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 اأمر ملكي رقم )33( ل�سنة 2022

بتعيني نائب مدير عام ملجل�س العائلة املالكة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )12( ل�شنة 1973 بنظام التوارث،

وعلى الأمر رقم )4( ل�شنة 1974 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س العائلة املالكة، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ـن ال�شيخ خليفة بن خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائبًا ملدير عام جمل�س العائلة املالكة. ُيـعيَّ

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:

بتاريــــــخ: 21 ربيع الآخر 1444هـ

المـوافـق: 15 نوفـمـبــــــــر 2022م
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 مر�سوم بقانون رقم )44( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س اأحكام اتفاقية تاأ�سي�س بنك اخلليج الدويل 

))�سركة م�ساهمة بحرينية(( املرافقة للمر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 1975

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

تاأ�شي�س بنك اخلليج  اتفاقية  باملوافقة على   1975 ل�شنة  بقانون رقم )30(  املر�شوم  وعلى 

الدويل ))�شركة م�شاهمة بحرينية((، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

م�شاهمة  ))�شركة  الدويل  اخلليج  لبنك  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرارات  وعلى 

متديد  اعتماد  ب�شاأن  2022م،  مار�س   31 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  يف  بحرينية((ال�شادرة 

مدة بنك اخلليج الدويل وتعديل بع�س اأحكام النظام الأ�شا�شي لبنك اخلليج الدويل ))�شركة 

م�شاهمة بحرينية((،  

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُتَعدل اتفاقية تاأ�شي�س بنك اخلليج الدويل ))�شركة م�شاهمة بحرينية(( والنظام الأ�شا�شي 

املرفق بها، على النحو املرافق لهذا القانون.

املادة الثانية 

حتل عبارة )مملكة البحرين( حمل عبارة )دولة البحرين( اأينما وردت يف اتفاقية تاأ�شي�س 

بنك اخلليج الدويل ))�شركة م�شاهمة بحرينية(( والنظام الأ�شا�شي املرفق بها.

املادة الثالثة 

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

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 21 ربيع الآخر 1444هـ

الموافـــق: 15 نوفمبــــــــــر 2022م
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تعديالت اتفاقية تاأ�سي�س بنك اخلليج الدويل ))�سركة م�ساهمة بحرينية((

والنظام الأ�سا�سي املرفق بها

اأوًل: ي�شــتبدل بن�ــس المــادة )4( مــن اتفاقية تاأ�شي�ــس بنك الخليج الدولي ))�شــركة م�شــاهمة 

بحرينية((، الن�س الآتي:

مادة )4(:

تاأ�س�ســت ال�ســركة لمــدة غيــر محــددة، علــى اأنــه يجــوز حلهــا بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غير 

العادية ي�سدر بالأغلبية المقررة في المادة )43( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

ثانيــاً: ي�شــتبدل بن�شو�ــس المــواد )3( و)24( و)32( و)44( مــن النظــام الأ�شا�شــي المرفــق 

باتفاقية تاأ�شي�س بنك الخليج الدولي ))�شركة م�شاهمة بحرينية((، الن�شو�س الآتية:

مادة )3(:

تاأ�س�ســت ال�ســركة لمــدة غيــر محــددة، علــى اأنــه يجــوز حلهــا بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غير 

العادية ي�سدر بالأغلبية المقررة في المادة )43( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

مادة )24(:

تحدد الجمعية العامة العادية مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة اآخذًة في العتبار الجهد الذي   -1

قام به المجل�س وما تحقق من اأرباح على األ تزيد هذه المكافاآت عن 10% من �شافي الربح. 

ا�شــتثناًء من اأحكام الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز تحديد مخ�ش�شات اإ�شافية لرئي�ــس   -2

واأع�شاء مجل�ــس الإدارة غير مرتبطة بح�شــاب اأرباح ال�شــركة وفق �شيا�شــة تعتمدها وتنفرد 

بتعديلهــا مــن وقــت اإلى اآخــر الجمعية العامــة العادية )"�شيا�شــة مخ�ش�شات المجل�ــس"(، 

وذلــك على �شــكل مبالــغ ثابتة تجمع بين اأتعــاب، وتكاليف ح�شور، وبــدلت على النحو الذي 

تحــدده �شيا�شــة مخ�ش�شات المجل�ــس، علــى اأن يتم خ�شم هذه المبالغ �شــنويًا من ح�شــاب 

الم�شروفــات، لتمكيــن ال�شــركة مــن ا�شــتقطاب اأع�شــاء مجل�ــس اإدارة مــن ذوي الخبــرة 

والكفــاءات المطلوبــة والحتفاظ بهم وتحفيزهم لإدارة ال�شــركة علــى نحو يحقق الأغرا�س 

التي تاأ�ش�شت من اأجلها.

مادة )32(:

توجــه الدعوة اإلى الم�شــاهمين لح�شــور اجتماعات الجمعية العامة بخطابات م�شــجلة بِعلم   -1

الو�شــول اأو بــاأي طريقــة اأخــرى تثبــت واقعــة الِعلــم بزمــان ومــكان الجتماع )بمــا في ذلك 

الو�شــائط الإلكترونيــة(، ويجــب اأن تت�شمــن الدعوة لالجتمــاع جدول الأعمــال الذي ي�شعه 

مجل�ــس الإدارة مــع مراعــاة ما تن�ــس عليه الفقرة )2( ب�شــاأن الدعــوة لجتماعات الجمعية 

العامة المقرر انعقادها ب�شكل كامل عن ُبعد عبر و�شائل الت�شال الإلكترونية.

يجــوز عقد اجتماعات الجمعية العامة ب�شــكل كامل عن ُبعــد والت�شويت على القرارات فيها   -2
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عبــر و�شــائل الت�شــال الإلكترونيــة �شــريطة اتخــاذ التدابير الالزمــة ل�شمان المتثــال لأية 

اأحكام اإلزامية تفر�شها الجهات المخت�شة في دولة المقر الرئي�شي )مملكة البحرين( فيما 

يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية العامة بهذا ال�شكل.

مادة )44(:

امل�شائل الآتية ل تنظرها اإل اجلمعية العامة املنعقدة ب�شفة غري عادية:

تعديل اتفاقية التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي لل�شركة.  -1

بيع كل الم�شروع الذي قامت به ال�شركة اأو الت�شرف فيه باأي وجه اآخر.  -2

حل ال�شركة اأو اندماجها في �شركة اأو هيئة اأخرى.  -3

زيادة راأ�س المال اأو تخفي�شه.  -4

زيادة اأغرا�س ال�شركة اأو تنويعها.  -5

ت�شفية ال�شركة.  -6

اإ�شدار فئات اأخرى من الأ�شهم عدا الأ�شهم العادية.  -7

تغيير ا�شم ال�شركة.  -8

اتفاقية  التعديالت على  التاأ�شي�س، ت�شدر  اتفاقية  املواد )2( و)9( و)10( من  فيما عدا 

التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي دون احلاجة اإىل �شدور قانون، على األ تت�شمن التعديالت خمالفة 

لأحكام القوانني اأو الأنظمة املعمول بها بدولة املقر.
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 مر�سوم بقانون رقم )45( ل�سنة 2022

 باملوافقة على تعديل بع�س اأحكام النظام "القانون" املوحد للجمارك

 لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الأربعني املنعقدة 

يف الريا�س باململكة العربية ال�شعودية بتاريخ 13 ربيع الآخر 1441هـ املوافق 10 دي�شمرب 2019 

باملوافقة على قيام جلنة التعاون املايل والقت�شادي باعتماد وتنفيذ التعديالت التي تطراأ على 

قانون اجلمارك املوحد،

وعلى قراري جلنة التعاون املايل والقت�شادي ال�شادرين يف اجتماعها )112( املنعقد بتاريخ 

لدول جمل�س  للجمارك  املوحد  "القانون"  النظام  مواد  بع�س  تعديل  باعتماد   2020 اأكتوبر   25

التعاون لدول اخلليج العربية والتي �شبق واأن اتفقت عليها جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف 

اجتماعها )101 – نوفمرب 2015(، واعتماد تعديل بع�س املواد والفقرات من النظام "القانون" 

املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي اتفقت هيئة الحتاد اجلمركي 

يف اجتماعها )24( على تعديلها اأو اإ�شافتها بالإجماع،

وعلى قرار جلنة التعاون املايل والقت�شادي ال�شادر يف اجتماعها )113( املنعقد بتاريخ 

21 اأبريل 2021 باعتماد تعديل املادة )61( من النظام "القانون" املوحد للجمارك لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

وُوفق على تعديل بع�س اأحكام النظام "القانون" املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية املعتمد من قبل جلنة التعاون املايل والقت�شادي يف اجتماعيها )112( و)113( 

املنعقَدين بتاريخي 25 اأكتوبر 2020 و21 اأبريل 2021، وذلك على النحو الوارد باملواد التالية.
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املادة الثانية 

 )27(  ،)18(  ،)10( منها،  و)34(  و)33(   )4( الفقرات   )2( املواد  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

الفقرة )ج(،  الفقرة )هـ(، )46(، )49(، )52(، )55(، )56(  البندين )1( و)2(، )30( 

 )145( ،)143( ،)137( ،)114( ،)105( ،)104( ،)103( ،)74( ،)67( ،)65( ،)61(

البند )1(، )146(، )147(، )148( الفقرة )ب(، )150(، )152( البند )1(، )166( الفقرة 

لدول  للجمارك  املوحد  "القانون"  النظام  من   ،)178(  ،)172( )اأ(،  الفقرة   )171( )ب(، 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الن�شو�س الآتية:

مادة )2( الفقرات )4( و)33( و)34(: 

4- المديــر العــام: مديــر عــام الجمارك اأو مــن يماثله من الجهــة المخت�شة اأو فــي الإدارة وفق 

التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأع�شاء.

33- ال�ســوق الحــرة: البنــاء اأو المــكان المرخ�ــس لــه الــذي تــودع فيــه الب�شائــع في و�شــع معلق 

لل�شرائب "الر�شوم" الجمركية لغايات العر�س والبيع.

34- البيــان الجمركــي: بيــان الب�شاعة اأو الإقرار اأو الت�شريــح الذي يقدمه �شاحب الب�شاعة اأو 

من يقوم مقامه، ويت�شمن تحديد العنا�شر المميزة للب�شاعة الم�شرح عنها وكمياتها بالتف�شيل 

وفقًا لأحكام هذا النظام "القانون".

مادة )10(:

تكون فئة ال�شريبة "الر�شوم" اجلمركية وفقًا للتعرفة اجلمركية اإما مئوية )ن�شبة مئوية من 

قيمة الب�شاعة( اأو نوعية )مبلغًا على كل وحدة من الب�شاعة(. ويجوز اأن تكون هذه ال�شريبة 

مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من الب�شاعة. 

مادة )18(:

تطبــق التعرفــة الجمركية النافذة على الب�شاعة التــي تعر�شت للتلف وفق قيمتها في الحالة  اأ - 

التي تكون عليها وقت ت�شجيل البيان الجمركي.

ل يجــوز المطالبــة بدفــع ال�شريبة "الر�شــوم" الجمركية في حالــة التنازل عــن الب�شاعة اأو  ب - 

فقدانها وفقًا لل�شروط والأحكام التي يحددها المدير العام.

مادة )27( البندان )1( و)2(:

تقــدم مــع كل بيان جمركي فاتورة تف�شيلية اأ�شلية اأو اإلكترونيــة، ويجوز للمدير العام اأو من   -1

يخولــه اأن ي�شــمح باإتمــام اإجــراءات التخلي�س على الب�شاعــة دون تقديم الفواتيــر والوثائق 

المطلوبــة مقابــل تقديــم �شمانــات نقدية اأو م�شرفيــة اأو تعهد خطــي باإح�شارها في مدة ل 

تتجاوز )90( يومًا من تاريخ تقديم ال�شمانات المقدمة مع البيان الجمركي.

يكــون اإثبــات قيمــة الب�شاعــة بتقديــم جميــع الفواتير والم�شــتندات التــي تبين قيمتهــا وفقًا   -2

لالأ�ش�س الواردة في الالئحة التنفيذية.
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مادة )30( الفقرة )هـ(:

هـــ- يجــب تقديم البيانــات والم�شــتندات قبل و�شول ال�شــفينة اإلــى الميناء ويجــوز تقديمها بعد 

و�شولها، وفقًا للمدد وال�شروط التي يحددها المدير العام.

مادة )46(:

ات�شال  و�شائل  اأية  اأو  الإلكرتونية  املعلومات  تقنية  با�شتخدام  املعلومات  تبادل  لالإدارات 

اأخرى لأغرا�س التخلي�س اجلمركي.

مادة )49(:

ل يجــوز تعديــل مــا ورد في البيانــات الجمركية بعد ت�شــجيلها، ولمقدم البيــان الجمركي اأن   اأ- 

يتقدم للمدير بطلب خطي للت�شحيح قبل اإحالة البيان الجمركي للمعاينة.

يجــوز للمديــر العام اأو من يفو�شه ت�شــديد قيود البيانات الجمركية للب�شائع، بعد ت�شــجيلها   ب- 

باأي اإجراء جمركي اآخر اآلت اإليه الب�شائع.

يجوز اإلغاء البيانات الجمركية التي لم ت�شتكمل مراحل اإنجازها ل�شبب يعود لمقدمها اأو بناًء   ج- 

على طلبه وفقًا لل�شروط وال�شوابط والأحكام التي يقررها المدير العام لهذه الغاية على اأن 

يتم الحتفاظ بمعلومات البيان الجمركي الُملغى في النظام الإلكتروني.

مادة )52(:

تتم معاينة الب�شائع بعد ت�شجيل البيانات اجلمركية ح�شب معايري اإدارة املخاطر واأية معايري 

اأخرى تراها الإدارة وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي يحددها املدير العام اأو من يفو�شه.

مادة )55(:

للدائرة اجلمركية احلق يف فتح الطرود ملعاينتها مع غياب مالك الب�شاعة اأو من ميثله اإذا 

امتنع عن ح�شور املعاينة يف الوقت املحدد رغم اإبالغه، وعند ال�شرورة جتري الدائرة اجلمركية 

املعاينة قبل تبليغ مالك الب�شاعة اأو من ميثله من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�س بقرار من املدير 

العام، وحترر حم�شرًا بنتيجة املعاينة. 

مادة )56( الفقرة )ج(:

ج- للمديــر العــام اأو مــن يفو�شه الأمر باإتــالف الب�شائع التي يثبت من المعاينــة اأو التحليل اأنها 

م�شرة اأو غير مطابقة للموا�شفات المعتمدة، وذلك على نفقة اأ�شحابها وبح�شورهم اأو من 

يمثلهــم، وُيعــاد ت�شديرهــا اإلى م�شدرها اإذا ا�شــتوجب الأمر ذلك، وُيحــرر بذلك المح�شر 

الالزم وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي يحددها المدير العام.

مادة )61(:

من  اأو  العام  املدير  من  قرار  مبوجب  الإدارة  موظفي  من  القيمة  يف  للف�شل  جلنة  ت�شكل 

يفو�شه، وتكون مهمتها حل اخلالفات التي تن�شاأ بني الدائرة اجلمركية واأ�شحاب العالقة حول 
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قيمة الب�شائع امل�شتوردة، ولها ال�شتعانة مبن تراه من ذوي اخلربة.

قرارات  يتظلم من  اأن  للم�شتورد  يحق  الق�شاء،  اإىل  باللجوء  امل�شتورد  بحق  الإخالل  ودون 

زيادة قيمة الب�شاعة اأمام جلنة القيمة، وذلك خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شجيل البيان 

اجلمركي اأو من تاريخ اإعالمه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للب�شاعة بكتاب م�شجل بعلم الو�شول 

وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد ت�شديق املدير العام عليها اأو من يفو�شه. ويجب 

اإبالغ امل�شتورد كتابة بالقرار الذي اأ�شدرته اللجنة يف تظلمه، ويكون قرارها م�شببًا.

مادة )65(:

يف حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابري ل�شحب الب�شائع لقاء �شمانات و�شروط خا�شة حتدد 

بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�شة.

مادة )67(:

يجوز اإدخال الب�شائع ونقلها اإىل اأي مكان اآخر داخل الدولة دون تاأدية ال�شرائب "الر�شوم" 

اجلمركية ب�شرط تقدمي كفالة نقدية اأو �شمان م�شريف اأو تعهد م�شتندي ُيعادل ما يرتتب عليها 

من �شرائب "ر�شوم" جمركية وفق التعليمات التي ي�شدرها املدير العام.

مادة )74(:

اأو  يفو�شه  اأو من  الوزير  بقرار من  اأو خارجها  الدائرة اجلمركية  تن�شاأ م�شتودعات داخل 

اجلهة املخت�شة.

مادة )103(:

ُتعفى من ال�شرائب "الر�شوم" اجلمركية ما يلي:

الأمتعــة ال�شــخ�شية والأدوات المنزليــة الم�شــتعملة التــي يجلبهــا المواطنــون المقيمون في   اأ- 

الخــارج والأجانــب القادمــون لالإقامة فــي البالد لأول مــرة، ويخ�شع هذا الإعفاء لل�شــروط 

وال�شوابط التي يحددها المدير العام.

الأمتعــة ال�شــخ�شية والهدايا التي بحوزة الم�شــافرين على األ تكــون ذات �شفة تجارية، واأن   ب- 

تكون وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

الطرود والإر�شــاليات البريدية ال�شــخ�شية الواردة، وفقًا لل�شــروط وال�شوابط التي تحددها   ج- 

الالئحة التنفيذية، وُي�شتثنى من ذلك التبغ وم�شتقاته وال�شلع ذات الطبيعة الخا�شة.

مادة )104(: 

ُتعفى من ال�شرائب "الر�شوم" اجلمركية ما يلي:

م�شتلزمات الجمعيات الخيرية.  اأ- 

الب�شائــع الــواردة بنودهــا الجمركيــة فــي الالئحــة التنفيذيــة والم�شــتوردة مــن قبــل ذوي   ب- 

الحتياجــات الخا�شــة والجهــات الحكوميــة المعنيــة والجهــات ذات ال�شلــة برعايــة ذوي 

الحتياجات الخا�شة.
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المواد الالزمة لالإغاثة.  ج- 

وحتدد الالئحة التنفيذية ال�شوابط وال�شروط الالزمة لال�شتفادة من الإعفاء الوارد يف هذه 

املادة.

مادة )105(:

ُتعفى من ال�شرائب "الر�شوم" اجلمركية ما يلي:

الب�شائع ذات المن�شاأ الوطني المعادة التي �شبق ت�شديرها. اأ - 

الب�شائــع الأجنبيــة المعادة اإلى البالد والتي ثبت اأنه �شــبق اإعادة ت�شديرها اإلى الخارج اإذا  ب - 

اأعيدت خالل �شنة واحدة من تاريخ اإعادة ت�شديرها.

الب�شائــع التــي �شــدرت موؤقتــًا لإكمــال �شنعهــا اأو اإ�شالحهــا ت�شــتوفى ال�شرائب "الر�شــوم"  ج - 

الجمركيــة علــى الزيــادة التي طــراأت نتيجة لإكمال �شنعهــا اأو اإ�شالحها وفقــًا لقرار يتخذه 

المدير العام اأو من يفو�شه.

الب�شائــع التــي يتــم ت�شديرهــا موؤقتــًا، اأو اأعيــدت وفــق ال�شــروط وال�شوابط التــي تحددها  د - 

الالئحة التنفيذية.

ويحدد الوزير اأو اجلهة املخت�شة بقرار ال�شروط الواجب توافرها لال�شتفادة من اأحكام هذه 

املادة.

مادة )114(:

م�شئولية  باأية  الإخالل  وعدم  "القانون"،  النظام  هذا  من   )141( املادة  ن�س  مراعاة  مع 

مدنية اأو جزائية يقرها هذا النظام "القانون" اأو اأي نظام "قانون" اآخر، للمدير العام اأو من 

يفو�شه، اأن يفر�س على املخل�س ومندوب املخل�س اجلمركي وذلك بعد اإجراء التحقيق الالزم 

معه ومبا يتنا�شب وحجم خمالفته لاللتزامات املفرو�شة عليه العقوبات التالية:

الإنذار.  -1

غرامة مالية ل تتجاوز 5000 ريال �شعودي اأو ما يعادلها من عمالت دول المجل�س الأخرى.  -2

الإيقاف عن العمل لمدة ل تزيد عن �شنتين.  -3

اإلغاء الرخ�شة والمنع من مزاولة المهنة نهائيًا.  -4

ويجوز التظلم من هذه العقوبات لدى الوزير اأو اجلهة املخت�شة خالل )30( يومًا من تاريخ 

تقدميه،  تاريخ  يومًا من  التظلم خالل )30(  املخت�شة يف  اأو اجلهة  الوزير  ويبت  بها،  اإبالغه 

ويكون قرار الوزير اأو اجلهة املخت�شة قطعيًا، ويعترب م�شي هذه املدة دون البت يف التظلم رف�شًا 

�شمنيًا له، اإل اأن النظر يف التظلم ل يوقف التنفيذ.
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مادة )137(:

ل يجوز القب�س اإل يف احلالت التالية:

 اأ- جرائم التهريب المتلب�س بها.

مقاومــة رجــال الجمــارك اأو رجال الأمن التي تعــوق �شبط المخالفــات الجمركية اأو جرائم   ب- 

التهريب اأو تحقيقها اأو �شبط المتهمين فيها.

وي�شدر قرار القب�س من موظفي اجلمارك املخولني �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي اأو من 

 24 املخت�شة خالل  الق�شائية  اجلهة  اأو  املحكمة  اإىل  عليه  املقبو�س  ويقدم  الأمنية.  ال�شلطات 

�شاعة من وقت القب�س عليه.

مادة )143(:

يدخل يف حكم التهريب ب�شورة خا�شة ما يلي:

 اأ- عدم التوجه بالب�شائع عند الإدخال اإلى اأول دائرة جمركية.

عدم اتباع الطرق المحددة في اإدخال الب�شائع واإخراجها.  ب- 

تفريغ الب�شائع من ال�شفن اأو تحميلها عليها ب�شورة مغايرة لالأنظمة في الدائرة الجمركية   ج- 

اأو تفريغها اأو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

تفريــغ الب�شائــع مــن الطائــرات اأو تحميلهــا عليهــا ب�شورة غير م�شــروعة خــارج المطارات   د- 

الر�شــمية اأو اإلقــاء الب�شائــع اأثنــاء النقــل الجوي، مع مراعــاة اأحكام المــادة )40( من هذا 

النظام "القانون".

عــدم الت�شريــح فــي الدائرة الجمركيــة عن الب�شائع الــواردة اأو ال�شــادرة دون بيان حمولة   هـ- 

"مناف�شت"، ويدخل في ذلك ما ي�شطحبه الم�شافرون من ب�شائع ذات �شفة تجارية.
تجاوز الب�شائع في الإدخال اأو الإخراج الدائرة الجمركية دون الت�شريح عنها.  و- 

اكت�شاف ب�شائع غير م�شرح عنها في اإحدى الدوائر الجمركية مو�شوعة في مخابئ بق�شد   ز- 

اإخفائها اأو في فجوات اأو فراغات ل تكون مخ�ش�شة عادة لحتواء مثل هذه الب�شائع.

الزيــادة اأو النق�ــس اأو التبديــل في عــدد الطرود اأو فــي محتوياتها الم�شــرح عنها في و�شع   ح- 

معلــق لل�شرائب "الر�شــوم" الجمركيــة المن�شو�س عليها في الباب ال�شــابع من هذا النظام 

"القانون" والمكت�شفة بعد مغادرة الب�شاعة الدائرة الجمركية، وي�شمل هذا الحكم الب�شائع 
التي عبرت البالد تهريبًا اأو دون اإنهاء اإجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل م�شئولية ذلك.

عــدم تقديــم الإثباتــات التــي تحددهــا الإدارة لإبــراء بيانــات الأو�شــاع المعلقــة لل�شرائــب   ط- 

"الر�شوم" الجمركية المن�شو�س عليها في الباب ال�شابع من هذا النظام "القانون".
اإخــراج الب�شائــع من المناطق والأ�شــواق الحــرة اأو المخــازن الجمركية اأو الم�شــتودعات اأو   ي- 

المناطق الجمركية دون اإنهاء اإجراءاتها الجمركية.
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تقديــم م�شــتندات اأو قوائــم كاذبــة، اأو مــزورة اأو م�شطنعــة اأو و�شع عالمــات كاذبة بق�شد   ك- 

التهــرب مــن تاأديــة ال�شرائب "الر�شــوم" الجمركيــة كليًا اأو جزئيــًا اأو بق�شد تجــاوز اأحكام 

المنع اأو التقييد.

نقــل الب�شائــع الممنوعة اأو المقيدة اأو حيازتها دون تقديم اإثباتات توؤيد ا�شــتيرادها ب�شورة   ل- 

نظامية.

نقــل اأو حيــازة الب�شائــع الخا�شعــة ل�شــلطة الجمارك �شمــن النطاق الجمركي دون م�شــتند   م- 

نظامي.

عدم اإعادة ا�شتيراد الب�شائع الممنوع ت�شديرها والم�شدرة موؤقتًا لأي غاية كانت.  ن- 

 �س- قطــع الر�شا�ــس اأو نــزع الأختــام اأو الأقفــال اأو الأربطــة الجمركيــة اأو الأغطية )ال�شــوادر- 

الأ�شرعة( بق�شد التهريب الجمركي.

اإدخال اأو اإخراج ب�شائع مغ�شو�شة اأو ب�شائع مقلدة.  ع- 

الت�شرف في الب�شاعة المفرج عنها موقتًا وفقًا للمادة )56( الفقرة )ب( من هذا النظام   ف- 

"القانون" دون موافقة جهة الخت�شا�س.
مادة )145( البند )1(:

1- اإذا كانت الب�شاعة المهربة تخ�شع ل�شرائب "ر�شوم" جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة 

ل تقل عن مثلي ال�شريبة "الر�شوم" الجمركية الم�شتحقة ول تزيد على ثالثة اأمثال ال�شريبة 

"الر�شــوم" الجمركية، اأو مثلي قيمة الب�شاعة اأيهما اأعلى، والحب�ــس مدة ل تقل عن �شهر ول 
تزيد على �شنة اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )146(:

للمدير العام اأو من يفو�شه التحفظ على الب�شائع وو�شائط النقل امل�شبوطة يف حالة فرار 

النظام  هذا  من  ع�شر  الرابع  الباب  لأحكام  طبقًا  وبيعها  عليهم  ال�شتدلل  عدم  اأو  املهربني 

"القانون" وتوؤول ح�شيلة البيع اإىل الدولة اإذا م�شت �شنة على تاريخ البيع دون �شبط املهربني، 
فاإن �شبطوا اأو قدموا للمحاكمة خالل هذه املدة وحكم مب�شادرة الب�شاعة �شرى حكم امل�شادرة 

على مبلغ ح�شيلة البيع.

مادة )147(:

يجوز للمدير العام اأو من يفو�شه اأن ي�شدر القرارات الالزمة لتح�شيل ال�شرائب "الر�شوم"   اأ- 

الجمركيــة والر�شــوم الأخرى والغرامات الجمركيــة الثابتة التي تخلــف المكلف عن اأدائها، 

ويكون لقرارات التح�شيل ال�شادرة وفقًا لهذه المادة قوة ال�شند التنفيذي.

يجــوز العترا�ــس على قرارات التح�شيل لدى الإدارة خالل ثالثيــن يومًا من تاريخ التبليغ،   ب- 
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ديت عــن المبالغ المطالب بها تاأمينــًا بموجب كفالة 
ُ
غيــر اأن ذلــك ل يوقــف التنفيذ اإل اإذا اأ

بنكية اأو نقدية.

مادة )148( الفقرة )ب(:

ب- يبلغ المخالف اأو من يمثله بالغرامة المفرو�شة عليه بموجب اإ�شــعار خطي عن طريق الجهة 

المخت�شة. وعلى المخالف دفع الغرامات خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

مادة )150(:

ل يجوز حتريك الدعوى يف جرائم التهريب اإل بناًء على طلب خطي من املدير العام اأو من 

يفو�شه.

مادة )152( البند )1(: 

1- اإذا كان محــل التهريــب ب�شاعــة تخ�شع ل�شرائب "ر�شــوم" جمركية مرتفعــة، فتكون العقوبة 

غرامة ل تقل عن مثلي ال�شريبة "الر�شــوم" الجمركية الم�شــتحقة ول تزيد على ثالثة اأمثال 

ال�شريبة "الر�شوم" الجمركية اأو مثلي قيمة الب�شاعة اأيهما اأعلى.

مادة )166( الفقرة )ب(:

ب- يجــوز بترخي�ــس مــن المديــر العــام اأو مــن يفو�شــه بيــع الب�شائــع المحجوزة التــي تتعر�س 

لنق�شان قيمتها ب�شكل ملحوظ.

والأ�شباب  الب�شاعة  حالة  فيه  تثبت  حم�شر  اإىل  ا�شتنادًا  البيع  يتم  املادة  لهذه  وتنفيذًا 

يخطر  اأن  على  املخت�شة،  املحكمة  من  �شدور احلكم  انتظار  اإىل  دون احلاجة  لبيعها  الداعية 

�شاحب الب�شاعة بذلك. فاإذا �شدر هذا احلكم فيما بعد وكان يق�شي باإعادة هذه الب�شاعة اإىل 

�شاحبها، دفع له ثمن الب�شاعة املبيعة بعد اقتطاع ال�شرائب والر�شوم والنفقات.

مادة )171( الفقرة )اأ(:

اأ- ي�شتقطع من حا�شل البيع وفقًا للترتيب الآتي:

1- ال�شرائب "الر�شوم" الجمركية.

2- نفقات عملية البيع.

3- النفقات التي �شرفتها الإدارة من اأي نوع كانت.

4- اأجرة النقل عند القت�شاء.

5- اأي ر�شم اآخر.

مادة )172(:

الب�شائع  وقيمة  اجلمركية  الغرامات  مبالغ  ح�شيلة  من  للخزينة  العائدة  احل�شة  حتدد 

اقتطاع  بعد  وذلك   )%50( باملائة  خم�شني  بن�شبة  عنها  املتنازل  اأو  امل�شادرة  النقل  وو�شائط 

�شندوق  يف  احل�شيلة  من  املتبقية  الن�شبة  وتودع  والنفقات،  اجلمركية  "الر�شوم"  ال�شرائب 
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اجلهة  اأو  الوزير  من  بقرار  وحتدد  باجلمارك،  خا�س  اآخر  ح�شاب  اأي  اأو  اجلمركية  املكافاآت 

املخت�شة قواعد �شرف وتوزيع تلك املكافاآت وامل�شتفيدين بناًء على اقرتاح من املدير العام.

مادة )178(:

تقر جلنة التعاون املايل والقت�شادي لدول املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا النظام "القانون"، 

وما يطراأ عليها من تعديالت، ويتم اإ�شدارها وفقًا لالأداة القانونية لكل دولة.

املادة الثالثة

ُي�شتبدل بعنوان الف�شلني الرابع واخلام�س من الباب الثامن من النظام "القانون" املوحد 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، العنوانان الآتيان:

الف�سل الرابع

الإعفاءات ال�سخ�سية

الف�سل اخلام�س

اإعفاءات م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية - والب�سائع امل�ستوردة لذوي الحتياجات 

اخلا�سة - واملواد الالزمة لالإغاثة والعينات التجارية

املادة الرابعة

ُتـ�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )27(، وفقرة جديدة برقم )ج( اإىل املادة )36(، وفقرة ثانية 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  للجمارك  املوحد  "القانون"  النظام  من   )152( املادة  اإىل 

العربية، كما ُت�شاف اإىل ذات النظام "القانون" مواد جديدة باأرقام )24( مكررًا، )29( مكررًا، 

)47( مكررًا، )47( مكررًا )1(، )48( مكررًا، )104( مكررًا، )141( مكررًا، )150( مكررًا، 

)177( مكررًا، ن�شو�شها الآتية:

مادة )27( فقرة ثانية:

دون  الب�شاعة  على  اجلمركي  التخلي�س  اإجراءات  باإمتام  ي�شمح  اأن  العام  للمدير  ويجوز 

اإبراز الفواتري يف احلالت التي يتعذر على امل�شتورد تقدمي الفواتري اخلا�شة بها وفقًا لل�شوابط 

النظام  املادة )26( من هذا  الواردة يف  الأحكام  يتعار�س مع  التي يحددها ومبا ل  وال�شروط 

"القانون".
مادة )36( فقرة )ج(:

ج- يجوز للدائرة اجلمركية اأن تطلب من ال�شائق تقدمي ما يثبت ت�شليم الب�شاعة امل�شتوردة 

لأ�شحابها عند مغادرته للبالد.
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مادة )152( فقرة ثانية:

ويجوز م�شادرة و�شائط النقل والأدوات واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب وتكون امل�شادرة 

وجوبية اإذا اأعدت تلك الو�شائط والأدوات لذلك، اأما و�شائط النقل العامة كال�شفن والطائرات 

وال�شيارات العامة فال يجوز م�شادرتها اإل اإذا اأعدت اأو ا�شتوؤجرت لغر�س التهريب، ويجوز يف 

احلالتني ا�شتح�شال مبلغ ل يزيد عن قيمتها عو�شًا عن امل�شادرة.

مادة )24( مكرراً:

مع مراعاة اأحكام التفاقيات الدولية النافذة، تتخذ الإدارة اجلمركية الإجراءات والتدابري 

احلدودية الالزمة حلماية حقوق امللكية الفكرية.

مادة )29( مكرراً:

يجوز لالإدارة بناًء على طلب من �شاحب ال�شاأن، اإ�شدار الأحكام امل�شبقة املتعلقة بت�شنيف 

لالأغرا�س  القيمة  احت�شاب  واأ�ش�س  املجل�س  دول  يف  املوحدة  اجلمركية  للتعرفة  وفقًا  الب�شائع 

املوحد  الدليل  يف  الواردة  والأحكام  لل�شروط  طبقًا  التنفيذية  الالئحة  يف  الواردة  اجلمركية 

لالأحكام امل�شبقة بدول املجل�س.

مادة )47( مكرراً:

يجوز ال�شماح بالتخلي�س امل�شبق على الب�شائع قبل و�شولها للدائرة اجلمركية وفق ال�شروط 

والأحكام التي يحددها املدير العام.

مادة )47( مكرراً )1(:

لالإدارة اأر�شفة البيانات الجمركية والوثائق المقدمة ورقيًا والحتفاظ بها اإلكترونيًا بعد اإنجازها، 

ويكــون لهــا حجية الأ�شل في الإثبات، على اأن يحتفظ �شاحــب العالقة بالأ�شل ويقدمه عند 

الطلــب خالل المدة التــي ن�س عليها هذا النظام "القانون"، وفــق التعليمات التي ي�شدرها 

المدير العام.

مادة )48( مكرراً:

يجوز لالإدارة قبول الوثائق الإلكرتونية املطلوبة للتخلي�س اجلمركي وفقًا لل�شروط وال�شوابط 

التي حتددها الالئحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكرتونية املرفقة حجية الأ�شل يف 

الإثبات.

مادة )104( مكرراً:

ل  التي  املجل�س  لدول  الواردة  التجارية  العينات  اجلمركية  "الر�شوم"  ال�شرائب  من  ُتعفى 

تتجاوز قيمتها )5000( خم�شة اآلف ريال �شعودي اأو ما ُيعادلها من عمالت دول املجل�س الأخرى، 

وللمدير العام و�شع ال�شروط وال�شوابط مبا ي�شمن عدم ا�شتغالل الإعفاء لأغرا�س جتارية.
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مادة )141( مكرراً:

بالبيانات  املرتكبة  اجلمركية  املخالفات  عن  التجاوز  يفو�شه  من  اأو  العام  للمدير  يجوز 

اجلمركية املن�شو�س عليها يف املادة )141( من هذا النظام "القانون" وعدم فر�س الغرامات 

اجلمركية عليها كليًا اأو جزئيًا، يف حال الإف�شاح عنها طوعًا من مرتكبيها قبل اكت�شافها، وفقًا 

لل�شوابط التي يحددها الوزير اأو اجلهة املخت�شة.

مادة )150( مكرراً:

قيمة  فيها  تزيد  ل  التي  اجلمركي  التهريب  جرائم  يف  يفو�شه  من  اأو  العام  للمدير  يجوز 

حفظ  املجل�س،  دول  عمالت  من  ُيعادلها  ما  اأو  �شعودي  ريال   )1000( على  املهربة  الب�شاعة 

حما�شر ال�شبط والت�شرف يف الب�شاعة املهربة وفق اأحكام هذا النظام "القانون".

مادة )177( مكرراً:

ل يخل تطبيق اأحكام هذا النظام "القانون" باأية اأحكام واردة باأية اتفاقية اأو معاهدة دولية 

انظمت اإليها دول املجل�س.

املادة اخلام�سة

ُتلغى الفقرات من )16( اإىل )23( من املادة )2( من النظام "القانون" املوحد للجمارك 

ذات  من   )152( املادة  من   )6( البند  ُيلغى  كما  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

النظام "القانون".

املادة ال�ساد�سة

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

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 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: 21 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 15 نوفـمــــبـــــر 2022م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )169( ل�سنة 2022

ب�ساأن حظر اإبحار ال�سفن ال�سغرية يف منطقة احلظر البحري

وزير الداخلية:

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

وتعديالته،

واملراقبة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية،

وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2011 ب�شاأن احلظر البحري، املعدل بالقرار رقم )85( ل�شنة 

،2012

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات احل�شول 

على ترخي�س املالحة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا،

وبناء على عر�س رئي�س الأمن العام،

ر الآتي: ُقرِّ

مادة )1(

ُيحظر على ال�شفن ال�شغرية الإبحار مبنطقة احلظر البحري املن�شو�س عليها يف املادة )2( 

من هذا القرار من ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء )18:00( اإىل ال�شاعة الرابعة �شباحا )04:00(، 

وذلك فيما عدا �شفن الركاب و�شفن الَقْطر اخلا�شعة لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 2021 ب�شاأن 

�شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات احل�شول على ترخي�س املالحة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل 

حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا. 
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مادة )2(

وطبقًا  القرار  لهذا  املرفقة  باخلارطة  املو�شح  النحو  على  البحري  احلظر  منطقة  حتدد 

لالإحداثيات الآتية:

ت
الإحداثيات

خط الطولخط العر�س

1N 26  12.6E 050  55.1
2N 26  18.0E 050  55.9
3N 26  37.3E 050  33.4
4N 26  37.0E 050  32.7
5N 26  31.9E 050  23.3
6N 26  24.5E 050  22.4
7N 26  19.7E 050  30.0
8N 26  22.5E 050  40.5

مادة )3(

على ال�شفن ال�شغرية القادمة من خارج منطقة احلظر البحري يف فرتة الإبحار امل�شموحة، 

املرور على نقاط التفتي�س البحرية يف املواقع الآتية:

الإحداثياتالموقعالم�شمىت

N 26. 10.7E 050.54.8قطعة جرادةنقطة رقم )1(1

N 26 .27.5E 050.34.9ف�شت الجارمنقطة رقم )2(2

N 26. 19.1E 050.25.5خورف�شتنقطة رقم )3(3

N 26. 05.4E 050.26.9المنطقة الغربيةنقطة رقم )4(4

N 26 .12.9E 050.38.2ميناء �شلماننقطة رقم )5(5

مادة )4(

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )22( من  ُيعاقب كل من يخالف 

اخلا�شة  واملراقبة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  املر�شوم 

بال�شفن ال�شغرية.
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مادة )5(

ي�شدر قائد خفر ال�شواحل الأوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

مادة )6(

ُيلغى القرار رقم )55( ل�شنة 2011 ب�شاأن احلظر البحري، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام 

هذا القرار.

مادة )7(

على املعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1444هـ

المـــــــوافـــــق: 17 نوفمــبــــــــر 2022م
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وزارة العمل

 قرار رقم )52( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �َسْحب ترخي�س مركز اأو�سو للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل:

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

والتدريبية اخلا�شة، 

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2009 ب�شاأن توفيق اأو�شاع املركز الوطني ال�شت�شاري خِلـْدمات 

ال�شحة وال�شالمة املهنية، 

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1181( املوؤرخ يف 2022/10/13،

وعلى الإنذار النهائي رقم 501-اأ/2022/234 املوؤرخ يف 2022/10/13،

يف  املوؤرخ   )1186( رقم  التدريبية  للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  الزيارة  اإعادة  تقرير  وعلى 

،2022/10/30

وبناًء على َعْر�س وكيل الوزارة،

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

رقم  قْيـد  امل�شجل حتت  تدريبية خا�شة(  )موؤ�ش�شة  للتدريب  اأو�شو  ُيـ�شحب ترخي�س مركز 

النهائي رقم)501-اأ/2022/234(  بالإنذار  املذكورة  للمخالفات  وذلك  )5/م ت خ/2009(، 

الأخ�س  وعلى   )1181( رقم  التفتي�شية  الزيارة  بتقرير  واملر�شودة   2022/10/13 يف  املوؤرخ 

اإخالء مقر املوؤ�ش�شة التدريبة املعتَمـد لدى الوزارة دون موافقتها.

مادة )2(

املالية  والّتـِبـعات  امل�شئوليات  القرار كافة  املادة )1( من هذا  املوؤ�ش�شة املذكورة يف  تتحمل 

والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار.
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مادة )3(

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

الر�شمية.

وزير العمل

   جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 نـوفــمــبـــــــــر 2022م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )30( ل�سنة 2022

 ب�ساأن ت�سجيل وقْيـد ملخ�س النظام الأ�سا�سي

لهيئة )لمع( بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، وتعديالتها،

وعلى ملخ�س النظام الأ�شا�شي لهيئة )لمع(،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملوؤ�ش�شي هيئة )لمع(،

وعلى عْر�س مدير اإدارة متكني ال�شباب،

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

ال�شبابية  الهيئات  قْيـد  �شجل  يف  الأ�شا�شي  نظامها  ملخ�س  ـد  ويقيَّ )لمع(  هيئة  ـل  ت�شجَّ

اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيـد رقم )2022/07(.

املادة الثانية

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

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـرهما.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 14  نوفمـبـــــــر 2022م 
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني

لهيئة )لمع(

1- ح�شن �شالح �شيف. 

2- ال�شيخة �شوى بنت خالد اآل خليفة.

3- خالد علي القحطاني .

4- روان نجيب توفيقي. 

5- �شعود يو�شف الحدي. 

6- �شعيدة محمد الجودر.

7- فاطمة علي اأحمد. 

8- فاطمة م�شعود الب�شتكي. 

9- نارين اأحمد اآغا.

10- محمد طارق كمال.
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي

لهيئة )لمع(

تاأ�ش�شت هذه الهيئة يف عام 2022، ومت ت�شجيلها بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت رقم 

باإ�شدار قانون اجلمعيات   1989 )2022/07( طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

اخلا�شة، وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية ال�شادرة 

بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018. 

الوزارة،  ت�شعه  الذي  والتخطيط  البحرين  ململكة  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  الهيئة  تعمل 

وتهدف الهيئة اإىل:

اإيجاد �شفوف قيادية جديدة من ال�شباب والرتقاء بم�شتوى اأدائهم.  -1

ـزة من �شباب المملكة. الهتمام بالنخبة المميَّ  -2

ـزة من ال�شباب لأقرانهم الآخرين للتميُّـز. تحفيز النخبة المميَّ  -3

ـهات برنامج لمع للخريجين. تنفيذ فعاليات واأن�شطة تتوافق مع توجُّ  -4

تمكين الخريجين لإدارة الم�شروع الوطني )لمع( م�شتقباًل.  -5

الم�شــاركة فــي الفعاليــات ذات الم�شــئولية المجتمعيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات المهمــة في   -6

المملكة.

ـال بين جميع خريجي برنامج لمع. بناء �شبكة توا�شل فعَّ  -7

ـل  ـَحـ�شُّ ـن النظام الأ�شا�شي للهيئة �شروط التَّ ونوعية الأع�شاء يف الهيئة هي: ع�شو عامل. وبيَّ

عليها، كما اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشـب الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء. 

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للهيئة  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  كما 

دين  امل�شدِّ بالهيئة  العاملني  الأع�شاء  من  اجلمعية  هذه  تتكون  اأن  على  ن�س  حيث  العمومية، 

ل�شرتاكاتهم حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، فيما عدا النعقاد الأول للجمعية.

ده جمل�س اإدارة   وجتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

دها الوزارة. اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية، وفقًا لل�شوابط التي حتدِّ

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية. 

يكون من  اأن  على  اأق�شى،  بحد  اأع�شاء  من )7(  نًا  مكوَّ اإدارة  الهيئة جمل�س  �شئون  ويدير 

بني  من  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  الذين  املايل  والأمني  ال�شر  واأمني  ونائبه  الرئي�س  بينهم 
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دة ملجل�س  اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر. ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

الإدارة اأهمها اإدارة �شئون الهيئة وت�شريف اأمورها، وتوفري الفر�س لأع�شائها ملمار�شة خمتلف 

ح بها قانونًا ح�شب نظامها الأ�شا�شي.  اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

وتبداأ ال�شنة املالية للهيئة من اأول �شهر يناير وتنتهي اآخر �شهر دي�شمرب من كل عام. وعلى 

الهيئة اأن تقدم تقريرًا ماليًا دوريًا للوزارة كل �شتة اأ�شهر.  وتتكون املوارد املالية للهيئة من ر�شوم 

احلفالت،  اإيرادات  وح�شيلة  املالية  بالالئحة  دة  املحدَّ الفئات  بح�شب  وال�شرتاكات  اللتحاق 

والإعالنات، وامل�شابقات والأن�شطة التي تقيمها الهيئة، واإيجار من�شاآت الهيئة التي توافق على 

رها، والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها  اإقامتها الوزارة طبقًا لل�شروط والأو�شاع التي تقرِّ

والإعانات  ـ�شات  واملخ�شَّ عليها،  الوزارة  من  واملكتوبة  امل�شبقة  املوافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س 

رها الوزارة، وعائد ا�شتثمار اأموال الهيئة التي توافق الوزارة على ا�شتثمارها، وما قد  التي تقرِّ

ميكن احل�شول عليه من اأوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.

ل يجوز للهيئة الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تـُنِفـق اأموالها 

يف غري الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. ولها اأن ت�شتغل فائ�س اإيراداتها اأو عائد ا�شتثمار جزء 

ـقة للربح، على األ يوؤثر ذلك على  من اأموالها الثابتة اأو املنقولة ل�شمان مورد ثابت يف اأعمال حمقِّ

اأهدافها ون�شاطها، وذلك ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة كتابية من الوزارة.

كما ل يجوز للهيئة بيع اأو �شراء عقارات اأو اأرا�ٍس، اأو تاأجري اأو ا�شتثمار �شيء من ذلك اإل بعد 

موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة.

كما ن�س النظام الأ�شا�شي للهيئة على تنظيم ال�شئون الفنية والإدارية واملالية للهيئة وذلك 

لتنظيم  الالزمة  والنُّـُظـم  اللوائح  وخا�شة  وُنـُظـم،  لوائح  من  يراه  ما  الإدارة  جمل�س  ي�شع  باأْن 

اأعمال الهيئة الفنية والإدارية واملالية وفقًا ِلـما يراه منا�شبًا، ومبا ل يتعار�س مع القانون واأحكام 

النظام الأ�شا�شي للهيئة. 

كما ت�شمن النظام الأ�شا�شي الكيفية التي يتم بها تقدمي ال�شكاوى، والعقوبات على خمالفة 

م اأع�شاء الهيئة ما لديهم من �شكاوى  اأحكام القانون اأو النظام الأ�شا�شي للهيئة، وذلك باأن يقدِّ

ال�شاكي والبت فيها يف ظْرف  اأقوال  اأن يقوم بتحقيقها بعد �شماع  الهيئة، وعليه  اأمني �شر  اإىل 

الع�شو  يوافق  واإذا مل  �شكواه،  الت�شرف يف  بنتيجة  ال�شاكي  واإبالغ  تقدميها،  تاريخ  من  اأ�شبوع 

ف اأمني ال�شر يف �شكواه فله اأن يطلب عْر�س الأمر على جمل�س الإدارة، على اأن ُيـخَطر  على ت�شرُّ

بالنتيجة عِقـب اجتماع املجل�س باأ�شبوع على الأكرث.
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وزارة �سئون البلديات والزراعة

 قرار رقم )140( ل�سنة 2022

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )37( ل�سنة 2013

ـَظـلُّـمات من قرارات تراخي�س البناء بتنظيم جلنة التَّ

وزير �شئون البلديات والزراعة:

قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ جلنة  بتنظيم   2013 ل�شنة   )37( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

تراخي�س البناء، وتعديالته،

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

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

مات من  ـَظـلُـّ ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )37( ل�شنة 2013 بتنظيم جلنة التَّ

قرارات تراخي�س البناء، الن�س الآتي:

بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  امل�شار  البناء،  تراخي�س  قرارات  من  مات  ـَظـلُـّ التَّ جلنة  ُتـ�شّكـَل 

)اللجنة(، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للِخـْدمات البلدية امل�شرَتكة بوزارة �شئون البلديات والزراعة، 

وع�شوية ُكـلٍّ من:

ع�شوًامدير اإدارة م�شاريع البناء بوزارة الأ�شغال1

2

مدير اإدارة اإن�شاء و�شيانة الم�شاريع الإ�شكانية 

بوزارة الإ�شكان والتخطيط العمراني

ع�شوًا

ع�شوًامدير اإدارة التطوير العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني 3

ع�شوًارئي�س ق�شم تراخي�س البناء باأمانة العا�شمة4

ع�شوًارئي�س ق�شم تراخي�س البناء ببلدية المحرق5

ع�شوًارئي�س ق�شم تراخي�س البناء ببلدية المنطقة ال�شمالية6

ع�شوًامهند�س عام اأول ببلدية المنطقة الجنوبية7

8

ممثل عن مجل�س الأمانة اأو المجل�س البلدي المعِنـي بالمنطقة

م ـَظـلُـّ التي يقع فيها العقار محل التَّ

ع�شوًا

ع�شوًاع�شو من جمعية المهند�شين البحرينية9

ع�شوًاالم�شت�شار القانوني بوزارة �شئون البلديات والزراعة10

 وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل حملَّـه يف حال غيابه.
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املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

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

وزير �سئون البلديات والزراعة

وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 1 نوفـمــبـــــــر 2022م
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وزارة الـتنميـة الجتـماعية

 قرار رقم )15( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية �سندوق ال�ساخورة اخلريي

وزير التنمية 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 )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

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

2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شندوق ال�شاخورة  وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 

اخلريي،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شندوق ال�شاخورة اخلريي،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية �شندوق ال�شاخورة اخلريي يف اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 30 �شبتمرب 2022،

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

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

�شبتمرب   30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  اخلريي،  ال�شاخورة  �شندوق  جلمعية  العادية 

2022، وهو كالآتي: 

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من  ُيعدَّ

ثمانية )8( اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة 

اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.
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مادة )2(

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

وزيـر الـتنميـة الجتـماعية

اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سفور

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 نـوفــمــبـــــــــر 2022م
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وزارة الـتنميـة الجتـماعية

 قرار رقم )16( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي

جلمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين

وزير التنمية 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 )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل دار املنار للبنك الأهلي لرعاية 

الوالدين، 

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

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

للبنك الأهلي لرعاية  املنار  ب�شاأن حتوُّل موؤ�ش�شة دار   2012 ل�شنة  القرار رقم )17(  وعلى 

الوالدين اإىل جمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين 

يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1 يونيو 2022،

ر الآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

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

 1 العادية جلمعية دار املنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 

يونيو 2022، وهو كالآتي: 

»ي�شاف بند جديد اإىل املادة رقم )8( واخلا�شة باأهداف اجلمعية على النحو التايل: 

- اإن�شاء موؤ�ش�شة لرعاية الوالدين«. 
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مادة )2(

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

وزيـر الـتنميـة الجتـماعية

اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سفور

    

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 نـوفــمــبـــــــــر 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )139( ل�سنة 2022 

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي 

ْبط الق�سائي  هيئة الكهرباء واملاء �سفة ماأموري ال�سَّ

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  املعدَّ واملاء،  الكهرباء  �شاأن  يف   1996 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بالقانون رقم )40( ل�شنة 2018، 

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

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

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء، 

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون الكهرباء واملاء، 

ر الآتي:  ُقـرِّ

املادة الأوىل

ـْبط الق�شائي بالن�شبة  ل موظفو هيئة الكهرباء واملاء التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 

يف �شاأن الكهرباء واملاء والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم: 

1- �شيد محمود علي علوي. 

2- �شيد اأحمد جالل مح�شن. 

3- عبدالنا�شر حبيل عبداهلل نا�شر. 

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 

نواف بن حممد املعاودة 

 

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1444هـ 

الـمــــوافــــــق: 9 نـوفـمــبــــــــــر 2022م 
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )58( ل�سنة 2022

 بتعديل الالئحة رقم )1( ل�سنة 2007

ب�ساأن اخِلـْدمات اخلا�سعة لرقابة م�سرف البحرين املركزي

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

ر الآتي: ُقــرِّ

مادة )1(

ُتـ�شاف اإىل البند رقم )4( من فئة �شركات ال�شتثمار )الفئة الرئي�شية( من جدول اخِلـْدمات 

اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي الوارد يف املادة )1( من الالئحة رقم )1( ل�شنة 

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي، فئة فرعية جديدة برقم 

)د(، وذلك على النحو الآتي: 

الِخـْدمات الخا�شعة للرقابةالفئة الفرعيةالفئة الرئي�شيةالرقم

د- �شركات ال�شتثمار - فئة 

)4(

1- اإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية.

ـلي �شناديق  2- ِخـْدمات الِحـفظ من ِقـَبـل ُمـ�َشـغِّ

ال�شتثمار لراأ�س المال الجريء.

مادة )2(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1444 هـ

الـمـــوافـــــــق: 16 نوفمبــــــــــر 2022 م
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 اإعالن

رة على �ساحب العمل الأجنبي    ب�ساأن اإ�سناد مهمة حت�سيل الر�سوم املقرَّ

اإىل �سركة البحرين املالية

عماًل باأحكام املادة )4( الفقرة )اأ( البند )13( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

اإ�شدار  ر�ْشـم  حت�شيل  مهمة  اإ�شنادها  عن  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  تعلن  العمل،  �شوق  تنظيم 

رة  الت�شريح ل�شاحب العمل الأجنبي مبزاولة الأن�شطة املهنية وجتديده، والر�شوم ال�شهرية املقرَّ

فروعها  وجميع   )35( برقم  التجاري  ال�شجل  لدى  ـدة  املقيَّ املالية  البحرين  �شركة  اإىل  عليه، 

مبملكة البحرين نيابًة عن الهيئة.

هيئة تنظيم �سوق العمل
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قرار جلنة ت�سوية م�ساريع التطوير العقارية املتعثِّـرة

ال�ساعة: 1.30  تاريخ الجل�سة: 15 نوفمبر 2022    

رئيــــــ�س اللجنة بح�سور القا�سي  �ســــالح اأحمد القطـــــــان             

ع�سو اللجنة والقا�سي ح�ســـــام محمد طلعــــــت               

ع�سو اللجنة والقا�سي ح�سين حميد ال�سيرفي               

ع�سو اللجنة والقا�سي الدكتور عبداهلل يو�ســف طـــــــالب            

ع�سو اللجنة والقا�سي ال�سيد عــارف حيـدر علي رحيمـي           

اأمين �سر اللجنة وبح�سور نــوفـــل نبيــــل بوب�ســــيت                        

يف م�سروع املدينة الأنيقة

القرار

قررت اللجنة:

اأرا�ــسٍ مقدمــة رقــم  الم�شــمى المدينــة الأنيقــة المقــام علــى قطــع  العقــار  بيــع  اأوًل: بر�شــو 

2018/23266 وثيقــة رقــم 269792، مقدمــة رقم 2018/23255 وثيقة رقــم 269807، مقدمة 

رقــم 2018/23269 وثيقــة رقــم 269801، مقدمــة رقــم 2018/23259 وثيقــة رقــم 269797، 

مقدمــة رقــم 2018/23260 وثيقــة رقــم 269798، مقدمــة رقــم 2018/23253 وثيقــة رقــم 

270083، مقدمــة رقــم 2018/23261 وثيقــة رقم 269581، مقدمة رقــم 2018/23263 وثيقة 

رقــم 269788، مقدمــة رقــم 2018/23317 وثيقــة رقــم 269793، مقدمة رقــم 2018/23268 

وثيقة رقم 269799، مقدمة رقم 2018/23264 وثيقة رقم 269784، مقدمة رقم 2018/23265 

وثيقة رقم 269791، مقدمة رقم 2018/23262 وثيقة رقم 269789، مقدمة رقم 2018/23251 

وثيقة رقم 269796، مقدمة رقم 2018/23257 وثيقة رقم 269806، مقدمة رقم 2018/23254 

وثيقة رقم 269808، مقدمة رقم 2018/23267 وثيقة رقم 269787، مقدمة رقم 2018/23319 

وثيقة رقم 269785، مقدمة رقم 2018/23313 وثيقة رقم 268313، مقدمة رقم 2018/23247 

وثيقة رقم 268006، مقدمة رقم 2018/23302 وثيقة رقم 267773، مقدمة رقم 2018/23242 

وثيقة رقم 267776، مقدمة رقم 2018/23316 وثيقة رقم 269786، مقدمة رقم 2018/23315 

وثيقة رقم 269794، مقدمة رقم 2018/23314 وثيقة رقم 269790، مقدمة رقم 2018/23252 

وثيقة رقم 270084، مقدمة رقم 2018/23312 وثيقة رقم 269802، مقدمة رقم 2018/23250 
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وثيقة رقم 269795، مقدمة رقم 2018/23258 وثيقة رقم 269804، مقدمة رقم 2018/23256 

وثيقة رقم 269805، مقدمة رقم 2018/23243 وثيقة رقم 267777، مقدمة رقم 2018/23245 

وثيقة رقم 268682، مقدمة رقم 2018/23301 وثيقة رقم 268008، مقدمة رقم 2018/23303 

وثيقة رقم 267772، مقدمة رقم 2018/23237 وثيقة رقم 268473، مقدمة رقم 2018/23298 

وثيقة رقم 268011، مقدمة رقم 2018/23293 وثيقة رقم 268018، مقدمة رقم 2018/23282 

وثيقة رقم 268019، مقدمة رقم 2018/23295 وثيقة رقم 268016، مقدمة رقم 2018/23311 

وثيقة رقم 268471، مقدمة رقم 2018/23306 وثيقة رقم 268013، مقدمة رقم 2018/23304 

وثيقة رقم 267997، مقدمة رقم 2018/23244 وثيقة رقم 268476، مقدمة رقم 2018/23238 

وثيقة رقم 268474، مقدمة رقم 2018/23309 وثيقة رقم 267995، مقدمة رقم 2018/23297 

وثيقة رقم 268014، مقدمة رقم 2018/23296 وثيقة رقم 268015، مقدمة رقم 2018/23310 

وثيقة رقم 268475، مقدمة رقم 2018/23300 وثيقة رقم 268009، مقدمة رقم 2018/23248 

وثيقة رقم 268007، مقدمة رقم 2018/23318 وثيقة رقم 268472، مقدمة رقم 2018/23299 

وثيقة رقم 268010، مقدمة رقم 2018/23307 وثيقة رقم 268003، مقدمة رقم 2018/23249 

وثيقة رقم 268005، مقدمة رقم 2018/23240 وثيقة رقم 267774، مقدمة رقم 2018/23305 

وثيقة رقم 268004، مقدمة رقم 2018/23241 وثيقة رقم 267775، مقدمة رقم 2018/23294 

وثيقة رقم 268017، مقدمة رقم 2018/23246 وثيقة رقم 268012، مقدمة رقم 2018/23308 

وثيقــة رقم 942679، الكائن في هورة عنقه على �شــركة كناز �شــجل تجــاري رقم )1-66935(، 

على اأن يقوم جهاز الم�شــاحة والت�شــجيل العقاري بت�شــجيل العقار با�شــمها خاليًا من اأي قيود اأو 

رهون، واألزمت ال�شركة المطورة مالكة العقار بت�شليم العقار ل�شركة كناز.

ثانياً: توزيع ح�شيلة بيع الم�شروع ق�شمة غرماء على الدائنين.

ثالثاً:  ن�شر هذا القرار بالجريدة الر�شمية.  

اأمين ال�سر                                             رئي�س اللجنة                                                    ع�سو

 ع�سو                                                          ع�سو                                                             ع�سو
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اإعالن ت�سجيل وكالت جتارية

التجارية  الوكالت  قيد  مت  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12548رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

Elite Technofin Consultants Pvt Ltd
INDIAN

J-27 Kirti Nagar, New Delhi 110015

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Dapagliflozin, Sitagliptin + Metformin HCI, Dapagliflozin + Met-
formin HCL, Amlodipine + Telmisatan 5, Telmisartan + Hydro-
chlorothiazide 40, Tolterodine Tartrate, Venlafaxine, Fluoxetine

محددة المدةنوع الوكالة

12549رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

 ATANAHS PHARMA UK LIMITED (PHARMANOVIA) - (AND
(ITS AFFILIATES

BRITISH
 COMPANY NO. 08789556, OFFICE AT SUITE 1,3RD

 FLOOR, 11-12 ST, JAMES SQUARE, LONDON, UK, SW1Y
4LB

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ZESTRIL

محددة المدةنوع الوكالة
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12550رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

.HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. PLC
JORDANIAN

P.O.BOX 1564, ZIP CODE 11118
�شيدلية الرازيا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BIODAL

محددة المدةنوع الوكالة

12551رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

JASMIN TOBACO CO TUTUN ITH.IHR.SAN VE TIC A.S
TURK

Semizkumlar, Sancaktepe, Klas Sk. No:8/1, 34580,
Silivri/Istanbul

�شركة اأولد الخير ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Shisha، Tobacco

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

JASMIN

محددة المدةنوع الوكالة
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12552رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

SYRI LIMITED t/a THAME LABORATORIES, SYRIMED
BRITISH

Unit 4, Bradfield Road, Ruislip, London, UK, HA40NU
�شيدلية �شقالة ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Aciclovir

محددة المدةنوع الوكالة

12553رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

.Pella Phramaceutical Co. Ltd
JORDANIAN

Al Hassan Industry City
�شيدلية �شقالة ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Aquax-H Cream, Florexa Cream, Spotex Gel, Tacrus Oint-
ment, Tacrus Ointment, Triderma Cream

محددة المدةنوع الوكالة
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12554رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

Hyundai Motor Company
SOUTH KOREAN

 Heolleung-ro (231 Yangjae-Dong), Seocho-Gu, Seoul, 12
Korea

�شركة فر�شت موتورز ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Cars

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

Genesis

محددة المدةنوع الوكالة



العدد: 3641 – الخميس 17 نوفمبر 2022

44

اإعالن �سطب وكالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه مت �شطب قيد الوكالت التجارية 

املذكور تفا�شيلها اأدناه:

11263رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

EGO PHARMACEUTICALS PROPRIETARY LTD
AUSTRALIAN

 MALCOLM ROAD, BRAESIDE, VICTORIA, 3195، 21-31
AUSTRALIA

�شركة �شيدلية الم�شقطي ذ.م.ما�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

نهاية الفترة�شبب ال�شطب

2022/08/10تاريخ ال�شطب

12244رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل وجن�شيته 

وعنوانه

DR GROSSMANN
SWAZILAND

Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden, Switzerland

�شيدلية د. بهزادا�شم الوكيل 

محددة المدةمدة الوكالة

عدم تجديد قيد الوكالة في الميعاد القانوني�شبب ال�شطب

2022/07/27تاريخ ال�شطب
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية 

اإعالن رقم )29( ل�سنة 2022

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

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

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1935

ا�سم الطالب:  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه: فراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/15

و�سف طلب الت�سميم:  �شيارة لعبة

 الت�سنيف: 21.01

ا�سم الوكيل المفو�س: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1934

ا�سم الطالب:  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه: فراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/08/15

و�سف طلب الت�سميم:  �شيارة

 الت�سنيف: 12.08

ا�سم الوكيل المفو�س: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

990 ال�شــويفية،   / المنامــة   351 مجمــع   5121 طريــق   1002 مبنــى   101 �شــقة  عنوانــه: 
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رقم الطلب:  ب ت /  1963

ا�سم الطالب:  �شينزهين اإيجيت تكنولوجي كو ليمتد

عنوانه: 1-4 اإف اأوف بيلدينغ بي 3 رقم 14 اأوف جيانان رود ، �شاجينغ �شتريت ، بوان دي�شتريكت 

، �شينزين ، جوانغدونغ 518104 ، ال�شين

تاريخ تقديم الطلب: 2022/10/19

و�سف طلب الت�سميم: �شيجارة اإلكترونية ذات �شكل ان�شيابي م�شتطيل ال�شكل

 الت�سنيف : 27.99

ا�سم الوكيل المفو�س: �شابا و �شركاوؤهم تي ام بي

عنوانه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 385 ، مجمع 385 المنامة ، البحرين
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )37( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1886 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180067 :بلطلا مقر ]21[
 19/04/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/054605  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   14/924,611[31] 
[32] 27/10/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 وینوطنأ -2 ،ياد كناشاش شیلاش -1 :نوعرتخملا ]72[
 -5 ،يل يل -4 ،يلوھ رفوتسیرك وردنأ -3 ،يریلجیتوب
 يسمار .ىت يثومیت
 ،ينابموك يإ يج ھیأ ،زویھ ركیب -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يس لإ لإ

 ،نتسویھ ،دلیفتسیو نیادلأ 17021 -1  :كلاملا ناونع
 )ةدحتملا تایالولا ( 77073 ساسكت
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 47/12, E21B 
17/00, E21B 41/00, E21B 43/08 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2009/0166087 A1 
D2: US 2005/0231382 A1 
D3: US 2012/0132007 A1 
D4: US 6131658 A 
D5: US 2004/0262013 A1 
D6: US 2002/113716 A1  
D7: WO 2004/033847  
D8: EP 0296788 A2  
D9: WO 2013/079928 A2  
 

 
 ةقیرطو ةراشإ لصومب دوزم يبوبنأ عاطق ھب رئب لفسأ ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 راسمو ،)32( يلوط روحم ھل )18( يبوبنأ عاطق نمضتی )210 ،110 ،10( رئب لفسأ ماظنب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةلصوم ةدام نم عونصم )60( لصوم ءزج )46( راسملا نمضتی .)18( يبوبنألا عاطقلا ىلع عوضوم )46(
 .)18( يبوبنألا عاطقلل رئبلا لفسأو ىلعأ عقاوم نیب ةراشإ لیصوتل )46( راسملا ةئیھت متتو )58( ءابرھكلل
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1887  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170145 :بلطلا مقر ]21[
 10/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/052838  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 15154574.6 
[32] 10/02/2015 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 ، زریجلیھ -2 ،دیرفنام ، رنتیو -1 :نوعرتخملا ]72[
 لكیام ، رفوھدین -4 ،يرفوج ، رینریفاتید -3 ،الیجنأ
 ما يج يجولونكت نیلوفون سومول -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 شتا يب

 68165 ، 8 ھیسارتس رلمید بیلتوج -1  :كلاملا ناونع
 ایناملأ ، میاھنام
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C08J 3/00, C08J 3/20, 
C08F 8/50, C08K 5/14 

 
 :عجارملا ]56[

D1: "Controlled Degradation of 
Polypropylene Using Acqueousemulsions 
of Organic Peroxides", RESEARCH 
DISCLOSURE, MASON 
PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, 
no. 412, 1 August 1998, page 1073 
D2: WO 2012/000022 A1 
D3: WO 98/37107 A1 

 
 تارمیلوبلا ةیبایسنا لیدعتل قرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةطساوب اھیلع لوصحلا مت ةیرمیلوب ةبیكرتو رمیلوب ةیبایسنا لیدعتل ةقیرط نع فشكلاب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 رمیلوبلا لمتشی نأ نكمی ،بلحتسم ةروص يف ءامو لقألا ىلع دحاو يوضع دیسكوریب ىلع ةبیكرتلا لمتشت ،ةقیرطلا

 رمیلوبلا نم ةریاطتملا تابكرملا ةلازإو ةبیكرتلاو روھصم رمیلوب فذق ىلع ةقیرطلا لمتشت ،نیفیلوأ يلوب ىلع
 .روھصملا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1888  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170125 :بلطلا مقر ]21[
 29/06/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/KR2015/014512  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

10-2014-0195976 (KR) [31] 
[32] 31/12/2014 

 ةیبونجلا ایروك ]33[
 ماس ،لویس -2 ،نیاھ وس ،ویر -1 :نوعرتخملا ]72[
 غنوی ویك ،میك -4 ،غنوی نس ،میك -3 ،كوس
 دتمیل میشت يج لا -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،وج – وبغندغنوی وریاد -يوی ،128 -1  :كلاملا ناونع
 ایروك ،07336 لوؤیس
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C12P 21/00, C12P 19/18, 
C07K 19/00, C07K 16/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 96/39488 A1 
D2: WO 2011/099028 A1 
D3: WO 2015/026846 A1 

 
 تنانیبموكیر نیتوربوكیلج نم نویتالیسوكیلغ ىلع ةرطیسلل ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مضت ةیلخ ةعارز لمشتو ،ةیركسلا تانیتوربلا نم نویتالیسوكیلغ طمن ىلع ةرطیسلل ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .نیلوسنا نمضتی يتابنتسا طسو يف يركس نیتورب دیتویلكونیلوب
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1889 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170050 :بلطلا مقر ]21[
 19/03/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/051055  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   62/053,006[31] 
[32] 19/09/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 يرام-نآ -2 ،لیوشأ نازوس -1 :نوعرتخملا ]72[
 ،دلوبید سورب .رآ -4 ،الیفاراك وردنآ نتساج -3 ،لیبماك
 انآ -8 ،غناو وغنوھز -7 ،ول يو -6 ،نیل نایج -5
 ایشنال .رآ دیفید -10 ،نوسفاتسوغ يراغ -9 ،نوسكیریإ
 .كنإ ،سكیتویباریث امروف -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 100 تیوس ،تیرتس نالسرأ 500 -1  :كلاملا ناونع
 اكیرمأ ،02472 ستسوشتاسام ،نواترتوو
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبأ :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 401/12, A61P 
35/00 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2013/102431 A1 
D2: WO 2014/141153 A1 
D3: WO 2011/072174 A1 
 

 
 - زانجوردیھید تارتیس وزیأ تاطبثمك نونیلونیوك نو -)1H( 2-نیدیریب تاقتشم  :عارتخالا مسا ]54[
 ةرفاط
 
 :صخلملا ]57[ 
 عم تانیتورب )mt-IDH( )میزنإ( تارتیسوزیإلا نیجوردیھل ةعزان ةلوحتم تاطبثمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
  ،A، U ثیح )I( :ةغیصلا دوجو ،ناطرسلا راشتنإ نم دحلل ةیلخلا تابارطضا جالع يف ةدیفم طشن كیفروموین

R6-W2،  W3، R1W1،  ، وR9 انھ ةفوصوم. 
 
 
 
 
 18 :ةیامحلا رصانع ددع



العدد: 3641 – الخميس 17 نوفمبر 2022

53

 

 

 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1890 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  15/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170015 :بلطلا مقر ]21[
 29/01/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/042715  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   14/445,599[31] 
[32] 29/07/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 .يئ رتیب -2 ،يل يراھ نیجوایسكا -1 :نوعرتخملا ]72[
 زوردنأ .ھیج مایلیو -3 ،دیر
 .كنإ ھیإ سإ وی بالوكیإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،لوب تناس تیرتس اشاباو .نإ 370 -1  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،55102 اتوسینیم
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/58, E21B 43/22 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2014/102707 A1 
D2: US 2012/037364 A1 
D3: EP 1207267 A1  
D4: US 2013/0005616 A1 

 
 ماخلا تیزلا ةداعتسا يف اھمادختسال ةیرمیلوب تابلحتسم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نم ماخلا تیزلا ةداعتسا ةدایزل اھمادختسا نكمی يتلا ةكرحلاب مكحت تارمیلوبل تابلحتسمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةیرمیلوبلا تابلحتسملا ىلع لمتشم رمغ عئام نقح متیو ،نوبركوردیھ ىلع يوتحی يضرأ تحت يجولویج نیوكت
 تارمیلوبلا نوكت دقو ،نوبركوردیھلا ىلع يوتحی يذلا يضرألا تحت يجولویجلا نیوكتلا عم ةسمالتم رئب يف
 ةمواقم سایق نكمیو ؛ةنسحم رئبلا لخاد نقح ةیصاخ اھلو صقلاب لالحنالا نم ةیمحم نوكتوً اتقؤم طباورلا ةعطاقتم
 ،رمغلا عئام حیشرت ةبسن ثیح نم ةنسحملا نقحلا ةیصاخ سایق نكمیو ،صقلا نع مجانلا ةجوزللا دقف ثیح نم صقلا
 1 لكشلا رظنا   .ةجوزللاو ،قفدتلا لدعم
 
 
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1891 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  14/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20180025 :بلطلا مقر ]21[
 07/02/2018 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/NO2016/050177  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   20151095[31] 
[32] 27/08/2015 

 ایناملأ ]33[
 لادسنارب وجیف -1 :نوعرتخملا ]72[
 سأ ھیا وكت -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ، انرأ يریدنإ 5260 ، 20 تسیناروتس -1  :كلاملا ناونع
 جیورنلا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 33/12, E21B 
33/134 

 
 :عجارملا ]56[

D1: WO 2014/154464 A2  
D2: EP 0681087 A2  
D3: WO 2009/110805 A1 
 D4: WO 2009/116871 A1 
 

 
 زجاح سبقمل قحسو تیبثت زاھج  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 

 لكشی ،سبقم تیبم يف )6( رثكأ وأ دحاو دعقم يف ًازھجم )1(ً اسأك مضی سبقم زیھجتب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 نیب نم يلاحلا عارتخالا زیمتی ،يروحم هاجتا يف سوؤكلا وأ سأكلا لمحت ةلماح ءاضعأ )6( دعاقملا وأ دعقملا

 يتلاو )2(ً ایروحم ةحازإلل ةلباق ةقوقشم ةبلج ةلماحلا ءاضعألا نم لقألا ىلع دحاو مضی نأب ،ىرخأ تازیمم
 عرذأ نم ددع زیھجت مت رخآلا هاجتالا يفو ،سأكلا لباقم زكترت )9( ةلماح ةقلحً/اھجو ،تاھاجتالا دحأ يف ،مضت

 .)7( سبقملا تیبم يف ةزھجم )14( ةفاح لباقم رقتستل ةزھجم )13( ةقوقشم ةبلج
 
 
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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قرارات ال�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم )167( ل�سنة 2022

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

رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قد قررت ا�شتمالك:

جزء من العقار رقم )07010012( )ملك خا�س( الكائن يف منطقة مدينة زايد، وامل�شجل 

1981/2950، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين، ح�شب طلب وزارة  مبوجب املقدمة رقم 

املوا�شالت والت�شالت.

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

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

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

قرار ا�ستمالك رقم )168( ل�سنة 2022

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

رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قد قررت ا�شتمالك:

جزء من العقار رقم )04034807( )ملك خا�س( الكائن يف منطقة ال�شاخورة، وامل�شجل 

1994/6406، وذلك من اأجل م�شروع مرتو البحرين، ح�شب طلب وزارة  مبوجب املقدمة رقم 

املوا�شالت والت�شالت.

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

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

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

 اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )132( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ا�شم )نيو كر�شتاله للتنظيفات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )96060(، معلنين عن رغبتهم في تغيير 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم عرفات محمد كاظم  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ح�شن اآل �شهاب )بن�شبة %100(.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )133( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير 

�شبيب، مالك  ال�شيد/ح�شين عبدالحميد عبدعلي علي  نيابة عن  دبليو لال�شت�شارات مكاتب محترفة(،  )اأ.  من 

معلنًا  رقم )1-126093(،  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  فيب  )�شامز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة 

عن رغبة المالك في تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة با�شمه، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )134( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والتطوير  لال�شت�شارات  المتميز  )الأداء  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  في  رغبتهم  معلنين   ،)72314(

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علياء محمد �شليم ر�شا ع�شا�شه،  وحمدي 

محمود اأبو ال�شامات.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )135( ل�سنة 2022

 ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمود عبداهلل ح�شن و�شركاه 

اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شراميكا �شتي/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )70812(، 

معلنين رغبتهم في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة ودلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )136( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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

القيد رقم )134723(،  بموجب  الم�شجلة  الإدارية ذ.م.م(،  للخدمات  ا�شم )يا�س  التي تحمل  المحدودة 

معلنين عن رغبتهم في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة، وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )137( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ا�شم )�شاه علم عابد للمقاولت/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )126554(، معلنين عن رغبتهم 

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

 MOHI UDDIN  ،SHAH ALAM ABID ALI MIAHZI باأ�شماء كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  )األف(   1،000
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 RASED  ،MOHONMIA SAJU  ،KHALED BASHEER ISA HOWAIKEL ALANEZI  ،  SAYEDUL HOQUE

 BELLAL MONSE ABDUR RAUF ،AZIZUL AYUB KHAN ،TAREK AHAMED ALI ALI ،AYUBALI AYUBALI

    . MONSE

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )138( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل �سركة ت�سامن

 

 SURESH KUMAR ال�شيد/  اإليها  تقدم  قــد  بــاأنــه  والــتــجــارة  ال�شناعة  بـــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

BHARGAVAN، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأميتي ريلتورز ذ.م.م (، 

وذلك  لل�شركة،  القانوني  ال�شكل  تغيير  في  اأ�شحابها  رغبة  عن  معلنًا   ،)160508( رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني .

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

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

   

   

 

 

 

 


