقاد جل�شــة البيع ع�شــر الثمن الذي ر�شــى به   -2

المــزاد والم�شروفــات، كمــا يلتزم بــاأن يودع باقــي الثمن في خزانــة وزارة العدل وال�شــئون 

الإ�شالمية والأوقاف خالل ال�شهر التالي ل�شيرورة البيع نهائيًا. 

يتعيــن علــى المتقدمين للمزاد الح�شول على الموافقــات المطلوبة من قبل اإدارة التخطيط   -٣

الطبيعي بوزاة الأ�شغال كا�شتراط لتطوير الم�شروع.

يتــم ت�شــليم العقــار خاليــًا مــن اأي منقولت لمن ير�شــو عليه المــزاد بعد �شــداد كامل الثمن   -٤

والم�شروفات و�شيرورة قرار اإيقاع البيع نهائيًا.

يتم ت�شليم العقار خاليًا من اأي رهون اأو حقوق عينية تبعية.  -5


