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 �أمر ملكي رقم )٣٠( ل�سنة ٢٠٢٢

مبْنـح و�سام

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١٩( ل�شنة ١٩٧٦ يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـمنح ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق املعظم �شلطان ُعـمان، و�شام ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة املمتازة )قالدة(.

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـوبـــــــــر ٢٠٢٢م
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 �أمر ملكي رقم )٣1( ل�سنة ٢٠٢٢

بت�سكيل هيئة فح�ص �إقر�ر�ت �لذمة �ملالية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

باملر�شوم  املعدل  املالية،  الذمة  عن  الك�شف  ب�شاأن   ٢٠١٠ ل�شنة   )٣٢( رقم  القانون  وعلى 

بقانون رقم )١٩( ل�شنة ٢٠١٦، وعلى الأخ�ص املادة الرابعة منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )٤٢( ل�شنة ٢٠٢٠ بت�شكيل هيئة فح�ص اإقرارات الذمة املالية،

وبناًء على تر�شيح املجل�ص الأعلى للق�شاء،

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

ُت�شكل هيئة فح�ص اإقرارات الذمة املالية برئا�شة القا�شي ال�شيخ حممد بن علي بن حممد 

اآل خليفة وكيل حمكمة التمييز، وع�شوية كل من:

١- القا�شي علي اأحمد جمعة الكعبي    قا�ٍص بمحكمة التمييز.

٢- القا�شي د. ريا�ص محمد اإبراهيم �شيادي   وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية.

٣- القا�شي عي�شى محمد عي�شى دراج    قا�ٍص بالمحكمة الكبرى المدنية - الفئة )اأ(.

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة امل�شار اإليها ملدة �شنتني.

�ملادة �لثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، ويُن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

المـوافـق: ٢٧ اأكتـــوبــــر ٢٠٢٢م
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 مر�سوم بقانون رقم )٣8( ل�سنة ٢٠٢٢

 بتعديل بع�ص �أحكام �ملر�سوم بقانون رقم )٥4( ل�سنة ٢٠٠٢

ب�ساأن �لالئحة �لد�خلية ملجل�ص �لنو�ب

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادة )٣8( منه،

النواب،  ملجل�ص  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   ٢٠٠٢ ل�شنة   )5٤( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شو�ص املواد )٢١( الفقرة الثانية، )٢٣(، )٣8( الفقرة الأخرية، )٦٤(، )٦٦(، 

 ،)١٠8( الأخرية،  الفقرة   )١٠٦( الأخرية،  الفقرة   )١٠5(  ،)١٠٢(  ،)٧٤(  ،)٦8(  ،)٦٧(

ب�شاأن   ٢٠٠٢ ل�شنة   )5٤( رقم  بقانون  املر�شوم  من   ،)١٣8( الأوىل،  الفقرة   )١٣٠(  ،)١٢٧(

الالئحة الداخلية ملجل�ص النواب، الن�شو�ص الآتية:

مادة )٢1( �لفقرة �لثانية:

موؤقتة  جلنة  ـل  ُيـ�شكِّ اأن   - الأمر  اقت�شى  اإذا   - الرئي�ص  اقرتاح  على  بناًء  للمجل�ص  ويجوز 

ـلت من اأجله. ـن، وتنتهي اللجنة املوؤقتة بانتهاء الغر�ص الذي �ُشـكِّ لدرا�شة مو�شوع معيَّ

مادة )٢٣(:

يجب اأن ي�شرتك الع�شو يف اإحدى جلان املجل�ص النوعية املن�شو�ص عليها يف الفقرة الأوىل 

من املادة )٢١( من هذه الالئحة.

مادة )٣8( �لفقرة �لأخيرة:

ر طلب رد التقرير اإىل اللجنة ملزيد من الدرا�شة ولو  ويجوز للرئي�ص اأو لرئي�ص اللجنة اأو املقرِّ

كان املجل�ص قد بداأ نَظـَره، كما يجوز لهم طلب تاأجيل مناق�شة التقرير ملدة ل تزيد على �شهر، ما 

ر املجل�ص غري ذلك، وللحكومة اأن تطلب ذلك فتجاب اإىل طلبها. مل يقرِّ

مادة )٦4(:

ل يجوز لأحد غري رئي�ص املجل�ص مقاطعة املتكلم، ول اإبداء اأي مالحظة اإليه.

ـه املتكلم يف اأية حلظة اأثناء كالمه اإىل خمالفته لأحكام املادة  وللرئي�ص وحده احلق يف اأن ينبِّ
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ـح و�شوحًا كافيًا، واأنه ل حمل  ال�شابقة، اأو غريها من اأحكام هذه الالئحة، اأو اإىل اأنَّ راأيه قد و�شُ

ل�شرت�شاله يف الكالم، فاإذا مل ميتثل فله اأن يلِفـت نَظـَره مرة اأخرى مع اإثبات ذلك يف امل�شبطة. 

ـخذ الرئي�ص اجلزاء املنا�شب ِقـَبـله اأو َعـَر�ص الأمر على املجل�ص  فاإن اأ�شر الع�شو على موقفه اتَّ

للبت فيه مبراعاة حكم املادة )٦٧( من هذه الالئحة.

مادة )٦٦(:

اإذا لفت الرئي�ص نَظـَر املتكلم طبقًا لأحكام املادتني ال�شابقتني ثم عاد يف ذات اجلل�شة اإىل 

اخلروج على نظام الكالم، فللرئي�ص مْنـَعـه من الكالم يف ذات املو�شوع، وله حرمانه من الكالم 

بقية اجلل�شة، اأو اأن يعر�ص الأمر على املجل�ص لُيـ�شدر قراره يف ذلك دون مناق�شة.

مادة )٦٧(:

للمجل�ص بناًء على اقرتاح رئي�شه اأن يتخذ ِقـَبـل الع�شو الذي اأخلَّ بالنظام اأثناء اجلل�شة، اأو 

مل ميتثل لقرار مْنـِعـه من الكالم، اأحد اجلزاءات الآتية:

ـن بقية الجل�شة. اأ- المْنـع من الكالم في مو�شوع معيَّ

ب- الإنذار.

ج- اللوم.

د- الحرمان من الكالم بقية الجل�شة.

هـ- اإخراجه من قاعة الجتماع مع الحرمان من ال�شتراك في بقية اأعمال الجل�شة.

و- الحرمان من الح�شور في قاعة الجتماع لجل�شة واحدة.

ز- الحرمان من ال�شتراك في اأعمال المجل�ص ولجانه مدة ل تزيد على اأ�شبوعين.

وبعد  مناق�شة  دون  اجلل�شة  ذات  ال�شابقة يف  اأحد اجلزاءات  بتوقيع  املجل�ص  قرار  وي�شدر 

�شماع اأقوال الع�شو اإذا اقت�شى احلال ذلك.

املجل�ص  رئي�ص  د( من  ج،  )اأ، ب،  البنود  عليها يف  املن�شو�ص  ُتـتَّـخذ اجلزاءات  اأن  ويجوز 

مبا�شرة.

مادة )٦8(:

اإذا مل ميتثل الع�شو لقرار املجل�ص اأو الرئي�ص، فللرئي�ص اأن يتخذ ما يراه من الو�شائل الكفيلة 

اأو يرَفـعها، ويف هذه احلالة  اأن يوقَف اجلل�شة  اإنذار الع�شو بذلك. وله  بتنفيذ هذا القرار بعد 

رها املجل�ص. ميتد احلرمان اإىل �شعف املدة التي قرَّ

مادة )٧4(:

ل ُيـعَر�ص اأيُّ اقرتاح لأْخـذ الراأي عليه اإل من رئي�ص املجل�ص.
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مادة )1٠٢(:

ُيـخِطـر رئي�ص املجل�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء خالل اخلم�شة ع�شر يومًا التالية لفتتاح دور 

النعقاد الأول من كل ف�شل ت�شريعي، مب�شروعات القوانني التي مل َيـف�شل فيها املجل�ص ال�شابق 

مبا يف ذلك تلك التي مل يف�شل فيها املجل�ص الوطني. 

املذكورة خالل  امل�شروعات  النظر يف  ا�شتمرار  املجل�ص  رئي�ص  واإذا مل تطلب احلكومة من 

�شهرين من تاريخ اإخطار رئي�ص جمل�ص الوزراء اعُتـِبـرت غري قائمة.

يف  تكتفي  اأن  وللجنة  املخت�شة،  اللجنة  اإىل  املجل�ص  اأحالها  نظرها،  احلكومة  طلبت  واإذا 

�شاأنها مبا انتهى اإليه راأي اللجنة ال�شابق، اإذا كانت قد و�شعت تقريرًا فيها.

مادة )1٠٥( �لفقرة �لأخيرة:

ـع من خم�شة اأع�شاء على الأقل، النظر يف اقرتاح  ويجوز للمجل�ص بناًء على طلب كتابي موقَّ

ـبًا،  وم�شبَّ يكون م�شاغًا  اأن  يجب  والذي  اأثناءها،  اأو  مبا�شرة  اجلل�شة  قبل  م  يقدَّ الذي  التعديل 

مي الطلب، اإْن كان لذلك حمل  وي�شدر قرار املجل�ص بنظره اأو ا�شتبعاده بعد �شماع راأي اأحد مقدِّ

ـها الرئي�ص على املجل�ص، وله اأن يقرر  دون مناق�شة، فاإذا اأقرَّ املجل�ص النظر يف التعديالت عَر�شَ

نَظـَرها يف احلال، ويجب اإحالتها اإىل اللجنة املخت�شة لبحثها واإعداد تقرير عنها بناًء على طلب 

احلكومة اأو الرئي�ص.

مادة )1٠٦( �لفقرة �لأخيرة:

ر طلب اإحـالة التعديل الذي ُيـقرَتح  ويجوز للحكومة ولرئي�ص املجل�ص ولرئي�ص اللجنة وللمقرِّ

اأثناء جل�شة املجل�ص اإىل اللجنة، وتلزم اإجابة هـذا الطلب اإذا مل ي�شبق نظُر القرتاح اأمام اللجنة.

مادة )1٠8(:

اأوًل على تو�شية  الراأي  يوؤخذ  مة ب�شاأنها،  بعد النتهاء من مناق�شة املادة والتعديالت املقدَّ

اللجنة ب�شاأنها - اإْن ُوِجـدت - ثم التعديالت الأخرى املقرَتحة بح�شب اأ�شبقية تقدميها، ويف حالة 

رْفـ�ص املجل�ص للتعديالت املذكورة يوؤخذ الراأي على الن�ص الأ�شلي، ثم يوؤخذ الراأي على املادة 

يف جمموعها.

مادة )1٢٧(:

ملجل�ص النواب بعد اإقرار برنامج احلكومة اإبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�شائل العامة، 

ر الأْخـذ بهذه الرغبات وجب  وعلى احلكومة اأن تردَّ على املجل�ص كتابة خالل �شتة اأ�شهر، واإْن تعذَّ

ـن للمجل�ص اأ�شباب ذلك. اأن تبيِّ

مادة )1٣٠( �لفقرة �لأولى:

ِدهم. مي القرتاح برغبة يف حالة تعدُّ ياأذن الرئي�ص بالكالم لواحد من مقدِّ
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مادة )1٣8(:

دِرج على جدول الأعمال واجلواب عليه، للع�شو اأن يعلن اكتفاءه 
ُ
عند عْر�ص ال�شوؤال الذي اأ

اأو يبدَي رغبته يف الكالم فيعَطـى وحده حق التعقيب على الوزير  بالرد فيغَلـق بحث املو�شوع، 

ملدة ل تزيد على خم�ص دقائق، وللوزير اأن يعلِّـق على ذلك التعقيب كتابة اأو �شفاهة، فاإْن اأ�شاف 

د حق الع�شو يف التعقيب ملدة ل تزيد على ثالث دقائق. الوزير جديدًا جَتـدَّ

�ملادة �لثانية

ُتـ�شاف فقرة اأخرية اإىل املادة )٤٣( ومادة جديدة برقم )٢٠٩( مكررًا اإىل املر�شوم بقانون 

ـاهما الآتي: رقم )5٤( ل�شنة ٢٠٠٢ ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�ص النواب، ن�شَّ

مادة )4٣( فقرة �أخيرة:

واإذا قرر املجل�ص املوافقة على �شرية اجلل�شة ياأمر الرئي�ص ب�شْحـب جميع الو�شائل التقنية 

من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية اأو اأية و�شائل اأخرى من احلا�شرين يف اجلل�شة ل�شمان 

عدم الإخالل ب�شرية اجلل�شة اأو ت�شريب اأية معلومات ب�شاأنها، ويلتزم من ح�شر اجلل�شة ال�شرية 

بعدم اإف�شاء ما جرى فيها باأيِّ وجه من الوجوه.

 مادة )٢٠9( مكرر�ً: 

اإذا كان الع�شو قد �شغل وظيفة عامة وتخلَّـى عنها ب�شبب ع�شويته يف جمل�ص النواب، فاإنه 

وظيفة  يف  توظيفه  اأو  تعيينه  اإعادة  الت�شريعي  الف�شل  بانتهاء  ع�شويته  مدة  انتهاء  عند  يجوز 

مماثلة لتلك التي تخلَّـى عنها ب�شبب اكت�شابه ع�شوية املجل�ص. 

�ملادة �لثالثة

ُيـعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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 مر�سوم بقانون رقم )٣9( ل�سنة ٢٠٢٢

 بتعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم )٧٢( ل�سنة ٢٠٠٦ 

ب�ساأن �سعار مملكة �لبحرين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادتان )٣( و)٣8( منه،

وعلى القانون رقم )٧٢( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن �شعار مملكة البحرين،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�ص املادة الأوىل من القانون رقم )٧٢( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن �شعار مملكة البحرين، 

الن�ص الآتي:

ن من  »يتاألف �شعار مملكة البحرين من ر�ْشـم لعلم اململكة داخل اإطار على �شكل درع مكوَّ

ويعتليه  الطراز،  ومنقو�ص يف جوانبه زخارف عربية  م�شتقيمة،  اأعلى  اإىل  قاعدته  اأ�شلع  ثالثة 

التاج امللكي بخم�شة مثلثات، وذلك وفقًا لالأمنوذج املرافق لهذا القانون«.

�ملادة �لثانية 

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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 مر�سوم بقانون رقم )4٠( ل�سنة ٢٠٢٢ 

 باإ�سافة مادة جديدة برقم )�لأوىل مكرر�ً( �إىل �لقانون رقم )81( ل�سنة ٢٠٠٦

ـد   باملو�فقة على قانون )نظام( �لتنظيم �ل�سناعي �ملوحَّ

لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�ص املادة )٣8( منه،

ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   ٢٠٠٦ ل�شنة   )8١( رقم  القانون  وعلى 

ـد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية،  املوحَّ

وعلى القانون رقم )١٣( ل�شنة ٢٠٠٩ بالت�شديق على التفاق بني مملكة البحرين والوكالة 

النووية  الأ�شلحة  انت�شار  عدم  معاهدة  اإطار  يف  ال�شمانات  لتطبيق  الذرية  للطاقة  الدولية 

والربوتوكول املرفق به،

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن   ٢٠٠٩ ل�شنة   )5١( رقم  القانون  وعلى 

ل بالقانون رقم )٢٦( ل�شنة ٢٠٢٢, الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، املعدَّ

الأ�شلحة وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن   ٢٠٢٢ ل�شنة   )٢٧( رقم  القانون   وعلى 

البكرتيولوجية )البيولوجية( والتك�شينية وتدمري تلك الأ�شلحة،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

٢٠٠٦ باملوافقة  ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )الأوىل مكررًا( اإىل القانون رقم )8١( ل�شنة 

ـد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ن�شها  على قانون )نظام( التنظيم ال�شناعي املوحَّ

الآتي:

بني  التفاق  على  بالت�شديق   ٢٠٠٩ ل�شنة   )١٣( رقم  القانون  باأحكام  الإخالل  عدم  »مع 

مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ال�شمانات يف اإطار معاهدة عدم انت�شار 

الأ�شلحة النووية والربوتوكول املرفق به والقانون رقم )5١( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن حْظـر ا�شتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة والقانون رقم )٢٧( ل�شنة 

٢٠٢٢ ب�شاأن حْظـر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين الأ�شلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتك�شينية 

من�شاآت  باإن�شاء  الرتخي�ص  اآخر،  قانون  اأيِّ  اأحكام  من  ا�شتثناًء  يجوز  الأ�شلحة،  تلك  وتدمري 
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ت�شديرها  الأ�شا�شي  الغر�ص  كان  اإذا  ال�شناعية  املنتجات  ت�شنيع  اإعادة  اأو  لت�شنيع  �شناعية 

للخارج، وذلك وفقًا لأحكام القانون املرافق وال�شوابط وال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من الوزير.«

�ملادة �لثانية

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

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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 مر�سوم رقم )٥9( ل�سنة ٢٠٢٢

بتجديد تعيني مفت�ص عام يف جهاز �ملخابر�ت �لوطني

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )٣٠( ل�شنة ٢٠٢٠ بتعديل ت�شمية جهاز الأمن الوطني،

وعلى املر�شوم رقم )١٤( ل�شنة ٢٠٠٢ باإن�شاء جهاز املخابرات الوطني، وتعديالته،

املعايري  العام ومكتب  للمفت�ص  ب�شاأن مكتب م�شتقل   ٢٠١٢ ل�شنة  املر�شوم رقم )٢8(  وعلى 

املهنية يف جهاز الأمن الوطني،

وعلى املر�شوم رقم )٦٧( ل�شنة ٢٠١٢ بتعيني مفت�ص عام يف جهاز الأمن الوطني،

وعلى املر�شوم رقم )55( ل�شنة ٢٠١٧ بتجديد تعيني مفت�ص عام يف جهاز الأمن الوطني،

وبعد تر�شيح رئي�ص جهاز املخابرات الوطني،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

د تعيني ال�شيد حممد را�شد عبداهلل الرميحي مفت�شًا عامًا بجهاز املخابرات الوطني  ُيـجدَّ

بدرجة وكيل وزارة، وذلك ملدة خم�ص �شنوات.

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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 مر�سوم رقم )٦٠( ل�سنة ٢٠٢٢

ـة   بت�سمية �جلهة �لإد�رية �ملخت�سَّ

 �ملن�سو�ص عليها يف �ملر�سوم بقانون رقم )٥٥( ل�سنة ٢٠18

ب�ساأن �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة ٢٠١8 ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتداول،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

املر�شوم  عليها يف  املن�شو�ص  ـة  املخت�شَّ الإدارية  الت�شالت هي اجلهة  تنظيم  هيئة  تكون 

بقانون رقم )55( ل�شنة ٢٠١8 ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتداول.

�ملادة �لثانية

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

به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٣ اأكتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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 قر�ر رقم )٥٥( ل�سنة ٢٠٢٢

 بتعديل �جلدول �ملر�فق للقر�ر رقم )٦٧( ل�سنة ٢٠٢1

 بتحديد �لدول �لأجنبية وفقاً للمر�سوم بقانون رقم )٥٦( ل�سنة ٢٠18

ـحابية لأطر�ف �أجنبية ب�ساأن تزويد ِخـْدمات �حلو�سبة �ل�سَّ

رئي�ص مجل�ص الوزراء: 

للمر�شوم  وفقًا  الأجنبية  الدول  بتحديد   ٢٠٢١ ل�شنة   )٦٧( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

اأجنبية،  لأطراف  ـحابية  ال�شَّ احلو�شبة  ِخـْدمات  تزويد  ب�شاأن   ٢٠١8 ل�شنة   )5٦( رقم  بقانون 

وتعديالته،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ُيـ�شاف بندان جديدان برقم )8( و)٩( اإىل جدول الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون 

ـحابية لأطراف اأجنبية املرافق للقرار  رقم )5٦( ل�شنة ٢٠١8 ب�شاأن تزويد ِخـْدمات احلو�شبة ال�شَّ

رقم )٦٧( ل�شنة ٢٠٢١ بتحديد الدول الأجنبية وفقًا للمر�شوم بقانون رقم )5٦( ل�شنة ٢٠١8 

ـاهما الآتي:  ـحابية لأطراف اأجنبية، ن�شَّ ب�شاأن تزويد ِخـْدمات احلو�شبة ال�شَّ

�لدولة �لأجنبية�لرقم

جمهورية المالديف8

 �شلطنة ُعمان٩

�ملادة �لثانية

اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  الوزراء واملعنيني -ُكٌل فيما يخ�شه -  على 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمــــوافــــــق: ٢5 اأكتـــــوبــــر ٢٠٢٢م
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�ملحكمة �لد�ستورية

 قر�ر رقم )11( ل�سنة ٢٠٢٢

 بتعديل بع�ص �أحكام لئحة �ملو�رد �لب�سرية للمحكمة �لد�ستورية

 �ل�سادر ة بالقر�ر رقم )٢٢( ل�سنة ٢٠1٦

رئي�ص المحكمة الد�شتورية:

الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء   ٢٠٠٢ ل�شنة   )٢٧( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية ال�شادرة بالقرار رقم )٢٢( ل�شنة ٢٠١٦، 

وِتعديالتها،

وبناًء على عر�ص الأمني العام،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

و)8١(   ،)٧( البند  و)٦8(  و)٦٤(،  و)٣١(،   ،)٢( البند   )٢٢( املواد  بن�شو�ص  ُي�شتبدل 

الد�شتورية  للمحكمة  الب�شرية  املوارد  الثالثة، و)٩٦( من لئحة  الفقرة  الأوىل، و)٩٠(  الفقرة 

ال�شادرة بالقرار رقم )٢٢( ل�شنة ٢٠١٦، الن�شو�ص الآتية:

مادة )٢٢( �لبند )٢(:

٢( على الم�شئول المبا�شر - تحت اإ�شراف الم�شئول الأعلى - القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأداء 

الوظيفي للموظف خالل فترة الختبار، وتقديم كل العون له وم�شــاعدته وتوجيهه لتح�شــين 

اأدائه الوظيفي ويقوم الم�شــئول المبا�شــر للموظف بعد مرور ثالثة اأ�شهر من تاريخ مبا�شرته 

ن من تح�شين م�شتوى اأدائه، كما  لعمله بو�شع تقرير عن تقييم اأداء الموظف يخطر به لُيمكَّ

ي�شع الم�شئول المبا�شر تقريرًا ثانيًا قبل �شهر من تاريخ انتهاء فترة الختبار يت�شمن نتائج 

تقييم اأداء الموظف خالل هذه الفترة وتو�شيته بناًء عليها بتثبيت الموظف اأو اإنهاء خدمته، 

والمبــررات والم�شــتندات التي تدعم تو�شيته، وُيرفع التقرير اإلى رئي�ــص المحكمة م�شــفوعًا 

براأي الأمين العام لي�شدر القرار النهائي في هذا ال�شاأن.

مادة )٣1(:

يجوز بقرار من رئي�ص املحكمة، منح املوظف عالوة ت�شجيعية تعادل العالوة الدورية ال�شنوية 

املقررة مبا ل يزيد على ثالث عالوات بحيث ل يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بال�شروط 

الآتية:
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١- اأن يكون الموظف حا�شاًل عن ال�شنة الأخيرة على تقييم الأداء بمرتبة جيد جدًا على الأقل.

٢- ل يمنح الموظف هذه العالوة اأكثر من مرة واحدة في ال�شنة.

٣- تمنح هذه العالوة بن�شبة ل تتجاوز ١٠% من مجموع عدد الموظفين. 

ول مينع منح هذه العالوة من ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية يف موعدها.

مادة )٦4(:

ت�شري اأحكام هذا الباب على جميع املوظفني الدائمني اإىل م�شتوى اأمني عام م�شاعد.

مادة )٦8( �لبند )٧(:

٧. يجب اأن ي�شــتند تقدير الأداء الممتاز وال�شعيف اإلى مبررات كافية، ول يجوز اعتماد التقرير 

من الأمين العام اإل بعد ا�شتيفاء تلك المبررات.

مادة )81( �لفقرة �لأولى:

يجوز بقرار من رئي�ص املحكمة ترقية املوظف عند انتهاء خدمته لأي من الأ�شباب املن�شو�ص 

عليها يف املادة )١٤٧( من هذه الالئحة، با�شتثناء الأ�شباب الواردة بالفقرات )٤(، )5(، )٦(، 

)٧( من تلك املادة، وذلك ملدة عام واحد �شابق على الإحالة اإىل التقاعد، ب�شرط مرور �شنة على 

ح�شوله على اآخر ترقية، ويجوز معها منحه عالوة ت�شجيعية.

مادة )9٠( �لفقرة �لثالثة:

ال�شنة  انتهاء  قبل  يومًا  و�شبعني  خم�شة  على  تزيد  التي  الإجازة  ا�شتنفاد  املوظف  وعلى 

امليالدية، على اأن يكون تاريخ بدء الإجازة قبل انتهاء هذه ال�شنة ومتتد اإىل ال�شنة التالية، واإذا 

مل يتم ا�شتخدام هذه الأيام، تخ�شم يف بداية ال�شنة اجلديدة ويرحل له خم�شة و�شبعون يومًا 

فقط. وعلى الأمانة العامة اإخطاره بالزيادة يف ر�شيد اإجازته.

�لمادة )9٦(:

اإجازة لوفاة زوجة اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة ملدة ثالثة اأيام، على اأن يقوم املوظف 

القرابة  �شلة  تو�شيح  مع  الوفاة  �شهادة  وتقدمي  اأقاربه،  اأحد  وفاة  عن  املبا�شر  رئي�شه  باإبالغ 

باملتوفى بعد عودته اإىل العمل، على اأن يتم بدء �شريان الإجازة مبراعاة تاريخ الوفاة اأو تاريخ 

جمل�ص العزاء.

�ملادة �لثانية

ُت�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )٦٣( من لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية ال�شادرة 

بالقرار رقم )٢٢( ل�شنة ٢٠١٦، كما ُت�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )٩5(،  وفقرة جديدة برقم 

)5( اإىل املادة )١٠5( من ذات الالئحة، ن�شو�شها الآتية: 
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مادة )٦٣( �لفقرة �لثانية:

»ويجوز لرئي�ص املحكمة منح مكافاأة �شنوية مببلغ يقدره ملوظفي املحكمة -عدا من ح�شل 

على تقدير �شعيف يف تقييم الأداء الوظيفي- وذلك بناًء على عر�ص الأمني العام �شرط توفر 

العتمادات املالية الالزمة لذلك.«

مادة )9٥( �لفقرة �لثانية:

»ومتنح اإجازة الو�شع للموظفة التي ت�شع مولودًا متوفيًا بح�شب التقارير الطبية.«

مادة )1٠٥( �لفقرة )٥(:

5( ل ي�شترط ا�شتنفاد الإجازة ال�شنوية للموظف لمنحه اإجازة خا�شة من دون راتب.

�ملادة �لثالثة

يف  ن�شرة  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  العام  الأمني  على 

اجلريدة الر�شمية.

                رئيـ�ص �لـمحـكمة �لد�ستوريـة

      �مل�ست�سار عبد�هلل بن ح�سن �لبوعينني

�شدر بتاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هــ

المــــــوافــــــق: ٢٣ اأكتــــوبــــــر ٢٠٢٢م
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وز�رة �لعمل

 قر�ر رقم )٥1( ل�سنة ٢٠٢٢

 ب�ساأن �َسْحب ترخي�ص مركز بر�يت فيوجر للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   ١٩٩8 ل�شنة   )٢5( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )٢٦( ل�شنة ٢٠١٤ ب�شاأن الرتخي�ص باإن�شاء مركز برايت فيوجر للتدريب،

وعلى �شهادة الرتخي�ص للموؤ�ش�شة التدريبية اخلا�شة ال�شادرة بتاريخ ٩/5/٢٠١٩,

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )١١8٢( املوؤرخ يف ٢٠٢٢/١٠/١٣,

وعلى الإنذار النهائي ب�شْحـب الرتخي�ص املوؤرخ يف ٢٠٢٢/١٠/٣,

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

رقم  القْيـد  حتت  ل  وامل�شجَّ �ص.�ص.و،  رو�شكوم  �شركة  لل�شادة/  املمنوح  الرتخي�ص  ُيـ�شحب 

)8/م ت خ/٢٠١٤( وذلك لنتهاء الرتخي�ص وعدم جتديده وفقًا لالإجراءات املتبَعـة، وللمخالفات 

املر�شودة بتقرير الزيارة التفتي�شية رقم )١١8٢( وعلى الأخ�ص ممار�شة ن�شاط اآخر يف مقر 

املوؤ�ش�شة التدريبية املعتَمـدة، وعدم وجود هيئة تدريبية واإدارية للموؤ�ش�شة التدريبية.

مادة )٢(

املالية  ـِبـعات  والتَّ امل�شئوليات  القرار كافة  املادة )١( من هذا  املوؤ�ش�شة املذكورة يف  تتحمل 

والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة )٣(

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

الر�شمية.

 وزير �لعمل

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٢8 ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢٤ اأكـتـــوبــــــر ٢٠٢٢م
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جمل�ص �إد�رة هيئة تنظيم �سوق �لعمل

 قر�ر رقم )1( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن �إ�سناد بع�ص مهام هيئة تنظيم �سوق �لعمل �إىل مر�كز ت�سجيل �لعمالة 

 

رئي�ص مجل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )١٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، وعلى 

الأخ�ص املادة )٤( منه،

الأجنبي  العمل  ب�شاأن تنظيم ت�شاريح مزاولة �شاحب   ٢٠١٤ ل�شنة  القرار رقم )٢(  وعلى 

لالأن�شطة املهنية،

وعلى القرار رقم )٣١( ل�شنة ٢٠١٤ ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل، املعدل بالقرار رقم )٣( ل�شنة ٢٠١٩,

٢٠١٧ ب�شاأن بع�ص الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق  وعلى القرار رقم )١( ل�شنة 

العمل، 

وعلى القرار رقم )٧8( ل�شنة ٢٠٢٢ ب�شاأن اعتماد ن�شاط مهني،

وبناًء على عر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

ُقرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّنة قريَن ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِص �شياق الن�ص خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لهيئة: هيئة تنظيم �شوق العمل.

�لرئي�ص: الرئي�ص التنفيذي للهيئة.

�لمركز: مراكز ت�شجيل العمالة الُمعتمدة من قبل الهيئة طبقًا لأحكام هذا القرار.
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�ملادة �لثانية

يجوز للرئي�ص اعتماد مراكز ُت�شند اإليها مهمة ت�شجيل ومتابعة العمال الأجانب الراغبني يف 

احل�شول على ت�شريح مبزاولة الأن�شطة املهنية.

وتتوىل املراكز ا�شتالم طلبات ت�شاريح مزاولة الأن�شطة املهنية املقدمة من العمال امل�شجلني 

لديها، ومن ثم جتهيزها واإحالتها اإىل الهيئة لفح�شها والبت فيها.

ويكون العتماد �شاريًا طوال مدة القيد يف ال�شجل التجاري.

�ملادة �لثالثة

ي�شرتط لعتماد املراكز ما يلي:

القيد في ال�شجل التجاري.  -١

األ يثبــت اإخــالل طالــب العتماد بالتزاماته المقــررة طبقًا للقانون رقم )١٩( ل�شــنة ٢٠٠٦   -٢

ب�شاأن تنظيم �شوق العمل واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

تجهيز مكان مالئم ل�شتقبال العمال الأجانب الراغبين في الح�شول على ت�شريح بمزاولة   -٣

الأن�شطة المهنية، يخ�شع لموافقة هيئة تنظيم �شوق العمل.

٤-  تقديــم �شــهادة ح�شــن �شــيرة و�شــلوك تثبــت باأن طالــب العتماد لم ي�شــبق الحكــم عليه في 

جناية، اأو في جنحة ما�شة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

�ملادة �لر�بعة

تلتزم املراكز مبا يلي: 

ت�شــجيل العمــال الأجانــب الراغبيــن فــي الح�شول علــى ت�شريح مزاولــة الأن�شــطة المهنية   -١

واإحالــة طلباتهــم اإلــى الهيئــة لفح�شهــا والبــت فيهــا بعــد التحقق مــن توافر الموؤهــالت اأو 

�شــهادات المعاييــر المهنيــة الالزمة لمزاولة الأن�شــطة المهنيــة، على اأن يتــم موافاة الهيئة 

بهذه الموؤهالت وال�شهادات من قبل المراكز. 

اللتــزام با�شــتخدام الأنظمــة الإلكترونيــة التــي تحددها اأو توفرهــا الهيئة لت�شــجيل العمال   -٢

الأجانب.

اإدراج بيانــات العمــال الأجانــب فــي الأنظمــة الإلكترونيــة الم�شــار اإليهــا في البنــد )٢( من   -٣

هــذه المــادة، وذلــك عند ت�شــجيلهم، مــع تحديث البيانات ب�شــكل م�شــتمر، على اأن ت�شــتمل 

هــذه البيانــات على ا�شــم العامل والجن�شــية والعنوان ورقم بطاقة الهوية ورقم جواز ال�شــفر 

ومعلومــات الح�شــاب البنكــي واأرقام التوا�شل والأن�شــطة الم�شرح له بمزاولتهــا واأي بيانات 

اأخرى تطلبها الهيئة.
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تحديــد عــدد مــن العامليــن بالمركز للقيــام بمهمة الت�شــجيل بما يتنا�شــب مع عــدد العمال   -٤

الم�شجلين لدى المركز، ويجوز للهيئة طلب زيادة عدد العاملين متى راأت ذلك.

تزويــد الهيئــة بالك�شــوفات والتقارير ب�شــاأن العمال الم�شــجلين لدى المركــز اأو اأي معلومات   -5

اأخــرى تطلبهــا الهيئة، ويكون �شاحب المركز م�شــوؤوًل اأمام الهيئة عــن �شحة بيانات العمال 

الُم�شجلين في المركز.

مزاولة الن�شاط في عنوان المركز المبين ب�شهادة القيد بال�شجل التجاري.  -٦

اللتزام بن�شبة البحرنة طبقًا للت�شريعات والأنظمة المعمول بها.  -٧

عدم تقا�شي اأية مبالغ اأو الح�شول على اأية منفعة اأو مزية عن اأي من الخدمات المن�شو�ص   -8

عليها في هذا القرار من العمال الأجانب، وذلك دون الإخالل بالمقابل المقرر وفقًا لأحكام 

القرار رقم )١( ل�شنة ٢٠١٧ ب�شاأن بع�ص الر�شوم المفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل.

تمكيــن مفت�شــي الهيئــة من الطالع علــى كافة البيانات التــي يحوزها المركز ب�شــاأن العمال   -٩

الم�شجلين، كما يلتزم المركز بتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات ذات ال�شلة.

١٠-  اإخطــار الهيئــة فورًا عــن اأي تغيير اأو تحديث يطراأ على بيانــات ومعلومات المركز المدونة 

في القيد لدى ال�شــجل التجاري اأو فور ت�شفية ن�شــاطه اأو اإ�شــهار اإفال�شــه اأو �شطب قيده في 

ال�شجل التجاري.

١١-  اللتزام باإبالغ الهيئة باأية مخالفات يرتكبها العامل الم�شجل، فور علم المركز بها.

١٢-  اللتزام بكافة التعليمات التي ت�شدرها الهيئة اإلى المركز.

١٣-  ال�شماح للعامل الم�شجل بالنتقال لمركز اآخر بح�شب رغبته.

�ملادة �خلام�سة

الراغب يف احل�شول على ت�شريح مزاولة  الأجنبي  العامل  ت�شجيل  املراكز  لقبول  ي�شرتط 

الأن�شطة املهنية، ما يلي:

لغيت ت�شاريحها قبل العمل 
ُ
اأن يكــون �شمــن العمالة المتواجدة في المملكــة والتي انتهت اأو اأ  -١

باأحــكام هــذا القــرار، اأو اأن يكون من �شمن اأ�شحــاب العمل الأجانب الم�شــرح لهم بالعمل 

)العامل المرن(. 

األ يكون من ذوي الأ�شبقيات الجنائية.  -٢

األ يكون تاركًا للعمل بالمخالفة ل�شروط ت�شريح العمل.  -٣

األ يكون مالكًا ل�شجل تجاري في المملكة.  -٤
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األ يكون من الوافدين اإلى المملكة بتاأ�شيرة زيارة.  -5

اأن يلتــزم بدفــع الر�شــوم المقــررة واإيداع مبلــغ تاأمين عودة قــدره )١5٠( دينــار في مراكز   -٦

الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل ا�شتكمال الت�شجيل.

�ملادة �ل�ساد�سة

ينتهي اعتماد املركز بانتهاء مدته ما مل يتم جتديد العتماد طبقًا لأحكام هذا القرار بعد 

جتديد القيد يف ال�شجل التجاري.

كما ُيلغى اعتماد املركز بقرار من الرئي�ص يف اأي من احلالت الآتية:

ثبوت ح�شول المركز على العتماد بناء على وثائق اأو معلومات غير �شحيحة.  -١

فقد المركز ل�شرط اأو اأكثر من �شروط العتماد.  -٢

اإخالل المركز باأي من التزاماته الواردة في هذا القرار.  -٣

�شــدور حكــم جنائــي نهائــي �شد �شاحــب المركز فــي جناية، اأو فــي جنحة مخلة بال�شــرف   -٤

والأمانة. 

وفــاة �شاحــب المركــز، ما لم يتقــدم اأحد ورثته بطلب تحويل الن�شــاط با�شــمه خالل مدة ل   -5

تتجاوز �شنة واحدة.

٦-   ت�شفية المركز اأو اإ�شهار اإفال�شه اأو �شطب قيده من ال�شجل التجاري.

طلب �شاحب المركز كتابًة اإلغاء الن�شاط.  -٧

�ملادة �ل�سابعة 

يجب على ُمفت�شي الهيئة وموظفيها املعنيني التحقق من مدى التزام املراكز باأحكام هذا 

القرار.

�ملادة �لثامنة 

على الرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص �إد�رة هيئة تنظيم �سوق �لعمل

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

المــــــوافــــــق: ٢٧ اأكتـــوبـــــر ٢٠٢٢م 
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وز�رة �لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )1٢( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن تعديل �لنظام �لأ�سا�سي جلمعية �إجناز �لبحرينية

وزير التنمية الجتماعية:

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

ل�شنة  رقم )٢١(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

١٩8٩، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )٢( ل�شنة ١٩٩٠ يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

وعلى القرار رقم )٢5( ل�شنة ٢٠٠5 ب�شاأن الرتخي�ص بت�شجيل جمعية اإجناز البحرينية،

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )٤( ل�شنة ٢٠٠٧,

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اإجناز البحرينية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية اإجناز البحرينية يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٢,

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  يقيَّ

العادية جلمعية اإجناز البحرينية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٢، الذي ن�ص 

على مايلي: 

ل ن�ص المادة )٣٢( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون مجل�ص الإدارة من  �أوًل: ُيـــعدَّ

اإثني ع�شــر ع�شوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�شائها لمدة �شــنتين قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر.«

ل ن�ــص المــادة )٤5( مــن النظــام الأ�شا�شــي للجمعية لي�شبــح »تبداأ ال�شــنة المالية  ثانيــاً: ُيـــعدَّ

للجمعية من اأول يوليو وتنتهي في ٣٠ يونيو من ال�شنة التالية.« 
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مادة )٢(

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

 وزير �لتنمية �لجتماعية

 �أ�سامة بن �أحمد خلف �لع�سفور

    

�شدر بتاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمـــــوافـــــق: ١٦ اأكتـــوبـــــــر ٢٠٢٢م
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وز�رة �لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )1٣( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن تعديل �لنظام �لأ�سا�سي جلمعية �سلماباد �خلريية

وزير التنمية الجتماعية:

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

ل�شنة  رقم )٢١(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

١٩8٩، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )٢( ل�شنة ١٩٩٠ يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )٤( ل�شنة ٢٠٠٧,

اإىل  �شلماباد اخلريي  موؤ�ش�شة �شندوق  َتـَحـوُّل  ب�شاأن   ٢٠١٠ ل�شنة  رقم )8٤(  القرار  وعلى 

جمعية �شلماباد اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شلماباد اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية �شلماباد اخلريية يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ ١5 يوليو ٢٠٢٢,

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ـد يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  يقيَّ

العادية جلمعية �شلماباد اخلريية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ١5 يوليو ٢٠٢٢، وهو كالآتي:

ل ن�ص املادة )٣٢( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�ص الإدارة من  يعدَّ

ت�شعة )٩( اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.«

مادة )٢(

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

 وزير �لتنمية �لجتماعية

 �أ�سامة بن �أحمد خلف �لع�سفور

    

�شدر بتاريخ :٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الــمــــوافـــــق: ١8 اأكتـــوبـــــــر ٢٠٢٢م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )1٣٥( ل�سنة ٢٠٢٢

بت�سكيل جلان �لقرت�ع و�لفرز لنتخاب �أع�ساء جمل�ص �لنو�ب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )١٤( ل�شنة ٢٠٠٢ ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )١5( ل�شنة ٢٠٠٢ ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )٤٩( ل�شنة ٢٠٢٢ ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�ص النواب،

والفرز  لالقرتاع  الفرعية  اللجان  مقار  بتحديد   ٢٠٢٢ ل�شنة   )١٢١( رقم  القرار  وعلى 

لنتخاب اأع�شاء جمل�ص النواب،

وعلى القرار رقم )١٢٢( ل�شنة ٢٠٢٢ بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء جمل�ص النواب،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

النواب على النحو املبني باجلدولني  اأع�شاء جمل�ص  ُت�شكل جلان القرتاع والفرز لنتخاب 

رقمي )١( و)٢( املرافقني لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

اأحد  حمله  يحل  العمل،  من  مينعه  مانع  قام  اأو  الأع�شاء،  اأحد  اأو  الروؤ�شاء  اأحد  غاب  اإذا 

الروؤ�شاء اأو اأحد الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )٣( املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة

على كل جلنة من جلان القرتاع والفرز العامة اخلم�ص ع�شرة التي ميتد اخت�شا�شها جلميع 

يخ�ش�ص  بحيث  اأمامها،  والفرز  لالقرتاع  اأكرث  اأو  �شناديق  اأربعة  تخ�ش�ص  اأن  اململكة  اأنحاء 

�شندوق اأو اأكرث لكل منطقة انتخابية بكافة دوائرها.
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�ملادة �لر�بعة

تخت�ص جلان القرتاع والفرز املن�شو�ص عليها يف هذا القرار - كل يف دائرة اخت�شا�شها - 

مببا�شرة عمليتي القرتاع والفرز طبقًا لالأحكام املن�شو�ص عليها يف املر�شوم بقانون رقم )١٤( 

ل�شنة ٢٠٠٢ ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية. ويعلن رئي�ص جلنة الإ�شراف على �شالمة انتخاب 

النتخابية  الدوائر  جميع  يف  النتخاب  نتيجة  انتخابية  منطقة  كل  يف  النواب  جمل�ص  اأع�شاء 

التابعة ملنطقته، وعدد ما ح�شل عليه كل مر�شح من اأ�شوات، وذلك بعد و�شول جميع حما�شر 

جلان القرتاع والفرز والأوراق النتخابية من خمتلف جلان القرتاع والفرز، وتر�شل ن�شخة من 

نتيجة النتخاب مع جميع املحا�شر والأوراق النتخابية اإىل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على 

املر�شوم  من  ع�شرة  الثامنة  املادة  يف  عليها  املن�شو�ص  النواب  جمل�ص  اأع�شاء  انتخاب  �شالمة 

النواب يف  اأع�شاء جمل�ص  العامة لنتخاب  للنتيجة  النهائي  الإعالن  لتتوىل  اإليه  امل�شار  بقانون 

جميع اأنحاء اململكة واإخطار الفائزين بالع�شوية.

�ملادة �خلام�سة

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

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

رئي�ص �للجنة �لعليا لالإ�سر�ف �لعام على �سالمة

�نتخاب �أع�ساء جمل�ص �لنو�ب

نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: ٢ ربيع الأخر ١٤٤٤هـ

الـمــــوافــــــق: ٢٧ اأكتــــوبـــــر ٢٠٢٢م
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جدول رقم )1(

�خلا�ص بت�سكيل �للجان �لفرعية لالقرت�ع و�لفرز 

لنتخاب �أع�ساء جمل�ص �لنو�ب

  

حمافظة �لعا�سمة

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة ر�بعة �لعدوية �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ عديلة حبيب ح�شن عبداهلل     

اأمينًا لل�شر ٢- عبداهلل خليفة اأحمد الكعبي      

ع�شوًا ٣- �شالح يو�شف رم�شان      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة حطين �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ د. ريا�ص محمد اإبراهيم �شيادي    

اأمينًا لل�شر ٢- نوال عبداهلل مكي قرقور      

ع�شوًا ٣- عبداهلل عي�شى �شلمان المحي�شن     

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�سة �ل�سناب�ص �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ �شيخة اأحمد اأحمد البوعينين     

اأمينًا لل�شر ٢- ال�شيد ح�شين اأحمد ح�شين      

ع�شوًا ٣- خالد جا�شم محمد بو�شليبي      

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة �أم �لح�سم �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ محمد عبدالرحمن خليل عبداهلل   

اأمينًا لل�شر ٢- اأ�شامة محمد ماجد ال�شروقي     

ع�شوًا ٣- �شعيد يو�شف �شعيد عيد      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة حليمة �ل�سعدية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ اأحمد عبدالرزاق �شريف ال�شديقي    

٢- زهراء جعفر مكي محمد            اأمينًا لل�شر

٣- محمد اإبراهيم محمد اإبراهيم      ع�شوًا

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: نادي �لتحاد �لريا�سي

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد يو�شف محمد الزباري    

اأمينًا لل�شر ٢- �شارة عبدالرحمن اأحمد اآل محمود     

٣- في�شل عي�شى اأحمد الخياط             ع�شوًا

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �لوفاء �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ عبداهلل يعقوب را�شد الخ�شرم     

اأمينًا لل�شر ٢- هدى محمد الحمود       

ع�شوًا ٣- اإبراهيم جمعة محمد الدوي      
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�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة �سترة �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ جمعة عبداهلل محمد المو�شى     

اأمينًا لل�شر ٢- حمد ح�شن عبدالرحمن المقبل     

ع�شوًا ٣- محمد اأحمد اإبراهيم دليم      

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة غرناطة �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- الم�شت�شار الم�شاعد/ يو�شف خالد يو�شف البنفالح    

اأمينًا لل�شر ٢- ميثم علي عبا�ص العرادي      

ع�شوًا ٣- محمد غلوم حاجي رم�شان      

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�سة �لتعاون �لثانوية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ خالد اأحمد عبداهلل التميمي     

اأمينًا لل�شر ٢- ح�شن را�شد اإبراهيم طرادة      

ع�شوًا ٣- نبيل جا�شم محمد �شيار      

  

حمافظة �ملحرق

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة �لب�سيتين �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد خمي�ص علي الرميحي     

اأمينًا لل�شر ٢- مريم اإبراهيم جمعة الدوي      

ع�شوًا ٣- �شالم محمد �شالم اليبالي      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة �لب�سيتين �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ حمد �شاهين محمد البوعينين    

اأمينًا لل�شر ٢- عائ�شة عبدالمنعم اآل محمود     

ع�شوًا ٣- يعقوب يو�شف محمد الناجم            

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�سة �لمحرق �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ ح�شين نجم محمد ال�شيخ     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد اأحمد �شعيد الطائي      

ع�شوًا ٣- عبداهلل محمد عبداهلل الدو�شري            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة ح�سان بن ثابت �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ خليفة محمد خليفة الظهراني     

اأمينًا لل�شر ٢- انت�شار نا�شر نجم الرميثي      

ع�شوًا ٣- محمد جمال يو�شف قمبر      
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�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة رقية �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد �شالح محمد الم�شلم     

اأمينًا لل�شر ٢- فهد عبدالعزيز يعقوب زيد      

ع�شوًا ٣- عبدالرحمن محمد عبدالغفار     

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة �لدير �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ زهرة عبدالمنعم عبدالغني البو�شطة    

اأمينًا لل�شر ٢- �شامي �شعيد فار�ص العيد               

ع�شوًا ٣- محمود عبدالح�شين ال�شكافي     

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �لخو�رزمي �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ محمد اأحمد ال�شيخ محمد المهزع    

اأمينًا لل�شر ٢- عائ�شة خليل اإبراهيم الحدي     

ع�شوًا ٣- علي عبدالعزيز عبدالكريم      

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة �لحد �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ عبدالعزيز علي محمد الجابري     

اأمينًا لل�شر ٢- عبداللطيف عبدالعزيز البدر     

ع�شوًا ٣- محمد عي�شى �شعيد الب�شري     

 

�ملحافظة �ل�سمالية

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة كر�نة �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ مر�شية ح�شن محمد قمبر     

اأمينًا لل�شر ٢- �شالح ال�شيد من�شور علوي             

ع�شوًا ٣- عادل عمر اآل محمود      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة جابر بن حيان �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ م�شعب عادل را�شد بو�شيبع     

اأمينًا لل�شر ٢- محمد جا�شم محمد هجر�ص     

ع�شوًا ٣- اأحمد ال�شيد مهدي كاظم      

�للجنــة �لثالثــة ومقرهــا: مدر�ســة �ل�ســيخ محمــد بــن خليفــة �آل خليفــة �لبتد�ئيــة �لإعد�دية 

للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم الجبن     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد عيد عبداهلل يو�شف      

ع�شوًا ٣- خالد فتح اهلل جناحي      
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�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة جدحف�ص �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عدنان ال�شيد علي جواد الوداعي    

اأمينًا لل�شر ٢- محمد اإبراهيم يو�شف اإبراهيم            

ع�شوًا ٣- جمال عبداهلل �شالم العباد      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة �سار �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ اإبراهيم عي�شى علي البنجا�شم    

اأمينًا لل�شر ٢- غادة محمد خليفة ح�شن             

ع�شوًا ٣- عبداهلل عادل عبداهلل البور�شيد     

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة عالي �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه     

اأمينًا لل�شر ٢- �شمحه اأحمد علي اأحمد             

ع�شوًا ٣- طالل جا�شم محمد       

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �سار �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد عبداهلل محمد �شالح     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد حمد را�شد نجم الرميثي     

ع�شوًا ٣- بدر ها�شل علي المناعي             

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة مدينة حمد �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد علي محمد المالكي     

اأمينًا لل�شر ٢- يا�شر اإبراهيم علي بني حماد     

ع�شوًا ٣- يو�شف اأحمد المالود      

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة غازي �لق�سيبي �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة   

اأمينًا لل�شر ٢- مروة علي جا�شم المو�شى      

ع�شوًا ٣- محمد عبدالعزيز اليا�شي      

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�سة �لعهد �لز�هر �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ عي�شى جمعة عي�شى الكعبي     

اأمينًا لل�شر ٢- فاطمة اأحمد محمد       

ع�شوًا ٣- عبداهلل عمر اآل محمود      

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: مدر�سة �بن طفيل �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ يو�شف محمد علي ال�شباغ     

اأمينًا لل�شر ٢- �شارة غانم محمد الزلقي              

ع�شوًا ٣- خليفة بن يو�شف اآل بن علي      
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�للجنة �لثانية ع�سرة ومقرها: مدر�سة �لمالكية �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ م�شعل علي محمد المناعي     

اأمينًا لل�شر ٢- ماجد عي�شى ال�شروقي      

ع�شوًا ٣- عبداهلل مبارك ربيعة العربي     

  

�ملحافظة �جلنوبية

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة مدينة عي�سى �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحاف    

اأمينًا لل�شر ٢-  هاجر �شالح اأحمد       

ع�شوًا ٣- عبا�ص محمد ر�شي الموؤمن      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة مدينة عي�سى �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبداهلل �شالح �شالم الذوادي    

اأمينًا لل�شر ٢- هدى دهام جوهر الدهام      

ع�شوًا ٣- فهد محمد عبداهلل اأبا ال�شوك            

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�سة �لإمام مالك بن �أن�ص �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد علي خلف الدو�شري     

اأمينًا لل�شر ٢- فجر خالد يو�شف فولذ      

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل اأحمد الجهمي            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ د. علي محمد اأحمد الجزاف     

اأمينًا لل�شر ٢- مريم علي اأحمد العامر             

ع�شوًا ٣- �شيد م�شطفى علي علوي      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لثانوية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ زينب �شلمان اأحمد العويناتي    

اأمينًا لل�شر ٢- نجاح عبداهلل اأحمد       

ع�شوًا ٣- علي حبيب م�شطفى محمد      

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة عقبة بن نافع �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ حمد جمال �شيف القالف     

اأمينًا لل�شر ٢- اأمل عبداهلل بوقي�ص       

ع�شوًا ٣- عي�شى �شلمان عي�شى فا�شل      

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �لغربي �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عي�شى علي اأحمد الرويعي     

اأمينًا لل�شر ٢- اإيمان خليفة علي البنجا�شم      

ع�شوًا ٣- اأحمد �شالح اأحمد الغزال             
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�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ اأحمد عبداهلل ح�شن الرم�شان    

اأمينًا لل�شر ٢- منى عبداهلل حمد بوقي�ص      

ع�شوًا ٣- علي يو�شف علي البهدهي      

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة �لزلق �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة   

اأمينًا لل�شر ٢- عبدالرحمن عبداهلل المعاودة     

ع�شوًا ٣- ح�شين علي محمد العكري              

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: درة �لبحرين

رئي�شًا ١- القا�شي/ نواف يو�شف عبدالرحمن المناعي           

اأمينًا لل�شر ٢- ميعاد علي ح�شن العربي           

ع�شوًا ٣- في�شل يو�شف اأحمد بطي      

 

جدول رقم )٢(

�خلا�ص بت�سكيل �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز 

لنتخاب �أع�ساء جمل�ص �لنو�ب

 

�للجنة �لأولى ومقرها: مجمع �ل�سيف �لتجاري

رئي�شًا ١- المحامي العام/ اأمينة عي�شى عبداهلل مبارك    

اأمينًا لل�شر ٢- محمد خليفة علي البنجا�شم     

ع�شوًا ٣- محمد اأحمد اآل محمود      

�للجنة �لثانية ومقرها: �لمعهد �لديني

رئي�شًا ١- القا�شي/ خليفة را�شد اأحمد مجيران     

اأمينًا لل�شر ٢- ه�شام ح�شين را�شد الرميثي      

ع�شوًا ٣- عبدالرحمن ح�شن بوجيري      

�للجنة �لثالثة ومقرها: مجمع �سترة �لتجاري

رئي�شًا ١- القا�شي/ ح�شين ميرزا خمي�ص �شلمان     

اأمينًا لل�شر ٢- �شيماء عبدالرحيم غلوم الب�شتكي     

ع�شوًا ٣- اأحمد عبداهلل اأحمد المحمود            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة �لحد �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمود رم�شان محمد �شهوان     

اأمينًا لل�شر ٢- اإيمان عدنان عبداهلل ح�شاني     

ع�شوًا ٣- علي عبدالح�شين عبداهلل      
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�للجنة �لخام�سة ومقرها: مطار �لبحرين �لدولي

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد خالد محمد الهزاع     

اأمينًا لل�شر ٢- وفاء اإبراهيم جمعة الدوي             

ع�شوًا ٣- �شالح اأحمد عبداهلل      

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: ج�سر �لملك فهد

رئي�شًا ١- القا�شي/ اإبراهيم �شلمان محمد جفن     

اأمينًا لل�شر ٢- عمران عبدالعزيز عبدالكريم     

ع�شوًا ٣- محمد يعقوب يو�شف �شيادي      

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة مدينة حمد �لثانوية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم العجالن     

اأمينًا لل�شر ٢- لطيفة محمد �شالح العبا�شي     

ع�شوًا ٣- عادل اإبراهيم ظاعن الظاعن     

�للجنة �لثامنة ومقرها: �سالة وز�رة �لتربية و�لتعليم

رئي�شًا ١- القا�شي/ مي �شامي ح�شين مطر     

اأمينًا لل�شر ٢- ب�شرى عي�شى يو�شف البو�شميط     

ع�شوًا ٣- نجالء محمد ح�شن المرباطي     

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة و�دي �ل�سيل �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ بدر عبداللطيف محمد العبداهلل     

اأمينًا لل�شر ٢- فاطمة عبدالرحمن م�شيقر      

ع�شوًا ٣- محمد يو�شف اأحمد �شيار      

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�سة �سافرة �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- المحامي العام الأول/ ح�شين محمد ح�شين البوعلي   

اأمينًا لل�شر ٢- هيا حبيب م�شطفى       

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل �شندالة      

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: حلبة �لبحرين �لدولية

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ موزة ح�شن علي النعار     

اأمينًا لل�شر ٢- عبداهلل جا�شم يو�شف المانع     

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل محمد زويد                   

�للجنــة �لثانيــة ع�ســرة ومقرهــا: مدر�ســة �ســمو �ل�ســيخة مــوزة بنــت حمــد �آل خليفــة �ل�ســاملة 

للبنات

رئي�شًا ١- المحامي العام/ نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي   

اأمينًا لل�شر ٢- هدى هالل علي مهيزع       

ع�شوًا ٣- يو�شف اأحمد ال�شوفه       
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�للجنة �لثالثة ع�سرة ومقرها: جامعة �لبحرين

رئي�شًا ١- القا�شي/ �شالح اأحمد عبا�ص القطان    

اأمينًا لل�شر ٢- نورة خمي�ص خليفة ال�شعدون      

ع�شوًا ٣- عي�شى علي محمد الحمادي             

�للجنة �لر�بعة ع�سرة ومقرها: نادي �لمحرق �لريا�سي

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبداهلل عي�شى عبداهلل الدو�شري    

اأمينًا لل�شر ٢- علي خليفة علي البنجا�شم      

ع�شوًا ٣- محمد خليفة عبداهلل يعقوب     

�للجنة �لخام�سة ع�سرة ومقرها: مركز �لبحرين �لدولي للمعار�ص و�لموؤتمر�ت )�لمنامة(

رئي�شًا ١- الم�شت�شار الم�شاعد/ علي غانم خليفة البنعلي    

اأمينًا لل�شر ٢- اأماني جمال كمال       

ع�شوًا ٣- محمد �شالم اإبراهيم التميمي     

 

جدول رقم )٣(

�لروؤ�ساء و�لأع�ساء �لحتياط

للجان �لقرت�ع و�لفرز لنتخاب �أع�ساء جمل�ص �لنو�ب

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد �شالح ح�شن �شالح    

رئي�شًا ٢- رئي�ص النيابة/ فاطمة جا�شم عامر الكوهجي   

رئي�شًا ٣- رئي�ص النيابة/ ال�شيد اأحمد كامل محمد القر�شي   

رئي�شًا ٤- رئي�ص النيابة/ محمد علي محمد النعيمي    

رئي�شًا 5- رئي�ص النيابة/ ح�شن اأحمد ح�شن المهيزع    

رئي�شًا ٦- رئي�ص النيابة/ حمد عي�شى حمد الم�شيفر    

رئي�شًا ٧- القا�شي/ عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر    

رئي�شًا 8- القا�شي/ محمود �شلمان محمود ال�شديقي    

رئي�شًا ٩- رئي�ص النيابة/ نا�شر اإبراهيم ح�شن ال�شيب    

رئي�شًا ١٠- رئي�ص النيابة/ نور عبداهلل �شهاب اأحمد    

رئي�شًا ١١- رئي�ص النيابة/ نورة جمال ال�شيد محمد المعال   

رئي�شًا ١٢- القا�شي/ زهراء ال�شيد عبداهلل محمد معتوق   

اأمينًا لل�شر ١٣- فاطمة اأحمد اإبراهيم خليل      

اأمينًا لل�شر ١٤- زكريا اإبراهيم عي�شى علي      

اأمينًا لل�شر ١5- ولء يو�شف علي ح�شين      

اأمينًا لل�شر ١٦- محمد علي محمد اأحمد      
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اأمينًا لل�شر ١٧- فاطمة ال�شيد �شبر ح�شين علوي     

اأمينًا لل�شر ١8- عبدالرحمن اأحمد يو�شف العي�شى     

ع�شوًا ١٩- اأحمد عي�شى الما�شي      

ع�شوًا ٢٠- محمد عادل ال�شاعر      

ع�شوًا ٢١- �شمية عبدالكريم محمد يو�شف     

ع�شوًا ٢٢- عبداهلل ح�شن عبدالكريم ال�شويخ     

ع�شوًا ٢٣- ح�شين فريد عبداهلل العو�شي     

ع�شوًا ٢٤- محمد ح�شن عبدالرحمن عبداهلل     
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )1٣٦( ل�سنة ٢٠٢٢

بت�سكيل جلان �لقرت�ع و�لفرز لنتخاب �أع�ساء �ملجال�ص �لبلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،٢٠٠١ ل�شنة   )٣5( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ٢٠٠٢ ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة الثامنة ع�شرة منه،

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   ٢٠٢٢ ل�شنة   )٤٧( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية،

والفرز  لالقرتاع  الفرعية  اللجان  مقار  بتحديد   ٢٠٢٢ ل�شنة   )١٢٤( رقم  القرار  وعلى 

لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية،

وعلى القرار رقم )١٢5( ل�شنة ٢٠٢٢ بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز لنتخاب 

اأع�شاء املجال�ص البلدية،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ُت�شكل جلان القرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء املجال�ص البلدية على النحو املبني باجلدولني 

رقمي )١( و)٢( املرافقني لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

اأحد  حمله  يحل  العمل،  من  مينعه  مانع  قام  اأو  الأع�شاء،  اأحد  اأو  الروؤ�شاء  اأحد  غاب  اإذا 

الروؤ�شاء اأو اأحد الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )٣( املرافق لهذا القرار.

�ملادة �لثالثة

على كل جلنة من جلان القرتاع والفرز العامة اخلم�ص ع�شرة التي ميتد اخت�شا�شها جلميع 

يخ�ش�ص  بحيث  اأمامها،  والفرز  لالقرتاع  اأكرث  اأو  �شناديق  ثالثة  تخ�ش�ص  اأن  اململكة  اأنحاء 

�شندوق اأو اأكرث لكل منطقة بلدية انتخابية بكافة دوائرها.
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�ملادة �لر�بعة

تخت�ص جلان القرتاع والفرز املن�شو�ص عليها يف هذا القرار- كل يف دائرة اخت�شا�شها 

رقم  بقانون  املر�شوم  يف  عليها  املن�شو�ص  لالأحكام  طبقًا  والفرز  القرتاع  عمليتي  مببا�شرة   -

الإ�شراف  جلنة  رئي�ص  ويعلن  البلدية.  املجال�ص  اأع�شاء  انتخاب  نظام  ب�شاأن   ٢٠٠٢ ل�شنة   )٣(

على انتخابات اأع�شاء املجال�ص البلدية يف كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة بها، وعدد 

ما ح�شل عليه كل مر�شح من اأ�شوات، وذلك بعد و�شول جميع حما�شر جلان القرتاع والفرز 

نتيجة النتخاب مع  والأوراق النتخابية من خمتلف جلان القرتاع والفرز، وتر�شل ن�شخة من 

جميع املحا�شر والأوراق النتخابية اإىل وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

�ملادة �خلام�سة

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

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

نو�ف بن حممد �ملعاودة

�شدر بتاريخ: ٢ ربيع الأخر ١٤٤٤هـ

الـمــــوافــــــق: ٢٧ اأكتــــوبـــــر ٢٠٢٢م
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 جدول رقم )1(

�خلا�ص بت�سكيل �للجان �لفرعية لالقرت�ع و�لفرز 

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�ص �لبلدية

 

 حمافظة �ملحرق

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة �لب�سيتين �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد خمي�ص علي الرميحي     

اأمينًا لل�شر ٢- مريم اإبراهيم جمعة الدوي      

ع�شوًا ٣- �شالم محمد �شالم اليبالي      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة �لب�سيتين �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ حمد �شاهين محمد البوعينين    

اأمينًا لل�شر ٢- عائ�شة عبدالمنعم اآل محمود     

٣- يعقوب يو�شف محمد الناجم            ع�شوًا

�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�سة �لمحرق �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ ح�شين نجم محمد ال�شيخ     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد اأحمد �شعيد الطائي      

ع�شوًا ٣- عبداهلل محمد عبداهلل الدو�شري            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة ح�سان بن ثابت �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ خليفة محمد خليفة الظهراني     

اأمينًا لل�شر ٢- انت�شار نا�شر نجم الرميثي      

ع�شوًا ٣- محمد جمال يو�شف قمبر      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة رقية �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد �شالح محمد الم�شلم     

اأمينًا لل�شر ٢- فهد عبدالعزيز يعقوب زيد      

ع�شوًا ٣- عبدالرحمن محمد عبدالغفار     

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة �لدير �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ زهرة عبدالمنعم عبدالغني البو�شطة    

اأمينًا لل�شر ٢- �شامي �شعيد فار�ص العيد             

ع�شوًا ٣- محمود عبدالح�شين ال�شكافي     

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �لخو�رزمي �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ محمد اأحمد ال�شيخ محمد المهزع    

اأمينًا لل�شر ٢- عائ�شة خليل اإبراهيم الحدي     

ع�شوًا ٣- علي عبدالعزيز عبدالكريم      
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�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة �لحد �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ عبدالعزيز علي محمد الجابري     

اأمينًا لل�شر ٢- عبداللطيف عبدالعزيز البدر     

ع�شوًا ٣- محمد عي�شى �شعيد الب�شري     

 

�ملحافظة �ل�سمالية

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة كر�نة �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ مر�شية ح�شن محمد قمبر     

اأمينًا لل�شر ٢- �شالح ال�شيد من�شور علوي            

ع�شوًا ٣- عادل عمر اآل محمود      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة جابر بن حيان �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ م�شعب عادل را�شد بو�شيبع     

اأمينًا لل�شر ٢- محمد جا�شم محمد هجر�ص     

ع�شوًا ٣- اأحمد ال�شيد مهدي كاظم      

�للجنــة �لثالثــة ومقرهــا: مدر�ســة �ل�ســيخ محمــد بــن خليفــة �آل خليفــة �لبتد�ئيــة �لإعد�دية 

للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم الجبن     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد عيد عبداهلل يو�شف      

ع�شوًا ٣- خالد فتح اهلل جناحي      

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة جدحف�ص �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عدنان ال�شيد علي جواد الوداعي    

اأمينًا لل�شر ٢- محمد اإبراهيم يو�شف اإبراهيم            

ع�شوًا ٣- جمال عبداهلل �شالم العباد      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة �سار �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ اإبراهيم عي�شى علي البنجا�شم    

اأمينًا لل�شر ٢- غادة محمد خليفة ح�شن             

ع�شوًا ٣- عبداهلل عادل عبداهلل البور�شيد     

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة عالي �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه     

اأمينًا لل�شر ٢- �شمحه اأحمد علي اأحمد             

ع�شوًا ٣- طالل جا�شم محمد       
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�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �سار �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد عبداهلل محمد �شالح     

اأمينًا لل�شر ٢- خالد حمد را�شد نجم الرميثي     

ع�شوًا ٣- بدر ها�شل علي المناعي             

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة مدينة حمد �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد علي محمد المالكي     

اأمينًا لل�شر ٢- يا�شر اإبراهيم علي بني حماد     

ع�شوًا ٣- يو�شف اأحمد المالود      

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة غازي �لق�سيبي �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة   

اأمينًا لل�شر ٢- مروة علي جا�شم المو�شى      

ع�شوًا ٣- محمد عبدالعزيز اليا�شي      

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�سة �لعهد �لز�هر �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ عي�شى جمعة عي�شى الكعبي     

اأمينًا لل�شر ٢- فاطمة اأحمد محمد       

ع�شوًا ٣- عبداهلل عمر اآل محمود      

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: مدر�سة �بن طفيل �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- الم�شت�شار/ يو�شف محمد علي ال�شباغ     

اأمينًا لل�شر ٢- �شارة غانم محمد الزلقي             

ع�شوًا ٣- خليفة بن يو�شف اآل بن علي      

�للجنة �لثانية ع�سرة ومقرها: مدر�سة �لمالكية �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ م�شعل علي محمد المناعي     

اأمينًا لل�شر ٢- ماجد عي�شى ال�شروقي      

ع�شوًا ٣- عبداهلل مبارك ربيعة العربي     

 �ملحافظة �جلنوبية

�للجنة �لأولى ومقرها: مدر�سة مدينة عي�سى �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ را�شد عبداللطيف اأحمد ال�شحاف    

اأمينًا لل�شر ٢- هاجر �شالح اأحمد       

ع�شوًا ٣- عبا�ص محمد ر�شي الموؤمن      

�للجنة �لثانية ومقرها: مدر�سة مدينة عي�سى �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبداهلل �شالح �شالم الذوادي    

اأمينًا لل�شر ٢- هدى دهام جوهر الدهام      

ع�شوًا ٣- فهد محمد عبداهلل اأبا ال�شوك            
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�للجنة �لثالثة ومقرها: مدر�سة �لإمام مالك بن �أن�ص �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمد علي خلف الدو�شري     

اأمينًا لل�شر ٢- فجر خالد يو�شف فولذ      

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل اأحمد الجهمي            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ د. علي محمد اأحمد الجزاف     

اأمينًا لل�شر ٢- مريم علي اأحمد العامر             

ع�شوًا ٣- �شيد م�شطفى علي علوي      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لثانوية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ زينب �شلمان اأحمد العويناتي    

اأمينًا لل�شر ٢- نجاح عبداهلل اأحمد       

ع�شوًا ٣- علي حبيب م�شطفى محمد      

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: مدر�سة عقبة بن نافع �لبتد�ئية للبنين

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ حمد جمال �شيف القالف     

اأمينًا لل�شر ٢- اأمل عبداهلل بوقي�ص       

ع�شوًا ٣- عي�شى �شلمان عي�شى فا�شل      

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �لغربي �لثانوية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عي�شى علي اأحمد الرويعي     

اأمينًا لل�شر ٢- اإيمان خليفة علي البنجا�شم      

ع�شوًا ٣- اأحمد �شالح اأحمد الغزال             

�للجنة �لثامنة ومقرها: مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لبتد�ئية للبنات

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ اأحمد عبداهلل ح�شن الرم�شان    

اأمينًا لل�شر ٢- منى عبداهلل حمد بوقي�ص      

ع�شوًا ٣- علي يو�شف علي البهدهي      

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة �لزلق �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ ال�شيخ حمد بن �شلمان بن محمد اآل خليفة   

اأمينًا لل�شر ٢- عبدالرحمن عبداهلل المعاودة     

ع�شوًا ٣- ح�شين علي محمد العكري              

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: درة �لبحرين

رئي�شًا ١- القا�شي/ نواف يو�شف عبدالرحمن المناعي                

اأمينًا لل�شر ٢- ميعاد علي ح�شن العربي      

ع�شوًا ٣- في�شل يو�شف اأحمد بطي      
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 جدول رقم )٢(

�خلا�ص بت�سكيل �للجان �لعامة لالقرت�ع و�لفرز 

لنتخاب �أع�ساء �ملجال�ص �لبلدية

�للجنة �لأولى ومقرها: مجمع �ل�سيف �لتجاري

رئي�شًا ١- المحامي العام/ اأمينة عي�شى عبداهلل مبارك    

اأمينًا لل�شر ٢- محمد خليفة علي البنجا�شم     

ع�شوًا ٣- محمد اأحمد اآل محمود      

�للجنة �لثانية ومقرها: �لمعهد �لديني

رئي�شًا ١- القا�شي/ خليفة را�شد اأحمد مجيران     

اأمينًا لل�شر ٢- ه�شام ح�شين را�شد الرميثي      

ع�شوًا ٣- عبدالرحمن ح�شن بوجيري      

�للجنة �لثالثة ومقرها: مجمع �سترة �لتجاري

رئي�شًا ١- القا�شي/ ح�شين ميرزا خمي�ص �شلمان     

اأمينًا لل�شر ٢- �شيماء عبدالرحيم غلوم الب�شتكي     

ع�شوًا ٣- اأحمد عبداهلل اأحمد المحمود            

�للجنة �لر�بعة ومقرها: مدر�سة �لحد �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- القا�شي/ محمود رم�شان محمد �شهوان     

اأمينًا لل�شر ٢- اإيمان عدنان عبداهلل ح�شاني     

ع�شوًا ٣- علي عبدالح�شين عبداهلل      

�للجنة �لخام�سة ومقرها: مطار �لبحرين �لدولي

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد خالد محمد الهزاع     

اأمينًا لل�شر ٢- وفاء اإبراهيم جمعة الدوي              

ع�شوًا ٣- �شالح اأحمد عبداهلل      

�للجنة �ل�ساد�سة ومقرها: ج�سر �لملك فهد

رئي�شًا ١- القا�شي/ اإبراهيم �شلمان محمد جفن     

اأمينًا لل�شر ٢- عمران عبدالعزيز عبدالكريم     

ع�شوًا ٣- محمد يعقوب يو�شف �شيادي      

�للجنة �ل�سابعة ومقرها: مدر�سة مدينة حمد �لثانوية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ جا�شم محمد جا�شم العجالن     

اأمينًا لل�شر ٢- لطيفة محمد �شالح العبا�شي     

ع�شوًا ٣- عادل اإبراهيم ظاعن الظاعن     
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�للجنة �لثامنة ومقرها: �سالة وز�رة �لتربية و�لتعليم

رئي�شًا ١- القا�شي/ مي �شامي ح�شين مطر     

اأمينًا لل�شر ٢- ب�شرى عي�شى يو�شف البو�شميط     

ع�شوًا ٣- نجالء محمد ح�شن المرباطي     

�للجنة �لتا�سعة ومقرها: مدر�سة و�دي �ل�سيل �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنين

رئي�شًا ١- القا�شي/ بدر عبداللطيف محمد العبداهلل     

اأمينًا لل�شر ٢- فاطمة عبدالرحمن م�شيقر      

ع�شوًا ٣- محمد يو�شف اأحمد �شيار      

�للجنة �لعا�سرة ومقرها: مدر�سة �سافرة �لبتد�ئية �لإعد�دية للبنات

رئي�شًا ١- المحامي العام الأول/ ح�شين محمد ح�شين البوعلي   

اأمينًا لل�شر ٢- هيا حبيب م�شطفى       

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل �شندالة      

�للجنة �لحادية ع�سرة ومقرها: حلبة �لبحرين �لدولية

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ موزة ح�شن علي النعار     

اأمينًا لل�شر ٢- عبداهلل جا�شم يو�شف المانع     

ع�شوًا ٣- محمد عبداهلل محمد زويد                   

�للجنــة �لثانيــة ع�ســرة ومقرهــا: مدر�ســة �ســمو �ل�ســيخة مــوزة بنــت حمــد �آل خليفــة �ل�ســاملة 

للبنات

رئي�شًا ١- المحامي العام/ نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�شي   

اأمينًا لل�شر ٢- هدى هالل علي مهيزع       

ع�شوًا ٣- يو�شف اأحمد ال�شوفه       

�للجنة �لثالثة ع�سرة ومقرها: جامعة �لبحرين

رئي�شًا ١- القا�شي/ �شالح اأحمد عبا�ص القطان    

اأمينًا لل�شر ٢- نورة خمي�ص خليفة ال�شعدون      

ع�شوًا ٣- عي�شى علي محمد الحمادي             

�للجنة �لر�بعة ع�سرة ومقرها: نادي �لمحرق �لريا�سي

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ عبداهلل عي�شى عبداهلل الدو�شري    

اأمينًا لل�شر ٢- علي خليفة علي البنجا�شم      

ع�شوًا ٣- محمد خليفة عبداهلل يعقوب     

�للجنة �لخام�سة ع�سرة ومقرها: مركز �لبحرين �لدولي للمعار�ص و�لموؤتمر�ت )�لمنامة(

رئي�شًا ١- الم�شت�شار الم�شاعد/ علي غانم خليفة البنعلي    

اأمينًا لل�شر ٢- اأماني جمال كمال       

٣- محمد �شالم اإبراهيم التميمي      ع�شوًا
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جدول رقم )٣(

�لروؤ�ساء و�لأع�ساء �لحتياط

للجان �لقرت�ع و�لفرز لنتخاب �أع�ساء �ملجال�ص �لبلدية

 

رئي�شًا ١- رئي�ص النيابة/ محمد �شالح ح�شن �شالح   

رئي�شًا ٢- رئي�ص النيابة/ فاطمة جا�شم عامر الكوهجي  

رئي�شًا ٣- رئي�ص النيابة/ ال�شيد اأحمد كامل محمد القر�شي  

رئي�شًا ٤- رئي�ص النيابة/ محمد علي محمد النعيمي   

رئي�شًا 5- رئي�ص النيابة/ ح�شن اأحمد ح�شن المهيزع   

رئي�شًا ٦- رئي�ص النيابة/ حمد عي�شى حمد الم�شيفر   

رئي�شًا ٧- القا�شي/ عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر   

رئي�شًا 8- القا�شي/ محمود �شلمان محمود ال�شديقي   

رئي�شًا ٩- رئي�ص النيابة/ نا�شر اإبراهيم ح�شن ال�شيب   

رئي�شًا ١٠- رئي�ص النيابة/ نور عبداهلل �شهاب اأحمد   

رئي�شًا ١١- رئي�ص النيابة/ نورة جمال ال�شيد محمد المعال  

رئي�شًا ١٢- القا�شي/ زهراء ال�شيد عبداهلل محمد معتوق  

اأمينًا لل�شر ١٣- فاطمة اأحمد اإبراهيم خليل     

اأمينًا لل�شر ١٤- زكريا اإبراهيم عي�شى علي     

اأمينًا لل�شر ١5- ولء يو�شف علي ح�شين     

اأمينًا لل�شر ١٦- محمد علي محمد اأحمد     

اأمينًا لل�شر ١٧- فاطمة ال�شيد �شبر ح�شين علوي    

اأمينًا لل�شر ١8- عبدالرحمن اأحمد يو�شف العي�شى    

ع�شوًا ١٩- اأحمد عي�شى الما�شي     

ع�شوًا ٢٠- محمد عادل ال�شاعر     

ع�شوًا ٢١- �شمية عبدالكريم محمد يو�شف    

ع�شوًا ٢٢- عبداهلل ح�شن عبدالكريم ال�شويخ    

ع�شوًا ٢٣- ح�شين فريد عبداهلل العو�شي    

ع�شوًا ٢٤- محمد ح�شن عبدالرحمن عبداهلل    
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وز�رة �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )11٧9( ل�سنة ٢٠٢٢

ـط �لعام بعد �لتعديل على   ب�ساأن �عتماد ت�سنيف �ملخطَّ

ـط ملدينة �سرق �حلد �ملجمعات )118( و)119( و)1٢٠( و)1٢1( و)1٢٢( �ملخطَّ

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،١٩٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١٣( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )٢٠( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٢( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩٤,

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5٦( ل�شنة ٢٠٠٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة ٢٠٠١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١٦( ل�شنة ٢٠٠٢، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣٩( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة ٢٠١٦, )٢8( ل�شنة ٢٠٠٩، املعدَّ

وبعد العْر�ص على املجل�ص البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

و)١٢٠(  و)١١٩(   )١١8( املجمعات  احلد  �شرق  ملدينة  العام  ـط  املخطَّ ت�شنيف  ُيـعتَمـد 

و)١٢١( و)١٢٢( وفـقـًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ومبا يتما�شى مع اخلرائط 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف  ـط، وتطبَّ امل�شاحية لعقارات املخطَّ

اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )٢8( ل�شنة ٢٠٠٩. 



العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

50

مادة )٢(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )٣(

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

وزير �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمـــــوافـــــق: ١8 اأكتــــوبــــــر ٢٠٢٢م
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وز�رة �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )1٢٣9( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة �لنا�سفة جممع )٧٣٣(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،١٩٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١٣( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )٢٠( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٢( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩٤,

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5٦( ل�شنة ٢٠٠٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة ٢٠٠١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١٦( ل�شنة ٢٠٠٢، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣٩( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة ٢٠١٦, )٢8( ل�شنة ٢٠٠٩، املعدَّ

وبعد العْر�ص على جمل�ص اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

 ي�شنف العقار رقم )٠8٠٠٦٩٩١( الكائن يف منطقة النا�شفة جممع )٧٣٣( �شمن ت�شنيف 

مناطق الأرا�شي الزراعية )AG( وذلك لالأجزاء الواقعة �شمن حدود خط الدفان املعتَمـد، وفقًا 

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

مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )٢8( ل�شنة ٢٠٠٩.
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مادة )٢(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع اأحكام هذا القرار

مادة )٣(

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

وزير �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمـــــوافـــــق: ٢5 اأكتــــوبــــــر ٢٠٢٢م
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وز�رة �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )1٢81( ل�سنة ٢٠٢٢

با�ستبد�ل �خلارطة �ملر�فقة للقر�ر رقم )41( ل�سنة ٢٠٢٢

ـط �لإ�سكاين ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عقار�ت �ملخطَّ

ملنطقة �لرفاع/�لبحري - جممع 9٣٧

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،١٩٧٧ بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )١٣( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�ص املادة )٢٠( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٢( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١( ل�شنة ١٩٩٤,

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١٩٩٤ ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )5٦( ل�شنة ٢٠٠٩، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )٣5( ل�شنة ٢٠٠١، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )١٦( ل�شنة ٢٠٠٢، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )٣٩( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة ٢٠١٦, )٢8( ل�شنة ٢٠٠٩، املعدَّ

ـط  املخطَّ عقارات  ت�شنيف  وتغيري  ت�شنيف  ب�شاأن   ٢٠٢٢ ل�شنة   )٤١( رقم  القرار  وعلى 

الإ�شكاين ملنطقة الرفاع/البحري - جممع ٩٣٧,

وبعد العْر�ص على املجل�ص البلدي للمنطقة اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل 

 ٢٠٢٢ ُتـ�شتبَدل اخلارطة املرافقة لهذا القرار باخلارطة املرافقة للقرار رقم )٤١( ل�شنة 
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ـط الإ�شكاين ملنطقة الرفاع/البحري - جممع ٩٣٧. ب�شاأن ت�شنيف وتغيري ت�شنيف عقارات املخطَّ

�ملادة �لثانية

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

وزير �لإ�سكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

الـمـــوافـــــــق: ٢٧ اأكـتــوبـــــر ٢٠٢٢م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )٥٢( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن مْنـح ترخي�ص

ل�سركة )�إ�ص تي �سي بيه �لبحرين للتحويالت �ص.م.ب مقفلة( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)٦٤( ل�شنة ٢٠٠٦، وتعديالته،

٢٠٠٧ ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )١( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�ص،

ر �لآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُتـمنح �شركة )اإ�ص تي �شي بيه البحرين للتحويالت �ص.م.ب مقفلة( ترخي�ص �شركة �شرافة.

مادة )٢(

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

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الـمــــوافــــــق: ٢٣ اأكتــــوبـــــر ٢٠٢٢م



العدد: 3638 – الخميس 27 أكتوبر 2022

59

 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة ٢٠٠4

 ب�ساأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة

�إعالن رقم )٣٥( ل�سنة ٢٠٢٢

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها. وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

٢- رقم الإيداع الدولي.

٣- تاريخ تقديم الطلب.

٤- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

٦- الت�شنيف الدولي.

٧- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

٩- ملخ�ص البراءة.

١٠- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1880 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170137 :بلطلا مقر ]21[
 06/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/017094  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/619,740 
[32] 11/02/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 دنس ناثانوج :عرتخملا ]72[
 .كنإ ،ينبموك لیر دتسمأ :ةءاربلا كلام ]73[
 ،وغاكیش ،5300 تیوس ،ركاو .سا 311  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،60606 يونیلإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغوبأ :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B61H 13/36 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 3731766 A  
D2: US 4646882 A  
D3: US 2937725 A  
D4: US 4613016 A  
D5: US 3412830 A  
D6: US 3378108 A 

 
 دیدح ةكس تابرعل حبك ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نمضتیو ،يلوط روحم حبكلا ماظن ددحی .ةیدیدحلا ككسلا تابرعل حبك ةمظنأ ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 برقلاب لغشملا عضو متیو ،ةیطخ ةوق دیلوتل لیغشتلل لباق لغشمو ،ةیناث حباكم ةعیمجتو ، ىلوأ حباكم ةعیمجت
 حباكملا ةعیمجت نیب دتمی تباث بیضقو كرحتم بیضق اًضیأ حبكلا ماظن نمضتی .ةیناثلا حباكملا ةعیمجت نم
 حبك ةساود ةكرح طباضو ةعفار اًضیأ حبكلا ماظن نمضتی ،جذامنلا ضعب يف .ةیناثلا حباكملا ةعیمجتو ىلوألا
 ىلوألا حباكملا ةعیمجتب حبكلا ةساود ةكرح طباض لصتیو ،ىلوألا حباكملا ةعیمجت نم برقلاب عوضوم
 ىلوألا حباكملا ةعیمجتل ةیعجرم ةطقن نیب يلوطلا روحملا لوطب ةفاسم طبضل لیغشتلل ًالباق نوكیو ةعفارلاو
 ،لغشملا ،ةیناثلا حباكملا ةعیمجتب ةلصتم ةماعد حبكلا ماظن نمضتی ،جذامنلا ضعب يف .ةعفارلل ةیروحم ةطقنو
 .ةماعدلاب لصتم كرحتم بیضقو تباث بیضق
 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1881  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170139 :بلطلا مقر ]21[
 06/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/017097  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/619,772 
[32] 11/02/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 دنس ناثانوج :عرتخملا ]72[
 .كنإ ،ينبموك لیر دتسمأ :ةءاربلا كلام ]73[
 ،وغاكیش ،5300 تیوس ،ركاو .سا 311  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،60606 يونیلإ
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغوبأ :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B61H 13/36 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 4613016 A 
D2: US 1405665 A 
D3: US 3731766 A 
D4: US 1340168 A 
D5: US 2015/0014102 A1 

 
 دیدح ةكس تابرعل حبك ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نمضتیو ،يلوط روحم حبكلا ماظن ددحی .ةیدیدحلا ككسلا تابرعل حبك ةمظنأ ریفوتب يلاحلا عارتخالا قلعتی
 برقلاب لغشملا عضو متیو ،ةیطخ ةوق دیلوتل لیغشتلل لباق لغشمو ،ةیناث حباكم ةعیمجتو ،ىلوأ حباكم ةعیمجت
 حباكملا ةعیمجت نیب دتمی تباث بیضقو كرحتم بیضق اًضیأ حبكلا ماظن نمضتی .ةیناثلا حباكملا ةعیمجت نم
 حبك ةساود ةكرح طباضو ةعفار اًضیأ حبكلا ماظن نمضتی ،جذامنلا ضعب يف .ةیناثلا حباكملا ةعیمجتو ىلوألا
 ىلوألا حباكملا ةعیمجتب حبكلا ةساود ةكرح طباض لصتیو ،ىلوألا حباكملا ةعیمجت نم برقلاب عوضوم
 ىلوألا حباكملا ةعیمجتل ةیعجرم ةطقن نیب يلوطلا روحملا لوطب ةفاسم طبضل لیغشتلل ًالباق نوكیو ةعفارلاو
 ،لغشملا ،ةیناثلا حباكملا ةعیمجتب ةلصتم ةماعد حبكلا ماظن نمضتی ،جذامنلا ضعب يف .ةعفارلل ةیروحم ةطقنو
 .ةماعدلاب لصتم كرحتم بیضقو تباث بیضق
 
 
 21 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1882 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 20/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180013 :بلطلا مقر ]21[
 17/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/CN2015/096653  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 201510427090.7 
[32]  20/07/2015 

 نیصلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،ویل -4 ،غنیموی ،ين -3 ،غنوی ،ویل -2 ،غنایل نو ،وشت -1
 غنب ،نایت -7 ،غنینیل ،غناو -6 ،نیمغنوز ،ویل -5 ،واشغنوھ
 لاكیمیك فوا تویتیتسنا نایلاد :ةءاربلا كلام ]73[
 .)سنیس فوا يمیداكا زینیاج ،سكیزیف
 ،يتیس نایلاد وكیھاش ،دور ناشغنوز 457  :كلاملا ناونع
 نیصلا ،)116023( سنیفورب غنینوایل
 و.ش.ش ستنتلسنوك يب يآ سأ يب يت وی :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07C 67/37, C07C 
69/14, B01J 29/40, B01J 29/76 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2014/135662 A1 
D2: US 5880321 A 
D3: WO 99/38836 A1 

 
 لیثم تاتیسأ جاتنإل ةقیرط :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ریثإ لیثم يناث اھیف ررمی ةوطخ ىلع ةقیرطلا لمتشتو ،لیثم تاتیسأ جاتنإل ةقیرط يلاحلا عارتخالا رفوی
 لعافت ءارجإل زافح لماع لمحی لعافم لالخ نم نیجوردیھلاو نوبركلا دیسكأ لوأ ىلع يوتحی ماخ زاغو
 ةقیرط يلاحلا عارتخالا رفو دقو .يضمح EMT يئیزج تیلویز لخنم ىلع زفحملا يوتحی ثیح ؛ةنبرك
 لخنم ىلع يوتحی زفحم دوجو يف بیسرتلا ءارجإ متی ،يلاحلا عارتخالا ةقیرط يف .لیثم تاتیسأ جاتنإل ةدیدج
 ةیبلتو ،يرھوج لكشب رارقتسالا نیسحت متو ،عفترم لعافتلا طاشنو ،يضمحلا EMT تیلویزل يئیزج
 .يعانصلا جاتنإلا تابلطتم
 
 10 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1883 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180016 :بلطلا مقر ]21[
 29/01/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2016/052558  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1514764.8 
[32]  19/08/2015 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 نفیتس ،زنراب :عرتخملا ]72[
 دتیمیل يجولونكت غنینیل ریینویب :ةءاربلا كلام ]73[
 ،تروك لیدسیلب ،رتنس تنمبولفید زیرت نیان  :كلاملا ناونع
 1 8يج ،كنبدیالك ،كراب سنزب كنبدیالك ،وینیفأ ثواس 2
 ةدحتملا ةكلمملا ،يإ لإ2
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغوبأ :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     G01M 3/28, F16L 1/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 4273605 A 
D2: EP 0233006 A2 

 
 بوبنألا ةناطب بیرست رابتخال ةنسحم زاھجو قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،لقحلا يف ةیلاعفبو نطبم بوبنأ ةمالس رابتخا ةعرس نم نّكُمی زاھجو قرط فصوب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 نطبملا بوبنألا بیرست رابتخا متیو .میلس ریغ ھنأ نیبت اذإ نطبملا بوبنألل عیرس لادبتساو ةلازإب حمسی امنیب
 ،سبكلا وأ قرطلاب لیكشت بلاق قیرط نع ھنیطبت متی فیضم بوبنأ لالخ ھبحس متی نأ دعب ،ةعجارملا لبق
 ھتلازإ نكمی ،بیرست دوجو نطبملا بوبنألا رھظأ اذإ ةلاح يفو .دشلل ضرعم نطبملا بوبنألا لازی ال امنیبو
 رابتخا زاھج لمتشیو .فیضملا بوبنألا ةسمالمل هددمت متی نأ لبق ماھ لكشبو ،روفلا ىلع نطبملا بوبنألا نم
 مجح ءاشنإ ،ھبحس متی يذلا فرطلا نم نطبملا بوبنألل لباقملا فرطلا بیرست عنمت ةوشح ىلع بیرستلا
 وأ طغض رابتخا نع ةرابع بیرستلا رابتخا نوكی نأ نكمیو .بیرستلا رابتخا ءارجإ هدنع متی نمضتم لئاس
   .بسانم رخآ رابتخا يأ وأ ،غیرفت رابتخا

 
 
 35 :ةیامحلا رصانع ددع
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )٦( ل�سنة ٢٠٠٦ 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )٢٧( ل�سنة ٢٠٢٢

 

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

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

١- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

٢- تاريخ انق�شاء الحقوق.

٣- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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�نق�ساء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية وبطالنها 

ا�شتنادًا للمادة )٢٢( من القانون رقم )٦( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

رقم 

الت�شل�شل

رقم الر�شم اأو النموذج 

ال�شناعي

تاريخ انق�شاء 

الحقوق
�شبب انق�شاء الحقوق

عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية١١٤٩5٢٠٢٢/١٠/٢٠

عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية٢١٤٩٦٢٠٢٢/١٠/٢٠

عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية٣١٤٩٩٢٠٢٢/١٠/٢٠
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قر�ر�ت �ل�ستمالك

قر�ر ��ستمالك رقم )1٦٥( ل�سنة ٢٠٢٢

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب اأحكام القانون 

رقم )٣٩( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قد قررت ا�شتمالك:

مبوجب  وامل�شجل  قوة،  بو  منطقة  يف  الكائن   ،)٠٤٠٣٧٤8٤( رقم  خا�ص(  )ملك  العقار 

ال�شيخ  ل�شارع  الغربي  والمتداد  التو�شعة  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،٢٠٠٤/١١٧٦٦ رقم  املقدمة 

زايد ) تطوير تقاطع بوقوة (، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال.

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

الإلكرتوين  الربيد  والزارعة على  البلديات  �شئون  بوزارة  والتعوي�ص  اإدارة ال�شتمالك  مراجعة 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قر�ر ��ستمالك رقم )1٦٦( ل�سنة ٢٠٢٢

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب اأحكام القانون 

رقم )٣٩( ل�شنة ٢٠٠٩ ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قد قررت ا�شتمالك:

العقار )ملك خا�ص( رقم )٠٤٠٣٧٤8٣( الكائن يف منطقة بو قوة، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

والمتداد  التو�شعة  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،٢٠١١/٢٧٤٢ رقم  واملقدمة   ٢٠٠5/١١8٤٩ رقم 

الغربي ل�شارع ال�شيخ زايد ) تطوير تقاطع بوقوة(، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال.

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

الإلكرتوين  الربيد  والزارعة على  البلديات  �شئون  بوزارة  والتعوي�ص  اإدارة ال�شتمالك  مراجعة 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
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�إعالنات جمل�ص تاأديب �ملحامني

�إعالن

رقم �لتاأديب: ١٩/تاأديب/٢٠٢٢ والم�شتاأَنـف تحت رقم ٢٢/تاأديب ا�شتئنافي/٢٠٢٢.

�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامية نورة محمد بو�شهري.

اأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني قراره بجل�شته املنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/8/١5، وجاء منطوقه 

املهنة  مزاولة  من  املْنـع  بعقوبة  عليها  املدعى  معاقبة  املحامني  تاأديب  جمل�ص  »قرر  كالتايل: 

بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  قراره  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�ص  واأ�شدر  اأ�شهر.«  �شتة  ملدة 

املو�شوع  ويف  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  املجل�ص  »قرر  كالتايل:  منطوقه  وجاء   ،٢٠٢٢/١٠/٢5

اأ�شهر  باملْنـع من مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالثة  القرار امل�شتاأَنـف مبجازاة امل�شتاِنـفة  بتعديل 

بدًل من املْنـع ملدة �شتة اأ�شهر وباإلزام امل�شتاأِنـفة بامل�شروفات.«

جمل�ص تاأديب �ملحامني 

�إعالن

رقم �لتاأديب: ١٢/تاأديب/٢٠٢٢ والم�شتاأَنـف تحت رقم ٢٠/تاأديب ا�شتئنافي/٢٠٢٢.

�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي ماجد عبا�ص �شهاب.

٢٠٢٢/8/١، وجاء منطوقه  بتاريخ  تاأديب املحامني قراره بجل�شته املنعقدة  اأ�شدر جمل�ص 

املهنة  مزاولة  من  املْنـع  بعقوبة  عليه  املدعى  معاقبة  املحامني  تاأديب  جمل�ص  »قرر  كالتايل: 

بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  قراره  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�ص  واأ�شدر  اأ�شهر.«  ثالثة  ملدة 

ويف  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  بالإجماع  املجل�ص  »قرر  كالتايل:  منطوقه  وجاء   ،٢٠٢٢/١٠/٢5

املو�شوع بتاأييد القرار امل�شتاأَنـف واإلزام امل�شتاأنف بامل�شاريف.«

جمل�ص تاأديب �ملحامني 
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�إعالن

رقم �لدعوى �لتاأديبية: ٢١/تاأديب/٢٠٢٢. 

�لمقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامية حنان اإ�شماعيل عبدالحميد طه.

اأ�شدر جمل�ص تاأديب املحامني قراره بجل�شته املنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦، وجاء منطوقه 

املهنة ملدة �شتة  املْنـع عن مزاولة  كالتايل: »قرر املجل�ص معاقبة املحامية املدعى عليها بعقوبة 

اأ�شهر.« 

جمل�ص تاأديب �ملحامني 
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة

�إعالنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعالن رقم )11٥( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

)�شالون اأو�شاين/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )١5٢5١٧-١(، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )11٦( ل�سنة ٢٠٢٢

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

)اأر�شنالو لخدمات ال�شيارات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )١5١8٣٣(، طالبين تغيير ال�شكل القانوني 

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

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )11٧( ل�سنة ٢٠٢٢ 

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

وذلك   لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   )١5٦٢٦٢( رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  و�شيم/  )بو 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


