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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوق�ف

 قرار رقم )6( ل�سنة 2021

 بتعديل الق�ئمة املُرافقة للقرار رقم )101( ل�سنة 2020 ب�س�أن املُ�ستندات

 واملتطلب�ت الالزمة لتقدمي الئحة الدعوى اأو الطعن

 اأو تقدمي الطلب�ت الق�س�ئية 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وعلى القرار رقم )101( ل�شنة 2020 ب�شاأن امل�شتندات واملتطلبات الالزمة لتقدمي لئحة 

الدعوى اأو الطعن اأو تقدمي الطلبات الق�شائية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قِرِر االآتي:

امل�دة االأوىل

عقار،  فرز  ودعوى  عقار  ملكية  اإثبات  بدعوى  املُتعلقة  واملتطلبات  امل�شتندات  اىل  ُي�شاف 

لئحة  لتقدمي  الالزمة  واملتطلبات  امل�شتندات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )101( رقم  للقرار  املرافقة 

الدعوى اأو الطعن اأو تقدمي الطلبات الق�شائية، ما يلي:

املرفق�تمو�سوع الدعوى

ثبات ملكية عقار

تثمينان �شادران من ُمثمنني ُمعتَمدين من موؤ�ش�شة التنظيم 

العقاري )اإلزامي(

فرز عقار

تثمينان �شادران من ُمثمنني ُمعتَمـدين من موؤ�ش�شة التنظيم 

العقاري )اإلزامي(

امل�دة الث�نية

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

وال�سئون االإ�سالمية واالأوق�ف

 خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفـة

�شدر بتاريـــخ: 19 جمادى الآخرة 1442هــ

الـمـــوافــــــــــق: 1 فـبـــــــــرايــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم ) 17(  ل�سنة 2021 

 بتعديل بع�ض اأحك�م الالئحة التنفيذية

  لق�نون املرور ال�س�در ب�لق�نون رقم )23( ل�سنة 2014 ال�س�درة ب�لقرار

 رقم )154( ل�سنة 2015

وزير الداخلية: 

بعد الطالع على الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 

ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، واملعدلة بالقرار رقم )134( ل�شنة 2017،

وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

امل�دة االأوىل

ُي�شتبدل بن�س املادة )98( من الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( 

ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، الن�س الآتي:

م�دة )98(:

»يكون ت�شجيل املركبات امل�شتعملة امل�شتوردة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها 

على خم�س �شنوات من تاريخ ال�شنع وذلك بالن�شبة لل�شيارات اخلا�شة و�شيارات النقل اخلا�س 

للركاب والدراجات الآلية، بعد �شداد الر�شم املقرر لفتح امللف واملقدر باألف دينار. 

وُي�شتثنى من اأحكام الفقرة ال�شابقة املركبات الآتية: 

ال�شيـــارات الخا�شة للعامليـــن بالهيئات ال�شيا�شية والقن�شلية واأ�شحـــاب المهمات الر�شمية   .1

فـــي مملكـــة البحرين، علـــى اأن يتم اإعـــادة ت�شدير هذه المركبـــات بعد انتهاء فتـــرة البعثة 

الدبلوما�شيـــة اأو المهمة المكلف بها لمالكها، على اأن ي�شدد عنها الر�شم المقرر في حال تم 

بيعها في مملكة البحرين.

ار�شين خارج مملكة البحرين، �شريطة اأن تكون ال�شيارة  �شيارات البحرينيين العاملين اأو الدَّ  .2

م�شدرة من المملكة.

ال�شيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شات العامة اإذا دعت ال�شرورة ذلك.   .3
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ويف جميع الأحوال، ل يجوز ت�شجيل املركبات امل�شتعملة امل�شتوردة من خارج مملكة البحرين 

والتي يزيد عمرها على ع�شر �شنوات من تاريخ ال�شنع وذلك بالن�شبة ل�شيارات النقل اخلا�س 

وال�شيارات ذات ال�شتعمال اخلا�س والقاطرات واملقطورات ون�شف املقطورات، ما مل تر الإدارة 

ـق اأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة.  وجود �شرورة ت�شتدعي ت�شجيلها، ويف هذه احلالة تطبَّ

امل�دة الث�نية

ي�شاف بند جديد برقم )13( اإىل املادة )96(، وفقرة ثانية اإىل املادة )135(، وبند جديد 

برقم )3( اإىل املادة )189( اإىل الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( 

ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، ن�شو�شهم الآتية:

م�دة )96( البند )13(: 

13- المركبة االأثرية )الكال�سيك(:

الأمن  ل�شروط  م�شتوفية  تكون  والتي  النادر  اأو  التاريخي  اأو  الأثري  الطابع  ذات  املركبات 

واملتانة و�شالمة البيئة املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، والتي تكون �شاحلة لل�شري يف الطريق 

العام. 

م�دة )135( الفقرة الث�نية: 

ويجوز ال�شتثناء من هذا ال�شرط للمركبات امل�شتوردة امل�شتعملة من خارج مملكة البحرين 

الواردة يف الفقرة الثانية من املادة )98( من هذه الالئحة، وكذلك املركبات امل�شتوردة امل�شتعملة 

من خارج مملكة البحرين اأو املركبات التي مبملكة البحرين والتي يكون جهاز القيادة اخلا�س 

بها جهة اليمني، ودون الإخالل باأحكام املادة )129( من هذه الالئحة. 

الم�دة )189( بند رقم )3(:

ـبة الأثرية )كال�شيك( وفق النموذجني )اأ، ب( املرافقني  وتكون البيانات الثابتة للوحات املركَّ

لهذا القرار، وتكون وفق ما يلي: 

ت�شتخـــدم الأرقام العربيـــة الأ�شلية، وتكون كافـــة الأرقام والعالمات المميـــزة التي تحملها   .1

اللوحة باللونين الأ�شود والأزرق.

ُتـ�شتثَنى من �شرط ال�شريط الأمني الال�شق المكتوب عليه عبارة )مملكة البحرين( باللغتين   .2

العربية والإنجليزية. 

تكون اأبعاد اللوحة بح�شب نوع المركبة على النحو المبين في البند )و( من الفقرة )2( من   .3

المادة )189( من هذه الالئحة. 

ـق على هذه اللوحات كافة الأحكام الأخرى الخا�شة بلوحات اأرقام الت�شجيل المن�شو�س  تطبَّ  .4

عليها في هذه الالئحة. 
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ت�شـــرف لوحة رقم ت�شجيل المركبة الأثريـــة )الكال�شيك( بناء على طلب مالكها، وي�شرف   .5

لهـــا ذات ت�شل�شل رقـــم الت�شجيل المخ�ش�س لل�شيـــارة الخا�شة لذات المالـــك وفقًا لأحكام 

القـــرار رقم )47( ل�شنـــة 2017 ب�شاأن بيع لوحـــات اأرقام الت�شجيل المميـــزة و�شبه المميزة 

للمركبـــات في مملكة البحريـــن، اأيًا كان نوع المركبة الأثريـــة )الكال�شيك(، ول ي�شرف اأو 

ينقـــل من مركبـــة اأثرية )كال�شيك( اإلى اأخرى في غير هذه الأحـــوال، ول يجوز ا�شتعمال اأو 

نقـــل لوحة رقم ت�شجيـــل المركبة الأثرية لغيـــر المركبة التي �شرفت لها،  وفـــي حالة اإعادة 

بيـــع رقم ت�شجيـــل ال�شيارة الخا�شة الذي يحمـــل ذات ت�شل�شل رقم ت�شجيـــل المركبة الأثرية 

)الكال�شيك( اأو نقله اإلى �شخ�س اآخر، يتم �شحب رقم ت�شجيل المركبة الأثرية )الكال�شيك( 

مـــا لم ينتقل رقم ت�شجيـــل ال�شيارة الخا�شة والمركبة الم�شروف لهـــا رقم ت�شجيل المركبة 

الأثرية )الكال�شيك( لمالك واحد.

امل�دة الث�لثة

ي�شاف اإىل جدول اأنواع لوحات اأرقام الت�شجيل الوارد يف البند )1( من املادة )189( من 

الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم 

)154( ل�شنة 2015، نوع جديد وذلك على النحو الآتي:

العالمة املميزة للوحة لون قاعدة اللوحة

اأنواع املركبات التي ت�شرف لها 

اللوحات

كلمة البحرين يف الق�شم العلوي على 

جهة اليمني للوحة الطويلة، وكلمة 

خ�شو�شي اأ�شفل منها.

وكلمة البحرين على جهة اليمني للوحة 

الق�شرية وكلمة خ�شو�شي على جهة 

الي�شار. 

اأبي�س ذات كتابة باللون 

الأ�شود دون خطوط 

وتكون اإىل عام 1970 

مركبة اأثرية )كال�شيك(

منوذج )اأ(

كلمة البحرين يف الق�شم العلوي على 

جهة اليمني للوحة الطويلة، وكلمة 

خ�شو�شي اأ�شفل منها.

وكلمة البحرين على جهة اليمني للوحة 

الق�شرية وكلمة خ�شو�شي على جهة 

الي�شار.

اأبي�س ذات كتابة باللون 

الأزرق وتكون من بعد عام 

1970 اإىل 1990

مركبة اأثرية )كال�شيك(

منوذج )ب(
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امل�دة الرابعة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.   

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنـــــــايـــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم ) 18( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحك�م القرار رقم )96( ل�سنة 2017 ب�س�أن اعتم�د دليل اإجراءات

بيع اأرق�م الت�سجيل املميَّزة و�سبه املميَّزة

وزير الداخلية:

اأرقام  بيع  اإجراءات  دليل  اعتماد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )96( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ال�شيارات املميَّزة و�شبه املميَّزة،

للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  مبا�شرة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

اخت�شا�شات اللجنة املن�شاأة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن بْيع لوحات اأرقام الت�شجيل 

املميَّزة و�شبه املميَّزة للمركبات مبملكة البحرين،

وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ُقرر االآتي:

امل�دة االأوىل

ت�شاف اإىل البند )17( من دليل اإجراءات بيع اأرقام الت�شجيل املميزة و�شبه املميزة املعتمد 

بالقرار رقم )96( ل�شنة 2017 فقرة جديدة برقم )17.2( ويعاد ترتيب الفقرات بهذا البند 

تبعًا لذلك، كما ي�شاف بند جديد برقم )20( اإىل ذات الدليل، ن�شهما الآتي: 

البند )17( الفقرة )17.2(: 

يجوز ملن خ�ش�س له رقم ت�شجيل قبل العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن 

بيع اأرقام الت�شجيل املميزة و�شبه املميزة للمركبات مبملكة البحرين، اأن يطلب و�شع الرقم على 

انتهاء  بالتملك، وذلك ب�شفة موؤقتة حلني  تاأجري ينتهي  اأو �شيارة خا�شة بعقد  للتاأجري  �شيارة 

عقد التاأجري اأو متلك ال�شيارة اخلا�شة، وب�شرط موافقة �شركة التاأجري اأو اجلهة مالكة املركبة 

بعقد التاأجري املنتهي بالتملك، ويجوز له يف اأي وقت نقل الرقم اإىل مركبة اأخرى مملوكة له اأو 

له متلك  التنفيذية، كما يجوز  املرور ولئحته  الواردة يف قانون  به وفقًا لالإجراءات  الحتفاظ 

اأرقام  بيع  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )47( رقم  القرار  لأحكام  وفقًا  اآخر  �شخ�س  اإىل  نقله  اأو  الرقم 

الت�شجيل املميزة و�شبه املميزة للمركبات مبملكة البحرين، وبعد �شداد الر�شوم املقررة.
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البند )20(: 

و�شع الأرقام على �شيارة للتاأجري اأو �شيارة خا�شة بعقد تاأجري ينتهي بالتملك:  

يجوز ملن خ�ش�س له رقم الت�شجيل املميز اأو �شبه املميز، اأن يطلب و�شع الرقم على �شيارة 

انتهاء عقد  موؤقتة حلني  ب�شفة  وذلك  بالتملك،  ينتهي  تاأجري  بعقد  �شيارة خا�شة  اأو  للتاأجري، 

التاأجري اأو متلك ال�شيارة اخلا�شة، وب�شرط موافقة �شركة التاأجري اأو اجلهة مالكة املركبة بعقد 

التاأجري الذي ينتهي بالتملك، ويجوز له يف اأي وقت نقل الرقم اإىل مركبة اأخرى مملوكة له اأو 

الحتفاظ به وفقًا لالإجراءات الواردة يف قانون املرور ولئحته التنفيذية، كما يجوز له نقل الرقم 

اإىل �شخ�س اآخر وفقًا لأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2017 ب�شاأن بيع اأرقام الت�شجيل املميزة 

و�شبه املميزة للمركبات مبملكة البحرين، وبعد �شداد الر�شوم املقررة. 

امل�دة الث�نية

على مدير عام الإدارة العامة للمرور واملعنيني- كلٌّ فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

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

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــوافــــــق: 31 ينـــــــايـــــــــــــــــر 2021م
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املجل�ض االأعلى لل�سب�ب والري��سة

 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

ب�س�أن تنظيم اإق�مة االأحداث والفع�لي�ت الري��سية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة:

لل�شباب  اأعلى  جمل�س  باإن�شاء   1983 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والريا�شة، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 -2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020 

وال�شرتاطات  الإجراءات  ببع�س  املتعلقة  القرارات  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا )COVID-19( والقرارات الأخرى املتعلقة بانت�شار الفريو�س 

ملدة �شهرين اإ�شافيني،

وحتقيقاً لل�شالح العام،

قرر االآتي:

امل�دة االأوىل

ُيـحَظـر اإقامة اأية اأحداث اأو فعاليات ريا�شية باململكة دون احل�شول على موافقة م�شبقة من 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

امل�دة الث�نية

باإ�شدار  املخت�شة  املعنية  اجلهة  هي  بالوزارة  والرتاخي�س  القانونية  ال�شئون  اإدارة  تكون 

ال�شركات  اأو  املوؤ�ش�شات  من  اأيٌّ  ـمها  تنظِّ ريا�شية  فعاليات  اأو  اأحداث  اأية  اإقامة  على  املوافقة 

الباراملبية  اللجنة  اأو  البحرينية  الأوملبية  اللجنة  اأو  الريا�شية  اللعبات  احتادات  اأو  الأندية  اأو 

ـنة  املبيَّ والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  الهيئات اخلا�شة  اأيٌّ من  اأو  الريا�شية  البحرينية 

يف 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.
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امل�دة الث�لثة

اأو فعالية ريا�شية  اأيِّ حدث  اإقامة  ـي طلب  تتوىل الإدارة املذكورة - دون غريها - فور تلقِّ

ال�شابقة، خماطبة اجلهات الأمنية وال�شحية والتن�شيق مع  ـنة باملادة  اأيٍّ من اجلهات املبيَّ من 

اإخطار  قبل  الالزمة  املوافقات  على  للح�شول  كورونا،  ملكافحة فريو�س  الوطني  الطبي  الفريق 

م منه. اجلهة �شاحبة الطلب بالقرار ال�شادر يف �شاأن الطلب املقدَّ

امل�دة الرابعة

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

رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�سب�ب والري��سة

ن��سر بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 جمادي الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 فـبـــــرايــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية

 قرار رقم )9( ل�سنة 2021

 ب�س�أن اإلغ�ء ترخي�ض معهد حن�ن للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خ��سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

وعلى القرار رقم )75( ل�شنة 2019 ب�شاأن نْقـل ملكية ترخي�س معهد حنان للتدريب )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 27 دي�شمرب 2020،

قرر االآتي:

م�دة - 1 -

ُيـلغى الرتخي�س املنقول بالقرار رقم )75( ل�شنة 2019 لل�شيدة/ حياة ح�شني خليل اإبراهيم 

 HANAN ـد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1-45823( با�شم معهد حنان للتدريب ـم، واملقيَّ قيِّ

.TRAINING INSTITUTI

م�دة - 2 -

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتم�عية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 26 ينـــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )9( ل�سنة 2021

 ب�س�أن اال�سرتاط�ت ال�سحية الواجب تطبيقه� عند اإق�مة االحتف�الت

 والتجمع�ت الع�ئلية يف املن�زل واالأم�كن اخل��سة الحتواء ومنع انت�س�ر فريو�ض

)COVID-19( كورون� امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

ُقرر االآتي:

امل�دة االأوىل

املنازل  يف  العائلية  والتجمعات  الحتفالت  اإقامة  حال  يف  املدعوين  عدد  يزيد  األ  يجب 

والأماكن اخلا�شة، �شواء املفتوحة اأو املغلقة، على ثالثني �شخ�شًا بخالف اأفراد الأ�شرة واملقيمني 

معهم من خدم املنازل ومن يف حكمهم، وذلك �شريطة اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية الواردة 

باملادة الثانية من هذا القرار. 

امل�دة الث�نية

يجب يف حال اإقامة احتفال اأو جتمع عائلي اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية الآتية: 

األ يتجاوز عدد الجال�شين على الطاولة الواحدة اأو ال�شفرة الواحدة على 6 اأفراد.   -1

ترك م�شافة مترين بين كل فرد واآخر.   -2

ل يجوز باأي حال اإقامة البوفيهات.    -3

ارتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلو�س على طاولة الطعام.   -4

اللتـــزام بتطهير الأ�شطح ب�شورة دورية مع التركيز علـــى الأماكن التي يكثر فيها احتمالية   -5

التالم�س مثل مقاب�س الأبواب وطاولت الطعام وم�شاند المقاعد.
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الحر�س على تطهير دورات المياه ب�شورة دورية.   -6

اأن يتم توزيع مطهرات اليدين وو�شعها في اأماكن بارزة.   -7

تنبيه اأفراد العائلة بعدم الح�شور في حال ظهور اأعرا�س اإلى اأن يتم ر�شد الحالت.  -8

فـــي حال ظهـــور اأي حالة اإ�شابة في الحتفـــال اأو التجمع، يجب التوا�شل مـــع اإدارة ال�شحة   -9

العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفح�شهم.  

امل�دة الث�لثة

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

امل�دة الرابعة 

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

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

وزير ال�سحة

ف�ئقة بنت �سعيد ال�س�لح

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1442هـ   

المـــــوافــــــق: 4 فبــــــــرايـــــــــــــــــر 2021م  
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وزارة املوا�سالت واالت�س�الت

 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

 ب�س�أن �سروط الت�سجيل وال�سالمة واإجراءات احل�سول على ترخي�ض

املالحة لل�سفن ال�سغرية التي تِقـل حمولته� االإجم�لية عن م�ئة وخم�سني طن�ً

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ال�شالمة اخلا�شة  باملوافقة على لئحة  ل�شنة 2014  رقم )11(  القانون  الطالع على  بعد 

جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت  ذات  بال�شفن 

التعاون لدول اخلليج العربية،

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

اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر االآتي:

الف�سل االأول

تع�ريف

م�دة )1(

ـنة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س  تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

خالف ذلك:

االإدارة المخت�سة: �شئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت. 

م�لك ال�سفينة اأو الم�لك: ال�شخ�س الذي ت�شُدر با�شمه �شهادة ت�شجيل �شفينة �شغيرة.

رب�ن ال�سفينة: ال�شخ�س المجاز قانونًا للقيام باأعمال قيادة ال�شفينة ويكون م�شئوًل عنها.

ـــز ال�سفينـــة: حائز ال�شفينة الذي يقوم با�شتثمارها لح�شابه بو�شفه مالكًا اأو م�شتاأجرًا لها،  مجهِّ

زًا حتى يثُبـت العك�س. وُيـعتَبـر المالك مجهِّ

الراكـــب: اأيُّ فـــرد على ال�شفينـــة بخالف طاقم ال�شفينة اأو العامليـــن اأو الم�شتخَدمين باأية �شفة 

كانت لأداء عمل على ظهر ال�شفينة.

�سفينة الرك�ب: اأية �شفينة تحمل ركابًا بخالف اأفراد الطاقم.

ـمة على �شاكلتها من  ال�سفن التقليديـــة: ال�شفن ذات البناء التقليدي الخ�شبي، وال�شفن الم�شمَّ
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مادة الألياف الزجاجية وُتـ�شتخَدم لأغرا�س ال�شيد ونْقـل الب�شائع اأو نْقـل الركاب وخالفه.

�سفن الَقـْطر: ال�شفن التي ُتـ�شتخَدم في عمليات الَقـْطر وجرِّ ال�شفن.

ـ�شة لنْقل المعدات والأدوات  �سفن الِخـْدم�ت: �شفن الَقـْطر و�شفن نْقـل الب�شائع واأية �شفن مخ�شَّ

والآلت ِمـــن واإلـــى الَمـرافق المينائيـــة والمن�شاآت التابعة لهـــا اأو ِمـن واإلى �شفـــن اأخرى وال�شفن 

الم�شتخَدمة لأغرا�س تجارية.

ـزة لأغرا�س الغو�س وم�شتلزماته، �شواًء كانت لال�شتخدام الخا�س  �سفن الغو�ض: ال�شفن المجهَّ

اأو لالأغرا�س التجارية.

�سفن الب�س�ئع:  اأية �شفينة خالف �شفن الركاب. 

�سفن ال�سيد: �شفن ُتـ�شتخَدم في �شيد اأو َجـْنـي اأو زراعة الأ�شماك اأو غيرها من الموارد البحرية 

الحية، وُيـ�شتَرط ا�شتيفاوؤها لكافة ال�شروط ال�شادرة من اإدارة الرقابة البحرية.

دة  دة اأو غير مزوَّ دة باأ�شرعة كافية لت�شييرها �شواًء كانت مزوَّ ال�سفـــن ال�سراعيـــة: اأية �شفينة مزوَّ

بو�شائل دْفـع ميكانيكية م�شاِعـدة.

�سفينة ُنـزهة: ال�شفينة المعدة لال�شتخدام الخا�س، �شواء للنُّـزهة البحرية اأو ال�شيد اأو الغو�س 

اأو نحوها من الأن�شطة البحرية ذات الطابع غير التجاري.

ال�سفـــن ذات القـــ�ع الزج�جي: ال�شفن التي يكون قاعها اأو اأجزاء منه م�شنوعًا من مواد زجاجية 

ومحجـــورًا ب�شندوق ُمـْحـَكــــم يرتفع عن م�شتوى �شطـــح الماء، وت�شري عليهـــا الأحكام المتعلقة 

ب�شفن الركاب ِوْفـقًا لعدد الركاب الذين تحملهم.

الدراج�ت الم�ئية: 

)الَجــــْت �ْسـِكـي(: ِوحـــدة بحرية عائمة يجل�س عليها الراكب وت�شير بمحركات بوا�شطة مقب�س يد 

الراكب.

ـاطي �شغير الحجم ُيـ�شتخَدم لالإنقاذ، ويكون عادة فوق الزوارق الكبيرة،  ق�رب النج�ة: قارب مطَّ

ويمكن اأن يكون ج�شمه �شلبًا وقادرًا على المحافظة على التزان.

ـاطي ُيـفتح عند �شْحـــب الحبل بقوة وُيـ�شتخَدم عند  افـــ�ت النجـــ�ة: �شندوق بداخله قارب مطَّ طوَّ

�س ال�شفينة للغرق. تعرُّ

عوامة نج�ة: طوق دائري م�شنوع من الفلين ال�شلب بْقـْطر )18( بو�شة ُيـ�شتعَمـل لالإنقاذ.

�ُسـترة نج�ة: �ُشـترة يرتديها ال�شخ�س ليطفو فوق �شطح الماء وُتـ�شتعَمـل لالإنقاذ.

ف على ال�سفـــن )Transponder(: جهاز اإر�شـــال وا�شتقبال ل�شلكي مملوك لوزارة  ـَعــــرُّ جهـــ�ز التَّ

ـت على ال�شفن ال�شغيرة، يعمل على اإر�شال بيانات ال�شفينة )الهوية، الموقع، خط  الداخليـــة ُيـَثـبَّ

ال�شير وال�شرعة( اإلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية.
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الف�سل الث�ين

�سروط ت�سجيل ال�سفن ال�سغرية

م�دة )2(

الإدارة  اإىل  مالكها  م من  يقدَّ بناًء على طلب  القرار  الواردة يف هذا  ال�شفن  ت�شجيل  يكون 

ة، م�شفوعًا بامل�شتندات وال�شهادات املطلوبة قرين كلٍّ منها، وذلك على النحو الآتي:  املخت�شَّ

ـزهة وال�سراعية وال�سفن التـــي ال ُتـ�ستخَدم الأغرا�ض  1- متطلبـــ�ت ت�سجيـــل �سفن ال�سيـــد والنُّ

تج�رية:

ُيـ�شرَتط لت�شجيل هذه الأنواع من ال�شفن احل�شور ال�شخ�شي ملالك ال�شفينة اأو َمـن يوكله لدى 

الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية: 

بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة �شارية المفعول.  اأ- 

ـعة محليًا. ـنَّ ب-  الن�شخة الأ�شلية من �شهادة المن�شاأ لل�شفن الُمـ�شَ

�شهادة ال�شْطـب اأو المن�شاأ الأ�شلية وعْقـد البيع لل�شفن الم�شتوَردة. ج- 

البيان الجمركي لل�شفن الم�شتوَردة. د- 

ا�شتالم ت�شريح لوحة ا�شم ال�شفينة واأرقامها الجانبية. هـ- 

�شهادة �شالمة ال�شفينة. و- 

.)Transponder( ف على ال�شفن ـَعـرُّ ا�شتالم الإقرار الخا�س لتركيب جهاز التَّ ز- 

2- متطلب�ت ت�سجيل الدراج�ت الم�ئية )الَجـْت �ْسـِكـي(:

الدراجة  ملالك  ال�شخ�شي  احل�شور  �ْشـِكـي(  املائية )اجَلـْت  الدراجات  لت�شجيل  يُـ�شرتَط 

البيانات  اإرفاق  مع  الت�شجيل،  لطلب  املعد  النموذج  وملء  املخت�شة،  الإدارة  لدى  مَـن يوكله  اأو 

وامل�شتندات الآتية: 

اأ- بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك الدراجة �شارية المفعول. 

ب- الن�شخة الأ�شلية من �شهادة المن�شاأ للدراجات المحلية.

ج- �شهادة ال�شْطـب اأو المن�شاأ الأ�شلية وعْقـد البيع للدراجات الم�شتوَردة.

البيان الجمركي للدراجات الم�شتوَردة. د- 

�شورة الدراجة المائية. هـ- 

ا�شتالم ت�شريح الأرقام الجانبية. ز- 

ح- �شهادة �شالمة الدراجة المائية.
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�شهادة التاأمين الأ�شلية �شارية المفعول مع خْتـم على ال�شتمارة اإذا كان المالك �شركة. ط- 

3- متطلبـــ�ت ت�سجيـــل �سفن الِخـْدمـــ�ت والِقـْطـر والـــرك�ب والب�س�ئع وال�سفن التـــي ُتـ�ستخَدم 

الأغرا�ض تج�رية: 

ـله لدى  ُيـ�شرَتط لت�شجيل هذه الأنواع من ال�شفن، تقدمي طلب من مالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية:

اأ- ا�شـــم ال�شفينـــة الحالـــي واأ�شماوؤها ال�شابقة، ول يجـــوز اأن تحمل ال�شفينة ا�شـــم �شفينة اأخرى 

ـلة. م�شجَّ

م الطلب بعدم  ـن تاريـــخ ومكان اإن�شاء واأبعاد ال�شفينة، اأو اإقـــرار من مقدِّ �شهـــادة المن�شاأ تبيِّ ب- 

معرفته تاريخ بناء ال�شفينة اأو مكان اإن�شائها.

ج- �شبب اكت�شاب الملكية.

د- نوع ال�شفينة ونوع المحرك وقوته.

اأبعاد ال�شفينة طوًل وَعـر�شًا وُعـمقًا. هـ- 

و- حمولة ال�شفينة الإجمالية وال�شافية.

ز- ا�شم ولقب ومهنة ومْوِطـن وجن�شية المالك اأو المالكين على ال�شيوع، مع بيان ح�شة كلٍّ منهم.

ـز ال�شفينة ولقبه ومهنته وجن�شيته ومْوِطـنه. ح- ا�شم مجهِّ

الحقوق العينية المترتبة على ال�شفينة. ط- 

ـعت على ال�شفينة. ي- الُحـُجـوز التي ُوقِّ

ن�شخة من �شهادة الت�شجيل في البلد ال�شابق. ك- 

ن�شخة عن ال�شجل التجاري بن�شاط بحري منا�شب لنوع ال�شفينة المراد ت�شجيلها. ل- 

م- �شهادة ال�شْطـب لل�شفن الم�شتوَردة.

ن- �شهادة �شادرة من اإحدى �شركات الإ�شراف البحري المعتَمـدة اأو �شهادة �شالمة ال�شفينة من 

ِقـَبـــل الإدارة المخت�شة توؤكد ا�شتيفاء �شروط ال�شالمـــة الواردة في هذا القرار، وفي اأحكام 

المعاهدات الدوليـة، ولئحـة ال�شـالمــــة الخا�شـة بـال�شـفن ذات الحـمــولت ال�شـغيـرة التـي 

ل ت�شملها المعاهدات البحرية الدولية، وذلك بناًء على نوع وحْجـم ال�شفينة.

�س-  �شهادة الركاب من اإحدى �شركات الإ�شراف المعتَمـدة وذلك ل�شفن الركاب.

�شحة  لإثبات  الالزمة  والوثائق  امل�شتندات  جميع  بالطلب  يرفق  الت�شجيل اأْن  طالب  وعلى 

البيانات املتقدمة وعلى الأخ�س ملكيته لل�شفينة وجن�شيته وعْقـد تاأ�شي�س ال�شركة اأو �شورة ر�شمية 
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مة اأو  منه اإذا كان املالك �شركة. ويحتفظ مكتب ت�شجيل ال�شفن باأ�شول امل�شتندات والوثائق املقدَّ

ب�شورة ر�شمية منها.

م�دة )3(

تغيري ا�سم وموا�سف�ت ال�سفينة اجلوهرية

اأو  ـر على توازنها  توؤثِّ التي قد  ال�شفينة تغيري ا�شمها وموا�شفاتها اجلوهرية  ل يجوز ملالك 

اأبعادها اأو اأو�شافها املذكورة يف �شهادة الت�شجيل اإل مبوافقة الإدارة املخت�شة، ويف حالة تغيري 

ال�شم ُيـلغى ا�شمها القدمي وُيـْثـِبـت املوظف املخت�س ال�شم اجلديد يف اخلانة املعدة لذلك ب�شجل 

ـر باملوا�شفات اجلديدة يف �شهادة الت�شجيل. ويف كل احلالت ت�شُدر �شهادة  الت�شجيل، كما يوؤ�شِّ

ت�شجيل بالبيانات اجلديدة بعد التاأكد من �شالمة ال�شفينة.

م�دة )4( 

�سالحية �سه�دة ت�سجيل ال�سفينة 

تكون �شالحية �شهادة ت�شجيل ال�شفينة ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لذات املدة، وذلك 

بعد اأداء الر�شم املقرر. 

ويف جميع الأحوال، يجب اأن تظل كافة الوثائق وامل�شتندات اخلا�شة بالت�شجيل �شارية املفعول.

م�دة )5(

ـزهة والدراج�ت امل�ئية )اجَلـْت �ْسـِكـي(   �سروط جتديد ت�سجيل �سفن ال�سيد والنُّ

ُيـ�شرَتط لتجديد ت�شجيل �شفن ال�شيد والنُّـزهة والدراجات املائية )اجَلـْت �ْشـِكـي( احل�شور 

ـله لدى الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب جتديد  ال�شخ�شي ملالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية:

بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة اأو الدراجة المائية )اجَلـْت �ْشـِكـي( �شارية المفعول.  -1

�شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -2

م�دة )6(

�سْطـب ال�سفينة من �سجل ال�سفن ال�سغرية 

�شجل  من  ال�شغرية  ال�شفينة  �شْطـب  بطلب  م  التقدُّ ال�شاأن  لذوي  اأو  ال�شفينة  ملالك  يجوز 

ال�شفن، وذلك من خالل ملء النموذج املعد لهذا الغر�س، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية: 
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ـله لدى الإدارة المخت�شة. 1-  الح�شور ال�شخ�شي لمالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

تقديم �شهادة ت�شجيل ال�شفينة.  -2

تقديم �شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -3

اأن تكون بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة �شارية المفعول.  -4

ت�شليم لوحة ال�شفينة.  -5

ـدة له. �شبب ال�شْطـب والم�شتندات الموؤيِّ  -6

هن لل�شفينة المرهونة. ين وَفـكِّ الرَّ �شهادة تفيد بانق�شاء الدَّ  -7

الإدارة  بال�شْطـب، ومتنح  الت�شجيل  ال�شغرية و�شهادة  ال�شفينة  التاأ�شري على �شحيفة  ويتم 

املخت�شة �شهادًة ملالك ال�شفينة تفيد بح�شول ال�شْطـب. 

م�دة )7( 

حتويل ملكية ال�سفينة

مع مراعاة ال�شرتاطات الالزمة لت�شجيل ال�شفينة الواردة يف اأحكام هذا القرار، ُيـ�شرَتط 

لتحويل ملكية ال�شفينة اأو ح�شة منها تقدمي طلب لدى الإدارة املخت�شة، وذلك من خالل ملء 

النموذج املعد لهذا لغر�س، مع ا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

1-  الح�شـــور ال�شخ�شـــي للمالك ال�شابـــق والمالك الجديـــد لل�شفينة اأو وكيليهما لـــدى الإدارة 

المخت�شة بالن�شبة ل�شفن ال�شيد والنُّـزهة والدراجات المائية.

بيان ا�شم المالك الجديد لل�شفينة وجن�شيته وَمـْوِطـنه.  -2

تقديم �شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -3

اأن تكون بطاقة الهوية الأ�شلية للمالك ال�شابق والمالك الجديد لل�شفينة �شارية المفعول.  -4

بيـــان �شبب انتقال الملكية والثَّـمن فـــي حالة البيع، وتقديم ن�شخة ِطـْبـق الأ�شل من عْقـد بيع   -5

ـدة لتحويل الملكية.  ـق لدى كاتب العدل، اأو اأية م�شتندات اأخرى موؤيِّ ال�شفينة الموثَّ

الف�سل الث�لث

�سروط ال�سالمة لل�سفن ال�سغرية

م�دة )8(

مع مراعاة الأحكام الواردة يف القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة 
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اخلا�شة بال�شفن ذات احلمولت ال�شغرية التي ل ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول 

ـق �شروط ال�شالمة الواردة يف هذا الف�شل على ال�شفن  جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، تطبَّ

ال�شغرية التي ُتـْبـِحـر يف البحر الإقليمي واملنطقة املتاخمة ململكة البحرين.

م�دة )9(

ف على ال�سفن جه�ز التعرُّ

ِوْفـقًا  ـلة  م�شجَّ �شفينة  اأية  تبحر  اأن  يجوز  ل  �ْشـِكـي(،  )اجَلـْت  املائية  الدراجات  با�شتثناء 

ـَعـرُّف على ال�شفن على ظهر ال�شفينة، وُيـَعـدُّ وجوده على  ع جهاز التَّ لأحكام هذا القرار دون و�شْ

ال�شفينة وت�شغيله ِوْفـقًا لالأ�شول الفنية �شرطًا من �شروط ال�شالمة لل�شفن ال�شغرية.

م�دة )10(

�سروط ال�سالمة ل�سفن نْقـل الرك�ب التي حتمل اإثني ع�سر راكب�ً اأو اأكرث

ُيـ�شرَتط يف �شفن نْقـل الركاب التي حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث اأن تتوافر على ظهرها 

وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

افات نجاة كافية  ح بحْمـِلـهـــم اأو طوَّ 1- قـــوارب نجـــاة كافية ل�شتيعاب جميـــع الأ�شخا�س الم�شرَّ

ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س.

2- �ُشـتـــرة نجاة لكل �شخ�س على ظهرها مع اإ�شافة ن�شبة )10%( من �ِشـترات النجاة لالأطفال، 

علـــى اأن يراَعــــى اأْن يكون هناك عدد منا�شب من �ِشـترات النجاة الحتياطية، واأْن تو�شع في 

اأماكن ي�شُهـل الو�شول اإليها.

امات نجاة، وُيـ�شتَرط فيها ما يلي: 3- عوَّ

عة وجاهزة لال�شتخدام الفوري على طول جانبي ال�شفينة. اأْن تكون موزَّ اأ- 

ب- اأْن تو�شع واحدة على الأقل بموؤخرة ال�شفينة واأْن يكون تثبيتها غير دائم.

امات النجاة على الأقل ب�شوء ذاتي الإنارة. د ن�شف عدد عوَّ ج- اأْن يزوَّ

ـْعـف ارتفاع  ـْفـو ل يقل طوله عن �شِ امة نجاة واحدة على الأقل بحبل قابل للطَّ د عوَّ د- اأْن تزوَّ

امة عن �شطح الماء اأو ثالثين مترًا اأو اأيهما اأكبر. ـع العوَّ مو�شِ

افات النجاة. ـل يو�شع في اأحد قوارب اأو طوَّ 4- جهاز ات�شال متنقِّ

5- َعـَلـم اأبي�س لطلب الم�شاعدة.

ـالة ذات اتجاهين لتوفيـــر الت�شال بين مركز الطوارئ بال�شفينة  6- معـــدات ات�شال ثابتة اأو نقَّ

ومراكـــز اإخـــالء ال�شفينة والمراكز المهمـــة الأخرى بال�شفينة التي يزيـــد طولها على )30( 

مترًا.
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7- نظـــام اإنذار عام ل�شتخدامه فـــي تجميع الركاب والطاقم في مراكـــز الطوارئ لل�شفن التي 

يزيد طولها على )30( مترًا.

8- جهاز قيا�س الأعماق.

9- نظام �شحب مياه الجوف.

10- التجهيزات الطبية الالزمة.

11- تواُفر معدات مكافحة الحريق، وذلك على النحو الآتي:

  اأ- في حالة عدم وجود نظام اإطفاء حريق ثابت، فاإنه ُيـ�شتَرط تواُفر الآتي:

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال. 1( طفَّ

ـايات مع حْجـم ال�شفينة ونوعها. 2( اأْن يتنا�شب عدد الطفَّ

غرف  ال�شالت،  القيادة،  مناطق )برج  في  تكون  اأْن  ـايات  الطفَّ توزيع  في  يراَعـى  3( اأْن 

ـايات من  الإعا�شة غرفة المحركات(. وفي جميع الأحوال يجب اإجراء الك�شف على الطفَّ

دها الإدارة المخت�شة وِوْفـقًا ِلـما هو ُمـتعاَرف عليه دوليًا. ِقـَبـل الجهات المعنية التي تحدِّ

 ب- في حالة وجود نظام اإطفاء حريق ثابت على ال�شفينة، فاإنه ُيـ�شتَرط ما يلي:

1( اأْن يكون هذا النظام جاهزًا ويعمل ب�شكل جيد.

د الإدارة  2( اإجراء معاينة �شنوية لنظام الإطفاء للتاأكد من فاعليته في اإطفاء الحريق، وتحدِّ

المخت�شة الجهة المعتَمـدة لإجراء المعاينة، وترَفـق �شهادة بالفح�س ال�شنوي.

 .)Marine VHF( 12- جهاز ات�شال ل�شلكي بحري

دة بو�شيلة اإ�شاءة منا�شبة. 13- بو�شلة مغناطي�شية مزوَّ

.)Mores code( 14- م�شباح كهربائي لبثِّ الإ�شارات بطريقة �ِشـْفَرة ُمـْوِر�س

15- م�شدر احتياطي للطاقة الكهربائية.

16- و�شائل تهوية لالأماكن المغلقة.

17- اأنوار مالحية ح�شب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

.)GPS( 18- وجود رادار مالحي وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

19- خرائط بحرية منا�شبة.

20- مر�شاة.

21- جهاز تنبيه.
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م�دة )11(

ال�سروط الواجب تواُفـره� على �سفينة الرك�ب التي حتمل اإثني ع�سر راكب�ً اأو اأكرث

يجب اأْن يتوافر بكل �شفينة ركاب حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث ما ياأتي:

ان �شادرة عـــن اإدارة بحرية موجـــودة على الالئحة  ـــل ويحمل �شهادة اأهليـــة كربَّ ـــان موؤهَّ ربَّ  -1

البي�شـــاء للمنظمـــة البحريـــة الدولية، و�شهـــادة تدريب فـــي اإدارة الح�شود ِوْفـقـــًا لالتفاقية 

 STCW( حيـــن البحريين الدوليـــة الخا�شـــة بم�شتويات التدريب والإجـــازة والَخـفارة للمالَّ

.)Convention

بون على تجميـــع الركاب، وعلى اإنـــزال وقيادة قـــوارب النجاة. ويتم  ـلـــون ومدرَّ بحـــارة موؤهَّ  -2

تحديد العدد المطلوب على ال�شفينة من ِقـَبـل الإدارة المخت�شة.

د بجهاز تليفون ل �شلكي �شخ�س قادر على ا�شتخدام الجهاز. ـن في قارب النجاة المزوَّ اأْن يعيَّ  -3

ـل لت�شغيله. د بمحرك �شخ�س موؤهَّ ـن في قارب النجاة المزوَّ اأْن يعيَّ  -4

ـ�ِشـعة بدرجة كافية ل�شتيعابهم  ـع الركاب قريبة من اأماكن الإنزال ومتَّ اأْن تكـــون مراكز تَجـمُّ  -5

بهذه المراكز.

ـع الأ�شخا�س. اأْن يكون من ال�شهل الو�شول اإلى مراكز تَجـمُّ  -6

ـا�س  ـمن النزول مـــن ال�شفينة بعيدًا عـــن الرفَّ اأْن تكـــون مراكـــز الإنزال منا�شبة بحيـــث ت�شْ  -7

والأجزاء البارزة من ج�شم ال�شفينة.

م�دة )12(

االإجراءات التي يتعيَّـن على ربَّـ�ن ال�سفينة وط�ِقـهم� اتِّـب�عه�

ـان �شفينة نْقـل الركاب التي حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث وطاِقـمها اللتزام  يجب على ربَّ

فور مغادرة امليناء يف اأية رحلة بحرية، اتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- اإجراء �شْرح للركاب لبيان ما يلي: 

  اأ- كيفية اإخالء ال�شفينة.

 ب- طريقة ارتداء �ُشـترة النجاة.

 ج- كيفية النزول اإلى قوارب النجاة.

ـباعه في حالة الطوارئ.  د- الإجراء الواجب على كل راكب اتِّ

2- اأْن ُتـعلَّق بمكان بارز بال�شفينة لئحة طوارئ تت�شمن الآتي:

 اأ- نوع الإ�شارات الم�شتخَدمة في حالت الحريق والغرق واإخالء ال�شفينة.

ـنة  المبيَّ الإ�شارات  من  اإ�شارة  كل  �شماع  عند  ـباعه  اتِّ الواجب  ال�شليم  الت�شرف  بيان   ب- 

اأعاله.
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 ج- تحديد جميع المهام الم�شَنـَدة لأفراد الطاقم في كل حالة طوارئ، على اأن يتم تدريب 

الطاقم على التعامل معها.

م�دة )13(

�سروط ال�سالمة ل�سفن نْقـل الرك�ب التي حتمل اأقل من اإثني ع�سر راكب�ً

ُيـ�شرَتط يف �شفن نْقـل الركاب التي حتمل اأقل من اإثني ع�شر راكبًا اأْن تتوافر على ظهرها 

وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

1- �ُشـترة نجاة واحدة لكل �شخ�س متواجد على ال�شفينة.

2- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال على ح�َشـب حْجـم ال�شفينة وغَر�س ال�شتخدام، مع  3- طفَّ

دها الإدارة المخت�شة.  مراعاة الفْحـ�س الدوري لها من ِقـَبـل الجهة التي تحدِّ

امات النجاة. 4- عدد )2( من عوَّ

5- اأنوار مالحية ح�َشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

6- م�شخة ل�شْفـط المياه.

.)GPS( 7- و�شيلة ات�شالت منا�شبة وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

8- �شافرة.

9- مجاديف عدد )2( اأو محرك اإ�شافي بح�ْشـب الحاجة.

10- مر�شاة.

11- َعـَلـم اأبي�س لطلب الم�شاعدة.

12- بو�شلة مغناطي�شية.

م�دة )14(

�سروط ال�سالمة لل�سفن ذات الق�ع الزج�جي

اأ- يجـــب اأْن تـتوافـــر ب�شفة دائمة على ظهر ال�شفن ذات القاع الزجاجـــي التي تحمل اإثني ع�شر 

راكبًا اأو اأكثر، الأجهزة والمعدات الواردة في المادة )10( من هذا القرار، كما ت�شري عليها 

الأحكام الواردة في المادتين )11( و )12( من هذا القرار.

يجب اأْن تـتوافر ب�شفة دائمة على ظهر ال�شفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل اأقل من اإثني  ب- 

ع�شر راكبًا الأجهزة والمعدات الواردة في المادة )13( من هذا القرار.
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ج- في جميع الأحوال، يجب اأْن تكون موا�شفات القاع الزجاجي لتلك ال�شفن على النحو الآتي: 

 1- األ يقل �ُشـْمـك النافذة الأر�شية املالم�س ل�شطح املاء عن )6( مليمرتات.

2- اأن تتنا�شب م�شاحة اجلزء الزجاجي املالم�س ل�شطح املاء مع حْجـم ال�شفينة.

يُتـم تبديلها ب�شكل  د مدة �شالحية مادة الزجاج المالم�شة ل�شطح الماء، واأْن  اأْن تحدَّ  -3

دوري عِقـب انتهاء تلك المدة اأو في حالة عدم �شالحيتها ِوْفـقًا لالإجراءات وال�شوابط 

دها الإدارة المخت�شة. التي تحدِّ

م�دة )15(

ـز ال�سفينة جمهِّ

يجب على مالكي ال�شفن الواردة اأنواعها يف املواد )10( و)11( و)12( اإخطار قيادة خْفـر 

ال�شفينة وموعد و�شولها  اإبحار  ِوْجـهة  الإبالغ عن  الذي يتوىل  ال�شفينة  ـز  با�شم جمهِّ ال�شواحل 

ـع، كما ير�شل ك�شفًا يت�شمن اأ�شماء الطاقم والركاب اإىل قيادة خْفـر ال�شواحل. املتوقَّ

م�دة )16(

ـزهة �سروط ال�سالمة ل�سفن ال�سيد والنُّ

اأ- ُيـ�شتَرط في �شفن ال�شيد والنُّـزهة التي تعمل في حدود خم�شة اأميال بحرية من ال�شاحل والتي 

ل يزيـــد طولها على )10( اأمتـــار اأْن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمـــة المعدات والأجهزة 

الآتية:

1- �ُشـترة نجاة واحدة لكل �شخ�س م�شموح لها بحمله.

ـة نجاة واحدة على الأقل مع حبل. 2- عوامَّ

3- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال. 4- طفَّ

ـال. 5- و�شيلة ات�شال منا�شبة اأو هاتف نقَّ

6- مر�شاة.

ب- ُيـ�شتـــَرط فـــي �شفن ال�شيد والنُّـزهة التـــي تبِحـر لم�شافة اأكثر من خم�شـــة اأميال بحرية من 

ال�شاحل اأو التي يزيد طولها على )10( اأمتار اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة المعدات 

والأجهزة الآتية:

1-  �ِشـترات نجاة بعدد الأ�شخا�س الم�شموح بحملهم على ال�شفينة.

امة نجاة واحدة على الأقل مع حبل، بالن�شبة لل�شفن التي يزيد فيها عدد الأ�شخا�س  2-  عوَّ
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ح بحملهم على ثالثة اأ�شخا�س ويقل طولها عن )10( اأمتار. الم�شرَّ

امة نجاة على الأقل لل�شفن التي يبلغ طولها )10 - 20( مترًا. 3-  عدد )2( عوَّ

افات نجاة كافية ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س. 4-  طوَّ

5-  و�شيلة ت�شغيل احتياطية )محرك احتياطي اأو مجداف اأو �شراع(.

ـالة بال�شفن التي يزيد طولها على )5( اأمتار. 6-  م�شخة �شحب مياه يدوية اأو ميكانيكية نقَّ

7-  َدْلـو بحبل ق�شير.

8-  حقيبة معدات ال�شيانة.

9-  جهاز قيا�س الأعماق.

10- م�شباح يدوي.

11- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

12- مياه �شالحة لل�شرب.

13- �شافرة.

14- وعاء حلْمـل النفايات.

15- بو�شلة مغناطي�شية.

16- جهاز ل�شلكي بحري بالن�شبة لل�شفن التي يزيد طولها على )10( اأمتار.

17- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

18- مر�شاة.

19- طفايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال.

م�دة )17(

�سروط ال�سالمة ل�سفن الغو�ض

ُيـ�شرَتط يف �شفن الغو�س اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

1- بالن�شبـــة ل�شفن الغو�س الخا�شة: المعدات والأجهزة الواردة في البند )اأ( من المادة )16( 

من هذا القرار. 

2- بالن�شبـــة ل�شفن الغو�س ذات الأغرا�س التجارية: املعـــدات والأجهزة الواردة يف املادة )10( 

واملادة )13( من هذا القرار تَبـعًا لعدد الركاب الذين حتملهم. 
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)18(

�سروط مم�ر�سة ن�س�ط الغو�ض

ُيـ�شرَتط اأثناء ممار�شة ن�شاط الغو�س التقيُّـد بالآتي:

تواُفـر عدد كاف من اإ�شطوانات الهواء وتحديد مكان ثابت لها.  -1

اأْن يكـــون الممار�شـــون لن�شـــاط الغو�س حائزين علـــى �شهادات دولية معتـــَرف بها في مجال   -2

الغو�س. 

ـ�س للغو�س على ظهر ال�شفينة. رْفـع الَعـَلـم المخ�شَّ  -3

ـ�شة لل�شباحة.  عدم القتراب من المناطق المحظورة اأو المخ�شَّ  -4

اأثناء  ال�شفينة  الأقل على ظهر  واحد على  �شخ�س  بقاء  الأحوال، يجب مراعاة  ويف جميع 

مبا�شرة عمليات الغو�س.

م�دة )19(

�سروط ال�سالمة لل�سفن التقليدية 

وال�سفن ال�سراعية

ـمة على �شاكلتها امل�شنوعة من مادة  ُيـ�شرَتط يف ال�شفن اخل�شبية التقليدية، وال�شفن امل�شمَّ

الألياف الزجاجية، وال�شفن ال�شراعية، اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة 

الآتية: 

افات نجاة بحيث يكون مجموع �شعتها كافيًا ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س الموجودين على  - طوَّ 1

ـتة بحيث يمكن اإنزالها من اأيِّ جانب من ال�شفينة. ظهر ال�شفينة ومَثـبَّ

ـلة بحبل ل يقل طوله عن )30( مترًا. امة نجاة على الأقل مَو�شَّ عدد )2( عوَّ  -2

�ُشـترة نجاة لكل �شخ�س على ظهر ال�شفينة.  -3

جهاز قيا�س الأعماق.  -4

.)Marine VHF( جهاز ات�شال ل�شلكي بحري  -5

نظام �شْحـب مياه الجوف.  -6

�شندوق اإ�شعافات اأولية.  -7

ـايـــات حريـــق �شالحة لال�شتعمـــال على ح�َشـب حْجــــم ال�شفينة وغر�ـــس ال�شتخدام، مع  طفَّ  -8

مراعاة الفْحـ�س الدوري لها.

بو�شلة مغناطي�شية.  -9
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10- جهاز نظام تحديد الموقع الكوني )GPS( وذلك لل�شفن التي يزيد طولها عن )20( مترًا.

11- اأنوار مالحية ح�َشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

12- جهاز تنبيه.

م�دة )20(

�سروط ال�سالمة ل�سفن اخِلـْدم�ت

ُيـ�شرَتط يف �شفن اخِلـْدمات اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية: 

افات النجاة، بحيث يكون مجموع �شعتها كافيًا لحْمـل جميع  1- قـــارب نجاة واحد اأو عدد من طوَّ

الأ�شخا�س الذين هم على ظهر ال�شفينة، وبحيث يمكن اإنزالها من اأيِّ جانب في ال�شفينة.

امات نجاة، مع مراعاة َتـنا�ُشـب عددها مع حْجـم ال�شفينة. 2- عدد )4( عوَّ

3- �ُشـترة نجاة لكل �شخ�س على ظهر ال�شفينة.

4- جهاز قيا�س الأعماق.

.)Marine VHF( 5- جهاز ات�شال ل�شلكي بحري

6- نظام �شْحـب مياه الجوف.

7- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

ـايـــات حريق �شالحة لال�شتعمال على ح�َشـب حجم ال�شفينة وغر�س ال�شتخدام، ويراَعـى  8- طفَّ

في جميع الأحوال اإجراء الفْحـ�س الدوري لها.

9- بو�شلة مغناطي�شية.

10- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

.)GPS( 11- جهاز رادار وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

12- خرائط بحرية منا�شبة.

13- مر�شاة.

14- جهاز تنبيه.

م�دة )21(

االإعف�ءات

يجوز لالإدارة املخت�شة اأن ُتـعِفـي ال�شفن اخلا�شعة لهذا القرار من بع�س الأجهزة واملعدات 
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اخلا�شة بال�شالمة متى راأت حماًل لذلك، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التي ت�شعها يف هذا ال�شاأن. 

الف�سل الرابع

ترخي�ض املالحة

م�دة )22(

الإقليمية  املياه  يف  الإبحار  القرار  هذا  لأحكام  ِوْفـقًا  ـلة  امل�شجَّ لل�شفن ال�شغرية  يجوز  ل 

للمملكة اإل بعد احل�شول على ترخي�س باملالحة ُيـمنح ِوْفـقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل.

م�دة )23(

�سوابط احل�سول على ترخي�ض املالحة 

�شه. وُتـ�شِدر الإدارة املخت�شة  اأو َمـن يفوِّ م طلب ترخي�س املالحة ِمن مالك ال�شفينة  يقدَّ

ـنة  ـنة قريَن كلِّ نوع من ال�شفن املبيَّ ترخي�س املالحة لل�شفينة ال�شغرية بعد ا�شتيفاء ال�شروط املبيَّ

اأدناه:

1- �سفن نْقـل الرك�ب و�سفن الِخـْدم�ت:

 اأ-الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة.

 ب-الح�شول على رخ�شة ممار�شة الن�شاط البحري.

 ج- �شهادة تاأمين �شادرة من ِقـَبـل اإحدى �شركات التاأمين المعتَمـدة لخ�شائر الطرف الثالث.

 د- �شهادة تاأمين �شادرة من ِقـَبـل اإحدى �شركات التاأمين المعتَمـدة على ال�شفينة والطاقم 

والركاب )ل�شفن الركاب(.

 هـ-�شهادات الفح�س والمعاينة وال�شالمة �شادرة من اإحدى �شركات المعاينة المعتَمـدة من 

ِقـَبـل الإدارة المخت�شة.

 و-�شهادة ال�شالمة لنْقـل الركاب )ل�شفن الركاب(. 

ـله  ـاًل وحا�شاًل على �شهادة معتَمـدة من الإدارة المخت�شة توؤهِّ ـان ال�شفينة موؤهَّ  ز-اأن يكون ربَّ

لقيادة هذه الأنواع من ال�شفن وذلك ِوْفـقًا لنوع وموا�شفات ال�شفينة.

 ح- اأْن يتم تثبيت الإعالن الر�شمي المعتَمـد من ِقـَبـل الوزارة لتقديم ِخـْدمات النْقـل البحري 

للركاب ب�شكل وا�شح على مقدمة ال�شفينة من جهة اليمين وجهة الي�شار وبمحاذاة لوحة 

الت�شجيل.

2- �سفن ال�سيد:

 اأ- الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة.
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 ب- الح�شول على ترخي�س ال�شيد من اإدارة الرقابة البحرية.

ـزهة: 3- �سفن النُّ

 اأ- الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة. 

ـان اليخوت التي يبلغ طولها )36(   ب- �شهاد تدريب معتَمـدة من ِقـَبـل الإدارة المخت�شة لربَّ

قدمًا اأو اأكثر.

م�دة )24(

البي�ن�ت الواردة يف ترخي�ض املالحة

ُتـ�شِدر الإدارة املخت�شة ترخي�س مالحة لل�شفينة ال�شغرية بعد اإمتام الت�شجيل وا�شتيفاء 

�شوابط احل�شول على ترخي�س املالحة م�شتِمـاًل على البيانات الآتية: 

ـزهة: 1- �سفن ال�سيد والنُّ

ا�شم حامل الترخي�س.  -

الرقم ال�شخ�شي.  -

الجن�شية.  -

ا�شم ال�شفينة ورقمها.  -

عالقة حامل الترخي�س بال�شفينة.  -

تاريخ الإ�شدار وتاريخ النتهاء.  -

2- �سفن نْقـل الرك�ب و�سفن الِخـْدم�ت: 

ا�شم ال�شفينة ورقمها.  -

ح به )�شفن الركاب(. عدد الركاب الم�شرَّ  -

-  ا�شم �شركة المعاينة.

تاريخ الإ�شدار وتاريخ النتهاء.  -

دة بنطاق جغرافي(. منطقة الإبحار )في حالة ما اإذا كانت منطقة الإبحار محدَّ  -

.)Call Sign( رقم نداء الإ�شارة  -

م�دة )25(

مدة ترخي�ض املالحة

يكون ترخي�س املالحة �شاري املفعول ملدة �شنة قابلة للتجديد. ويف جميع الأحوال، يجب اأن 

تظل �شروط مْنـح الرتخي�س متوافرة يف ال�شفينة. 
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م�دة )26(

الرتخي�ض املالحي الدويل و�سه�دة احلد االأدنى للط�قم

ـنة اأنواعها يف البند )1( من  يجوز لالإدارة املخت�شة بناًء على طلب مالك اأيٍّ من ال�شفن املبيَّ

املادة رقم )23( من هذا القرار، وبعد ا�شتيفائها ال�شروط الواردة يف هذا البند و�شداد الر�شم 

املقرر، اأْن ُتـ�شِدر الآتي:

ترخي�شًا مالحيًا دوليًا ي�شمح بالقيام بالرحالت الدولية خارج المياه الإقليمية.  -1

ـ�شة لذلك. �شهادة بالحد الأدنى لطاقم ال�شفينة بعد ملء ال�شتمارة المخ�شَّ  -2

قابلة  �شنة  ملدة  للطاقم  الأدنى  احلد  و�شهادة  الدويل  املالحي  الرتخي�س  �شالحية  وتكون 

للتجديد لذات املدة بناًء على طلب من املالك.

الف�سل اخل�م�ض

الرق�بة والتفتي�ض

م�دة )27(

فيما يخ�شه،  كلٌّ  الداخلية،  بوزارة  ال�شواحل  وخْفـر  له  تخوِّ مَـن  اأو  املخت�شة  الإدارة  تتوىل 

ـق من تنفيذ اأحكام هذا القرار، واأحكام  ـَحـقُّ املعاينة والتفتي�س الفني على ال�شفن ال�شغرية للتَّ

قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية ال�شادرة باملر�شوم بقانون رقم 

اخلا�شة  ال�شالمة  لئحة  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )11( رقم  والقانون   ،2020 ل�شنة   )32(

جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت  ذات  بال�شفن 

التعاون لدول اخلليج العربية، وكافة القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وذلك ل�شمان �شالحية 

ال�شفن لالإبحار يف مياه اململكة، و�شالمة املالحة والبيئة البحرية. 

م�دة )28(

من�ذج اإجراءات املع�ينة والتفتي�ض والتق�رير الدورية ال�سنوية 

املختلفة،  ال�شفن  لأنواع  الفني  والتفتي�س  املعاينة  قوائم  مناذج  املخت�شة  الإدارة  ت�شع 

وحما�شر �شْبـط املخالفات، ومناذج التقارير الدورية وال�شجالت الأخرى املتعلقة بتنفيذ اأحكام 

قوائم  مناذج  با�شتعمال  الداخلية  بوزارة  ال�شواحل  وخْفـر  املعنية  اجلهات  وتلتزم  القرار،  هذا 

اإخطار الإدارة املخت�شة يف  ِقـَبـل الإدارة املخت�شة. ويتم  املعاينة والتفتي�س الفني املعتَمـدة من 

حالة وجود خمالفات لبنود قوائم املعاينة والتفتي�س الفني لتخاذ ما يلزم بهذا ال�شاأن.
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الف�سل ال�س�د�ض

اأحك�م ع�مة

م�دة )29(

مها الإدارة املخت�شة على النحو الوارد باجلدول  ُتـفَر�س ر�شوم ومقابل اخِلـْدمات التي تقدِّ

املرفق بهذا القرار.

م�دة )30(

العقوب�ت واملخ�لف�ت

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2020 

ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية اأو يف اأيِّ قانون اآخر، تتخذ 

ـنة قريَن كلِّ حالة من احلالت الآتية: الإدارة املخت�شة التدابري الإدارية املبيَّ

1- عنـــد اإبحـــار اأية �شفينة قبل ت�شجيلها ِوْفـقًا للمادة )4( من المر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 

2020 وِوْفـقًا لأحكام هذا القرار:

ـظ على ال�شفينة، وعْر�س الأوراق فورًا على الجهة الق�شائية المخت�شة. ـَحـفُّ التَّ اأ- 

ب-  ُتـ�شِدر الإدارة المخت�شة اأمرًا بمْنـع ال�شفينة من ال�شفر اأو الإبحار، ول ُيـلغى هذا الأمر 

اإل بعد اإنهاء اإجراءات ت�شجيل ال�شفينة.

2- ُتـوِقـف الإدارة المخت�شة ترخي�س المالحة في حالة مخالفة ال�شوابط وال�شروط الواردة في 

الترخي�س والمن�شو�س عليهما في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

  اأ- مدة ل تزيد عن اأ�شبوعين بالن�شبة ل�شفن نْقـل الركاب والنُّـزهة والَقـْطـر والِخـْدمات.

 ب- مدة ل تزيد عن اأ�شبوع بالن�شبة ل�شفن ال�شيد.

ويجوز  املخالفة.  تكرار  اأو  الرتخي�س  وْقـف  مدة  خالل  الإبحار  حالة  يف  املدة  وت�شاَعـف 

لالإدارة املخت�شة بعد موافقة الوكيل اإلغاء الرتخي�س نهائيًا يف حالة تكرار املخالفة خالل املدة 

امل�شاَعـفة.

م�دة )31(

تنفيذ   - فيما يخ�شه  – كلٌّ  واملعنيني  البحرية  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

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

                                                                                             

وزير املوا�سالت واالت�س�الت

كم�ل بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنـــايـــــــــــــــــــــر 2021م



العدد: 3509 – الخميس 4 فبراير 2021

36

 

 مملكة البحرين   10325.ب. ص  17534041 973+فاكس      17337878 973+هاتف 
T  +973 17337878   F +973 17534041   P.O. Box 10325, Manama, Kingdom of Bahrain   www.mtt.gov.bh

جـدول
 بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير 

 
 أوال : رسـوم التسـجيل: 

التسجيل ألول  نـوع السفينة تسلسل
مـــــرة

 تجديد 
التسجيل

 تحويل الملكية  -
 شهادة شطب  -
شهادة بدل فاقد  -

قدم والسفن   21السفن حتى 1
دينار  5  دينار  3  دينار  7  التقليدية. 

قدم وحتى   21السفن أكثر من 2
دينار  10  دينار  6  دينار  14 قدم.  35

دينار  15  دينار  9  دينار  21  قدم.  35السفن أكثر من 3

دينار  20  دينار  20  دينار  50  السفن األخرى 4

 
 ثانيا : رسوم المعاينة التي تجريها اإلدارة المختصة إلصدار شهادة السالمة: 

قدم   21أكثر من قدم  21حتى نوع السفينة تسلسل
قدم  35أكثر من قدم   35وحتى 

دينار  5دينار  3دينار  1سفن صيد 1
دينار  7دينار  4دينار  2سفن النزهة 2

دينار  6دينار  4--السفن التقليدية  3

 
 ثالثا : رسوم تراخيص اإلبحار

 إصدار الترخيص نوع السفينة تسلسل
وتجديـــده 

 بدل فاقد   -
تغيير البيانات  -

وسفن  1 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  50 راكب  12الغوص التي تحمل أكثر من 

وسفن  2 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  25 راكب  12الغوص التي تحمل أقل من  

دينار  1     دينار  1 سفن النزهة وسفن الصيد والسفن التقليدية  3

دينار 10    دينار  50سفن القطر والخدمات ونقل البضائع 4
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 رابعا : رسوم إصدار ترخيص مالحي دولي وشهادة الحد األدنى للطاقم 
 

إصدار ترخيص  نوع السفينة تسلسل
مالحي وتجديده 

إصدار شهادة الحد  
األدنى للطاقم  
وتجديده 

    بدل فاقد -
تغيير البيانات  -

دينار  25 دينار  100 دينار  50سفن نقل الركاب 1

سفن ذات القاع  2
دينار  25دينار  100 دينار  50الزجاجي 

سفن الغوص ذات  3
دينار  25 دينار  100 دينار  50األغراض التجارية 

4
 سفن القطر  -
 سفن الخدمات  -
سفن نقل البضائع  -

دينار  25 دينار  100دينار  50
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

 قرار رقم )28( ل�سنة  2021

ب�س�أن تب�دل التق�رير بني الدول ذات ال�سلة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد   

2001، وتعديالته،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2018 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

لة مبوجب بروتكول 2010، امل�شاعدة الإدارية املتباَدلة يف امل�شائل ال�شريبية ب�شيغتها املعدَّ

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2021  باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

متعددة الأطراف بني ال�شلطات املخت�شة ب�شاأن تبادل التقارير بني الدول ذات ال�شلة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة، 

قرر االآتي:

امل�دة االأوىل

تع�ريف

يف تطبيق احكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

اأ- الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ب- المقيم: اأيُّ كيان يعتبر مقيمًا في دولة ما لالأغرا�س ال�شريبية.

ج- االإق�مة: الإقامة في دولة ما لالأغرا�س ال�شريبية.

د- التقريـــر: التقريـــر المتباَدل لكل دولـــة على ِحـدة الذي يتعين تقديمـــه �شنويًا من قبل الكيان 

الملتزم بالتقرير ِوفقًا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي ت�شدر عن منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمية والتي يتم تعديلها بعد المراجعة من وقت لآخر. 

هــــ- المجموعـــة: مجموعـــة من المن�شاآت التجاريـــة المرتبطة فيما بينها من خـــالل الِمـْلـكية اأو 
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ـدة لأغرا�س الإبـــالغ المالي ح�شب المعايير  ال�شيطـــرة، ومطلـــوب منها اإعداد قوائم ماليـــة موحَّ

المحا�شبيـــة المعمـــول بهـــا، اأو اأنه �شيكون مطلوبـــًا منها ذلـــك اإذا تم تداول اأ�شهـــم اأيٍّ من تلك 

المن�شاآت في �شوق عام لالأوراق المالية.

و- مجموعـــة من�ســـ�آت متعددة الجن�سيـــ�ت: اأية مجموعة ت�شمل من�شاأتين تجاريتين اأو اأكثر تكون 

اإقامتهـــم فـــي دول مختلفـــة، اأو ت�شمل من�شاأة تجاريـــة مقيمة في اإحدى الـــدول وتخ�شع لل�شريبة 

بالن�شبة لن�شاطها الذي تزاوله من خالل من�شاأة دائمة في دولة اأخرى. ولي�شت مجموعة من�شاآت 

متعددة الجن�شيات م�شتثناة ِوفقًا لأحكام هذا القرار. 

ز- مجموعـــة من�ســـ�آت متعددة الجن�سي�ت م�ستثن�ة: مجموعة مـــن المن�شاآت متعددة الجن�شيات 

التـــي يكون اإجمالي اإيراداتها الموحدة فيما يتعلق باأية �شنة مالية للمجموعة اأقل من 342 مليون 

دينـــار خـــالل ال�شنة المالية ال�شابقة مبا�شرة على ال�شنة الماليـــة المْبـَلـغ عنها، كما هو مبين في 

ـدة عن تلك ال�شنة المالية ال�شابقة. القوائم المالية الموحَّ

ح- الكي�ن الت�أ�سي�سي: اأيٌّ من المن�شاآت التجارية الآتية:

المالية  القوائم  الجن�شيات مدرجة في  المن�شاآت متعددة  1- من�شاأة م�شتقلة لمجموعة من 

ـدة لتلك المجموعة لأغرا�س الإبالغ المالي، اأو �شيتم اإدراجها فيها اإذا تم تداول  الموحَّ

اأ�شهم تلك المن�شاأة في �شوق عام لالأوراق المالية.

متعددة  المن�شاآت  لمجموعة  ـدة  الموحَّ المالية  القوائم  من  م�شتثناة  م�شتقلة  من�شاأة    -2

الجن�شيات فقط لأ�شباب مرتبطة بحجمها اأو باأهميتها الن�شبية.

عندما  الفقرة،  هذه  من  ال�شابقين  البندين  �شمن  م�شتقلة  من�شاأة  لأية  دائمة  من�شاأة    -3

تكون تلك المن�شاأة مطاَلـبة باإعداد قائمة مالية منف�شلة لتلك المن�شاأة الدائمة لأغرا�س 

الإبالغ المالي اأو التنظيمي اأو ال�شريبي اأو لأغرا�س الرقابة الإدارية الداخلية.

ط- الكيـــ�ن االأم النه�ئـــي: الكيـــان التاأ�شي�شي في مجموعة المن�شاآت متعـــددة الجن�شيات والذي 

يمتلـــك ب�شـــكل مبا�شر اأو غير مبا�شـــر ح�شة كافية في واحـــدة اأو اأكثر من الكيانـــات التاأ�شي�شية 

ـدة ِوفقًا للمبادئ  لتلـــك المجموعة على النحو الذي يجعله مطاَلـبًا باإعداد القوائم المالية الموحَّ

ـقة في الدولة التي يقيم فيها، اأو �شُيـطَلـب منه ذلك اإذا تم تداول اأ�شهم  المحا�شبية العامة المطبَّ

حقـــوق الِمـْلـكيـــة في �شوق عام لالأوراق المالية في الدولة التـــي يقيم فيها، ب�شرط األ يوجد كيان 

تاأ�شي�شـــي اآخر لتلك المجموعة يمتلك ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر الح�شة الكافية الم�شار اإليها 

في الكيان التاأ�شي�شي المذكور وعلى ذات النحو. 

ي- الكي�ن الملتزم ب�لتقرير: الكيان التاأ�شي�شى الذي يكون مكلَّـفًا بتقديم التقرير طبقًا لأحكام 

هذا القرار في الدولة التي يكون مقيمًا فيها، نيابة عن مجموعة المن�شاآت متعددة الجن�شيات.

ك- ال�سنة الم�لية: الفترة المحا�شبية ال�شنوية فيما يتعلق بالقوائم المالية التي يقوم باإعدادها 

الكيان الأم النهائي لمجموعة المن�شاآت متعددة الجن�شيات. 

ل- ال�سنـــة الم�ليـــة الُمـْبـلَــــغ عنهـــ�: ال�شنة المالية التـــي تنعك�س نتائجها الماليـــة والت�شغيلية في 
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التقرير المن�شو�س عليه في المادة الخام�شة من هذا القرار. 

�شين من دول اأطراف  ـلة: اأية اتفاقية بيـــن ممثلين مفوَّ م- اإتف�قيـــة ال�سلطـــ�ت المخت�سة الموؤهَّ

في اتفاقية دولية ت�شتوجب التبادل التلقائي للتقارير بين الدول الأطراف.

ن- االتف�قيـــة الدوليـــة: اتفاقيـــة الم�شاعـــدة الإدارية المتباَدلـــة في الم�شائـــل ال�شريبية اأو اأية 

اتفاقيـــة �شريبية ثنائية اأو متعددة الأطراف اأو اأي اتفاق لتباُدل المعلومات ال�شريبية التي تكون 

مملكة البحرين طرفًا فيه، والتي ت�شمح �شروطها لل�شلطة المخت�شة بتبادل المعلومات ال�شريبية 

بين الدول بما في ذلك التبادل التلقائي لهذه المعلومات. 

ــــدة: القوائم المالية لمجموعة المن�شـــاآت متعددة الجن�شيات التي  �ـــض- القوائـــم الم�لية الموحَّ

ـقات النقدية للكيان الأم النهائي  ـَدفُّ ْخـل والم�شروفات والتَّ ُتـعَر�س فيها الأ�شول واللتزامات والدَّ

والكيانات التاأ�شي�شية كبيانات تتعلق بكيان اقت�شادي واحد.

امل�دة الث�نية

نط�ق ال�سري�ن

با�شتثناء جمموعة املن�شاآت متعددة اجلن�شيات امل�شتثناة، ت�شري اأحكام هذا القرار على كل 

ـ�شة من قبل م�شرف البحرين املركزي، وذلك  كيان اأمٍّ نهائي مبا فيها املوؤ�ش�شات املالية املرخَّ

اعتبارًا من ال�شنة املالية التي تبداأ يف الأول من يناير للعام 2021.

امل�دة الث�لثة

االإخط�ر

اأ- يجـــب على اأيِّ كيـــان تاأ�شي�شي مقيم في مملكة البحرين اأن ُيـخِطـر الـــوزارة في موعد اأق�شاه 

ا اإذا كان هـــو الكيان الأم النهائي،  اآخـــر يوم من ال�شنة الماليـــة الُمـْبـَلـغ عنها للمجموعة عمَّ

ويجـــوز للـــوزارة مد الأجل الم�شار اإليه بالن�شبة لل�شنة الماليـــة التي تبداأ في اأو بعد الأول من 

ينايـــر للعـــام 2021. واإذا لم يكـــن الكيان التاأ�شي�شـــي الم�شار اإليه هو الكيـــان الأم النهائي، 

فيجـــب على ذلك الكيـــان اأن ُيـخِطـر الوزارة بهوية الكيان الُمـْبـَلــــغ ومكان اإقامته، في موعد 

اأق�شاه اآخر يوم من ال�شنة المالية الُمـْبـَلـغ عنها لتلك المجموعة.

للوزارة تحديد �شكل وطريقة لتقديم الإخطار المن�شو�س عليه في هذه المادة. ب- 

امل�دة الرابعة

االلتزام بتقدمي التقرير 

يجب على كل كيان اأمٍّ نهائي مقيم يف مملكة البحرين اأن يقدم التقرير اإىل الوزارة م�شتوفيًا 

املتطلبات الواردة يف املادة اخلام�شة من هذا القرار، وذلك عن ال�شنة املالية الُمـْبـَلـغ عنها يف 
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موعد اأق�شاه اإثنا ع�شر �شهرًا من اليوم الأخري من ال�شنة املالية الُمـْبـَلـغ عنها ملجموعة املن�شاآت 

متعددة اجلن�شيات.

امل�دة اخل�م�سة

حمتوي�ت التقرير 

اأ- يجب اأن يحتوي التقرير فيما يتعلق بمجموعة المن�شاآت المتعددة الجن�شيات على ما يلي:

ْخـل،  1- المعلومات المْجـمعة المتعلقة بمبالغ الإيرادات، والأرباح والخ�شائر قبل �شريبة الدَّ

به،  ح  الم�شرَّ المال  وراأ�ــس  الم�شتَحـقة،  ْخـل  الدَّ و�شريبة  المدفوعة،  ْخـل  الدَّ و�شريبة 

ـلة، وعدد الموظفين، والأ�شول المادية بخالف النقدية اأو ما في حكمها،  والأرباح الُمـَرحَّ

وذلك في كل دولة تعمل فيها مجموعة المن�شاآت متعددة الجن�شيات.

2-  تحديد هوية كل كيان تاأ�شي�شي من المجموعة، وتحديد الدولة التي يقيم فيها، والدولة 

ـم قوانينها ذلك الكيان اإذا كانت مغايرة للدولة التي يقيم فيها، وطبيعة الن�شاط  التي تنظِّ

اأو الأن�شطة التجارية الرئي�شية لذلك الكيان.

يجـــب اأن يتـــم تقديم التقرير فـــي �شكل مطابق للتعاريـــف والتعليمات التـــي يحتويها نموذج  ب- 

الجـــدول الذي تم تحديده فـــي الملحق الثالث مـــن الف�شل الخام�س مـــن الدليل الإر�شادي 

لالأ�شعار التحويلية ال�شـــادر عن منظمة التعاون القت�شادي والتنمية والذي يتم تعديله من 

وقت لآخر.

م التقرير المن�شو�س عليه في هذه المادة بالطريقة التي تحددها الوزارة. ج- يقدَّ

امل�دة ال�س�د�سة

�سرية املعلوم�ت

حتافظ الوزارة على �شرية املعلومات التي حتتويها التقارير، بذات القْدر الذي ينطبق اإذا 

مة اإليها مبوجب اأحكام اتفاقية دولية. كانت هذه املعلومات مقدَّ

امل�دة ال�س�بعة

العقوب�ت

ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )27(  املر�شوم  املادة )19( من  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

ال�شجل التجاري، ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة 

)20( من ذات القانون.
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امل�دة الث�منة

النف�ذ

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

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

                                                  

                

وزير ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

زايد بن را�سد الزي�ين

 

�شدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 فـبـــــرايـــــــــــــــــــر 2021م                                                                   
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

 قرار رقم )29( ل�سنة 2021

 بغلق ال�س�الت الري��سية اخل��سة و�س�الت الرتبية البدنية

 وبرك وحم�م�ت ال�سب�حة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني 

)43( و)44( منه،

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

يف  توافرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )33( رقم  القرار  وعلى 

ر الأن�شطة التدريبية اخلارجية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  املن�شاآت التي توفِّ

،)COVID-19(

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها 

 ،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وتعديالته،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

امات ال�شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  املن�شاآت التي حتتوي على ِبَرك وحمَّ

)COVID-19(، املعدل بالقرار رقم )52( ل�شنة 2020،

الن�شاط الريا�شي  لعودة  الر�شادي  الدليل  باعتماد   2020 ل�شنة   )53( رقم  القرار  وعلى 

فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  اخلارجية  واملالعب  الريا�شية  والأكادمييات  ال�شحية  لالأندية 

،)COVID-19( كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2020 با�شتئناف بع�س املن�شاآت اخلا�شة لأن�شطتها، املعدل 
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بالقرار رقم )92( ل�شنة 2020،

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  طلب وزير ال�شحة  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

امل�دة االأوىل

تغلق ال�شالت الريا�شية اخلا�شة و�شالت الرتبية البدنية وبرك وحمامات ال�شباحة، كما 

يوم  اعتبارًا من  وذلك  املغلقة،  الأماكن  تقام يف  التي  الريا�شية  بجميع احل�ش�س  العمل  ُيعلق 

الأحد املوافق 7 فرباير 2021 وحتى يوم ال�شبت املوافق 20 فرباير 2021. على اأن ُي�شمح باإقامة 

التمارين يف الأماكن اخلارجية املفتوحة خالل ذات املدة �شريطة األ يتجاوز العدد 30 �شخ�شًا.

امل�دة الث�نية

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  ُيعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

امل�دة الث�لثة

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

تاريخ �شدوره، وين�ْشِر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

زايد بن را�سد الزي�ين

�شدر بتاريخ:  22 جمادى الآخرة 1442هـ   

المــــــوافــــــق:  4 فبــــــرايــــــــــــــــــر 2021م  
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وزارة �سئون ال�سب�ب والري��سة

 قرار رقم )4( ل�سنة 2021

ب�س�أن تعيني جمل�ض اإدارة موؤقت لن�دي ال�سراع البحريني

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 لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990 وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1993 ب�شاأن ن�ْشـر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي 

ال�شراع البحريني الذي مت ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي ال�شراع البحريني،

ـنة عدم انعقاد  مة من مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س، املت�شمِّ وعلى املذكرة املقدَّ

اإدارة  انتخاب جمل�س  البحريني ملدة عامني متتاليني، وعدم  ال�شراع  لنادي  العمومية  اجلمعية 

للنادي،

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

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر االآتي:

م�دة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت لنادي ال�شراع البحريني ملدة عام، برئا�شة ال�شيخ حممد بن دعيج  يعيَّ

اآل خليفة، وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�س 1- ال�شيخة لولوة بنت خليفة بن عبداهلل اآل خليفة.  

اأمينًا لل�شر 2- حمد محمد حمد المحميد.     

ع�شوًا 3- محمد جا�شم محمد غريب الغريب.    

ع�شوًا 4- محمد غالب محمود اإبراهيم اآل محمود.   

اأمينًا ماليًا ـاد.    5- حمد فوؤاد محمد اأختر محمد �شجَّ

ع�شوًا 6- اإبراهيم �شمير جا�شم محمد ح�شن �شويطر.   



العدد: 3509 – الخميس 4 فبراير 2021

46

م�دة )2(

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  ـن  املعيَّ الإدارة  ملجل�س  يكون 

للنادي ويتوىل اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

ل�شنة 1990،  رقم )1(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.

م�دة )3(

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعنيَّ جميع اأموال النادي 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

م�دة )4(

اأو�شاع  م اىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن  ـن تقريرًا يقدَّ ُيـعد جمل�س الإدارة املعيَّ

به،  العمل  املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم  العامني  املالية خالل  اأموره  نًا  النادي، مت�شمِّ

وفقًا لأحكام القانون، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

م�دة )5(

ـرها وحتديد  ـن فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شْ يبا�شر جمل�س الإدارة املعيَّ

يقوم  اأن  للنادي، على  العمومية  الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمـن 

املجل�س بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها 

ـاًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة  تقريرًا مف�شَّ

للقانون  وفقًا  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  وذلك  ذاتها، 

والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

م�دة )6(

على مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سب�ب والري��سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 فـبــــــرايـــــــــــــــــر 2021م
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وزارة �سئون ال�سب�ب والري��سة

 قرار رقم )5( ل�سنة 2021

 ب�س�أن حتديد �سكل ال�سرك�ت التي يجوز لالأندية الري��سية اتِّـخ�ذه�

ـمة لعمله� واآلية الرق�بة عليه� والقواعد املنظِّ

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون التجارة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وبعد التن�شيق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر االآتي:

الف�سل االأول

تع�ريف

م�دة )1(

ـنة قرين كلٍّ منها  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الريا�شة.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون الريا�شة.

االإدارة المخت�سة: اإدارة ال�شئون القانونية والتراخي�س بالوزارة.

ـر كيانه اإلى ذلك وفقًا لأحكام  الن�دي: النادي الريا�شي الذي ُيـن�شاأ في �شكل �شركة تجارية اأو ُيـغيَّ
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قانـــون الجمعيات والأندية الجتماعيـــة والثقافية والهيئات الخا�شة العاملـــة في ميدان ال�شباب 

والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989.

اإدارة الن�دي: مجل�س اإدارة ال�شركة اأو مديريها اأو مجل�س مديريها بح�شب �شكل ال�شركة المتَخـذ.

الف�سل الث�ين

ت�أ�سي�ض الن�دي 

م�دة )2(

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  يف  ـنة  املبيَّ والأحكام  القواعد  الأندية  تاأ�شي�س  يف  ُيـتبع 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، واملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل 

التجاري، والقرارات ذات ال�شلة ال�شادرة عن الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة.

م�دة )3(

اأ- لالأندية اأن تتخذ اأحد الأ�شكال الآتية:

1- �شركة ذات الم�شئولية المحدودة، ويجوز اأن تكون �شركة غير هادفة للربح.

2- �شركة م�شاهمة مقفلة.

ل يجوز لالأندية التحوُّل من �شكل �شركة اإلى اآخر اأو الندماج اإل بموافقة الوزارة. ب- 

الف�سل الث�لث

الرتخي�ض للن�دي ب�لعمل يف ميدان الري��سة

م�دة )4(

اأ- ل يجوز لالأندية العمل في ميدان الريا�شة اإل بترخي�س �شادر عن الوزارة. 

م الممثل القانوني للنـــادي طلب الترخي�س للوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة، ويجب اأن  يقـــدِّ ب- 

ة لذلك من ِقـَبـل  يكون م�شتماًل على كافة البيانات والم�شتندات المطلوبة وفقًا للنماذج المعدَّ

الوزارة.

م�دة )5(

ُيـ�شرَتط للرتخي�س تواُفر ال�شروط الآتية:
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تقديـــم ن�شخـــة من م�شروع عْقـد تاأ�شي�ـــس ال�شركة، والنظام الأ�شا�شي لهـــا اإْن ُوِجـد، على اأن   -1

ـنًا الآتي:  يكون مت�شمِّ

)اأ( اإ�شم النادي، والذي ُيـ�شتخَدم في كافة مرا�شالته وتعامالته، ول يجوز تغييره اأو تعديله 

بالحْذف اأو ال�شافة اإل باإذن من الوزارة، ودون الإخالل بالأحكام المقررة في القانون 

اأن يتخذ  رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، ول يجوز في جميع الأحوال 

ـلب�س بينه وبين ناٍد اآخر.  النادي ا�شمًا يدعو اإلى الَّ

ـ�س من اأجلها ومركزه الرئي�شي على اأن يكون في المملكة.  �شِّ
ُ
)ب( الأغرا�س التي اأ

)ج( الموارد المالية للنادي.

توافر ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة )11( من هذا القرار في موؤ�ش�شي النادي.  -2

تقديـــم خطاب من ال�شـــركاء اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتبـــاري بتحديد الم�شئول عن   -3

اإدارته.

4-  �شداد الر�شوم المقررة.

تقديم الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.  -5

6-  تقديم اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى ترى الإدارة المخت�شة �شرورة تقديمها للبت في طلب 

الترخي�س.

م�دة )6(

تقوم الوزارة بالبت يف طلب الرتخي�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، وللوزارة احلق 

يف رْفـ�س طلب الرتخي�س يف احلالت الآتية:

عدم توافر اأيٍّ من ال�شروط الواردة في المادة )5( من هذا القرار.  -1

اإذا كان المجتمع في غير حاجة لِخـْدمات النادي.  -2

وجــود اأندية ريا�شية اأخرى ت�شد حاجة المجتمع فيما يتعلق بالأن�شطة التي �شيمار�شها.  -3

اإذا كان اإن�شاء النادي ل يتفق مع الم�شلحة العامة.  -4

5-  عـــدم �شالحية مقر النادي اأو مـــكان ممار�شة ن�شاطه من الناحية ال�شحية اأو الجتماعية اأو 

الريا�شية.

ه اأو اإلغاء ترخي�شه بح�شب الأحوال. اإذا كان النادي قد اأن�شئ بق�شد اإحياء ناٍد اآخر �شبق حلُـّ  -6
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م�دة )7(

ـن الرتخي�س اإ�شم النادي ورقم قْيـده. وُيـمنح الرتخي�س ملدة �شنة واحدة،  يجب اأن يت�شمَّ

ويجوز جتديده ملدد اأخرى مماثلة.

م�دة )8(

له،  الرتخي�س  بعد  بالوزارة  لذلك  املعد  ال�شجل  يف  النادي  قْيـد  املخت�شة  الإدارة  تتوىل 

وي�شدر قرار من الوزير بَنـ�ْشـر رقم القْيـد باجلريدة الر�شمية.

م�دة )9(

يجـــوز للوزير بقرار ي�شدر منه اإلغاء الترخي�ـــس اأو وْقـُفـه لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر، في  اأ- 

الحالت الآتية: 

1- اإذا ثبت عْجـز النادي عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئ من اأجلها. 

ف النادي في اأمواله في غير الأوجه المحددة له طبقًا لأغرا�شه.  2- اإذا ت�شرَّ

3- اإذا ارتكب النادي مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب. 

4- اإذا اقت�شت الم�شلحة العامة ذلك.

ُيـْبـلغ الوزير قراره للنادي بخطاب م�شجل، ويتم تنفيذه من اإدارة النادي بمجرد ِعْلِمـها به. ب- 

ـد القرار في ال�شجل المعد لهذا الغر�س بالإدارة المخت�شة وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.  يقيَّ ج- 

ُيـحَظــــر علـــى اأيِّ �شخ�ـــس اأن ي�شترك في ن�شاط النـــادي بعد ن�ْشـر قرار اإلغـــاء ترخي�شه في  د- 

الجريدة الر�شمية. 

الف�سل الرابع  

الرتخي�ض بتَمـلُّـك االأ�سهم واحل�س�ض 

م�دة )10( 

ك الأ�شهم واحل�ش�س يف الأندية على البحرينيني فقط، ويكون ذلك من خالل  يقت�شر مَتـلُـّ

ترخي�س �شخ�شي �شادر من الوزارة، ول يجوز التنازل عنه للغري اإل بعد موافقة الوزارة.

م�دة )11(

اأ�شهم اأو ح�ش�س فيها اأن يتوافر فيهم  ك  ُيـ�شرَتط يف موؤ�ش�شي الأندية اأو من يرغب بَتـَمـلُـّ
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الآتي:

اأ- ب�لن�سبة لل�سخ�ض الطبيعي:

1- اأن يكون بحريني الجن�شية. 

2- األ يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا.

3- اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، واأل يكون قد �شبق الحكم عليه بعقوبة جناية اأو جنحة 

في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

4- األ يكون منتميًا لأية جمعية �شيا�شية. 

ب- ب�لن�سبة لل�سخ�ض االعتب�ري:

لأفراد  بالكامل  مملوكًا  يكون  واأن  البحرينية،  بالجن�شية  العتباري  ال�شخ�س  يتمتع  1- اأن 

يتمتعون بالجن�شية البحرينية.

2- يجوز لل�شركات التي ت�شاهم فيها المملكة والموؤ�ش�شات والهيئات العامة الح�شول على 

والت�شريعات  القوانين  مع  يتعار�س  ل  بما  وذلك  الأندية،  في  الأ�شهم  ك  بَتـَمـلُـّ ترخي�س 

ـمة لها. المنظِّ

م�دة )12(

اإىل  اأو ح�ش�س فيها تقدمي طلب  اأ�شهم  ك  بَتـَمـلُـّ اأو من يرغب  الأندية  يجب على موؤ�ش�شي 

الإدارة املخت�شة، م�شتوفيًا البيانات وامل�شتندات، بح�شب الآتي:

اأ- ب�لن�سبة لل�سخ�ض الطبيعي:

1- ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

2- الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.

3- �شهادة ُحـ�ْشـن �شيرة و�شلوك �شادرة من الجهة المخت�شة بوزارة الداخلية.

ـدة  4-  بيان بالخبرات ال�شابقة في المجال الريا�شي اأو الإداري اأو الترفيهي اأو الإعالمي موؤيَّ

الَّة، اإْن ُوِجـدت. بالم�شتندات الدَّ

للبت في طلب  تقديمها  المخت�شة �شرورة  الإدارة  اأخرى ترى  اأو م�شتندات  بيانات  5- اأية 

الترخي�س.

ب- ب�لن�سبة لل�سخ�ض االعتب�ري:

1- �شورة معتَمـدة من عْقـد التاأ�شي�س، والنظام الأ�شا�شي اإْن ُوِجـد.

2- ن�شخة من �شهادة القْيـد في ال�شجل التجاري بالن�شبة لل�شركات.  

3- خطاب من ال�شركاء اأو الممثل القانوني بتحديد الم�شئول عن اإدارة ال�شخ�س.

4- بيان بالخبرات ال�شابقة لل�شخ�س العتباري اأو القائمين عليه في المجال الريا�شي اأو 



العدد: 3509 – الخميس 4 فبراير 2021

52

الَّة، اإْن ُوِجـدت. ـدة بالم�شتندات الدَّ الإداري اأو الترفيهي اأو الإعالمي موؤيَّ

5- الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.

للبت في طلب  تقديمها  المخت�شة �شرورة  الإدارة  اأخرى ترى  اأو م�شتندات  بيانات  6- اأية 

الترخي�س.

م�دة )13(

تقوم الإدارة املخت�شة بالبت يف طلب الرتخي�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويف 

ـبًا، وُيـعتَبـر انق�شاء املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للطلب.  ـه يجب اأْن يكون م�شبَّ حالة رْفـ�شِ

م�دة )14(

ـ�س له، ورقم قْيـده. اأ- يجب اأن يت�شمن الترخي�س اإ�شم المرخَّ

ـ�س له تقديم ن�شخة من الترخي�س للوزارة المعنية ب�شئون التجارة لتخاذ  يجب على المرخَّ ب- 

الإجراءات الالزمة.

م�دة )15(

ـ�س له مراعاة الأحكام الآتية:   يجب على املرخَّ

1-  اإخطار الوزارة باأيِّ تغيير في بياناته ال�شادر على اأ�شا�شها الترخي�س.

عدم نْقـل ملكية الأ�شهم والح�ش�س اإل بموافقة من الوزارة.  -2

ُيـحَظـر الندماج اأو ال�شتحواذ دون الح�شول على موافقة من الوزارة.  -3

م�دة )16(

ك الأ�شهم والح�ش�س  ـ�س لُمــــالَّ اأ- ُيـن�شـــاأ بـــالإدارة المخت�شة �شجـــل م�شل�شل ومفهر�ـــس يخ�شَّ

بالأندية.

ـ�س لهم، ورقـــم القْيـد، واأية  يجـــب اأن ي�شتمل ال�شجـــل بوجه الخ�شو�س علـــى اأ�شماء المرخَّ ب- 

بيانات اأو مالحظات اأخرى ترى الإدارة المخت�شة �شرورة اإدراجها.  

ج- يجوز لذوي ال�شاأن الطالع على ال�شجل والح�شول منه على �شهادة تفيد القْيـد فيه.

ـن على الإدارة  د- تحتفـــظ الإدارة المخت�شـــة بال�شجـــل، وُيـحَظر التخل�س منه اأو اإتالفـــه، ويتعيَّ

ث ب�شكل دوري، يت�شمن كافة المحتويات الم�شار  اإن�شاء اإر�شيف اإلكتروني لهذا ال�شجل ُيـَحـدَّ

اإليها في المادة رقم )12( من هذا القرار.
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الف�سل اخل�م�ض

اإدارة الن�دي 

م�دة )17(

اأ- يديـــر �شئون النادي مجل�ـــس اإدارة اأو مدير اأو مجل�س مديرين وفقـــًا للنظام الأ�شا�شي اأو عْقـد 

ـنة في قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر بالمر�شوم  تاأ�شي�س ال�شركة وبح�شب الأحكام المّبيَّ

بقانون رقـــم )21( ل�شنـــة 2001. وي�شع النادي هيـــكاًل اإداريًا ليخدم كافـــة �شئونه الإدارية 

واأن�شطته الريا�شية. 

ـد فيه اأ�شماء اأع�شـــاء اإدارات الأندية، وي�شري على هذا  ُيـن�شـــاأ بالإدارة المخت�شة �شجل تقيَّ ب- 

ال�شجل الأحكام الوارد في البندين )ج( و)د( من المادة )16( من هذا القرار. 

علـــى اإدارة النـــادي اإخطار الوزارة باأيِّ تعديل في اإدارة النـــادي خالل خم�شة ع�شر يومًا من  ج- 

تاريخ ح�شوله.

م�دة )18(

مـــع عدم الإخالل باأحكام المادة )240( من قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر بالمر�شوم  اأ- 

بقانون رقـــم )21( ل�شنة 2001، واأحكام قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافية 

والهيئـــات الخا�شة العاملـــة في ميدان ال�شبـــاب والريا�شة والموؤ�ش�شـــات الخا�شة، ال�شادر 

بالمر�شـــوم بقانـــون رقـــم )21( ل�شنة 1989، يجـــب اأن تتوافر فـــي اأع�شـــاء اإدارات الأندية 

ال�شروط الآتية:

1- اأن يكون الع�شو بحريني الجن�شية متمتعًا بكافة حقوقه المدنية وال�شيا�شية، ويجوز لغير 

البحريني اأن يكون ع�شوًا في اإدارات الأندية وذلك بعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شباب 

والريا�شة بناًء على تو�شية من الوزير.

2- اأن يكون من المهتمين بالن�شاط الريا�شي.

3- األ يكون منتميًا لأية جمعية �شيا�شية.

ـي اإدارة النادي.  ك الأ�شهم والح�ش�س في تولِّ ل تخل اأحكام الفقرة ال�شابقة في حقوق ُمالَّ ب- 

م�دة )19(

يف  من�شب  ل�شْغـل  ـح  املر�شَّ ال�شخ�س  على  الوزارة  من  كتابية  موافقة  على  احل�شول  يجب 

اإدارة النادي.
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م�دة )20(

يجـوز للوزارة اأن تندب من تراه لح�شور اجتماعات اإدارة النادي اأو الجمعية العامة. اأ- 

يجـــوز دعوة اإدارة النـــادي لجتماع طارئ بناًء على طلب الوزارة اأو الـــوزارة المعنية ب�شئون  ب- 

التجارة اإذا دعت �شرورة اإلى ذلك. 

م�دة )21(

ل يجوز اجلْمـع بني اإدارة النادي والعمل باأية وظيفة يف اأحد الأندية الأخرى.

م�دة )22(

ـن مديرًا تنفيذيًا باأجر ممن تتوفر فيهم ال�شروط التي حتددها  يجوز لإدارة النادي اأن تعيِّ

الوزارة. ويجوز دعوة املدير حل�شور اجتماعات جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت 

اإدارة  من  بت�شريح  اإل  مقابل  بدون  اأو  اآخر مبقابل  اأيَّ عمل  يبا�شر  اأن  للمدير  يجوز  ول  فيها، 

النادي وموافقة الوزارة.

م�دة )23(

تبا�شر اإدارة النادي الخت�شا�شات الآتية: 

ــــع الأ�ش�س والبرامـــج التي ت�شاعد على النهو�ـــس بالم�شتوى الفني للفـــرق الريا�شية في  و�شْ  -1

فئات ال�شـــن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبـــات الريا�شية الم�شتِركة فيها 

فـي حـدود ال�شيا�شـة العامة التي ي�شعها اتحاد اللعبة المخت�س. 

ـع الالئحة الداخلية ولئحة الن�شاط الريا�شي والالئحة ال�شحية.  2-  و�شْ

ت�شكيل اللجـــان الدائمة اأو الموؤقتة لبحث وتـنظيم �شئون واأن�شطة النادي المتنوعة �شواًء من   -3

بيـــن اأع�شاء اإدارة النـــادي اأو اأع�شاء النادي، ويجوز ال�شتعانة فـــي ذلك بخبراء من خارج 

النادي. 

ـع التقرير ال�شنوي لنواحي الن�شاط المتنوعة بالنادي، واإفادة الوزارة بن�شخة منه. و�شْ  -4

م من الأع�شاء. بحث المقترحات وال�شكاوى التي تقدَّ  -5

تعيين العاملين بالنادي وتقرير اأجورهم واتخاذ الإجراءات التاأديبية ِقـَبـلهم.  -6

اأية اخت�شا�شـــات اأخرى من�شو�س عليها في قانون ال�شـــركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم   -7

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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 الف�سل ال�س�د�ض  

تـنظيم االأعم�ل الفنية واالإدارية للن�دي

م�دة )24(

ت�شع اإدارة النادي اللوائح الالزمة لتـنظيم اأعمال النــادي الفنيــة والإداريــة وفقًا ِلـما تراه 

منا�شبًا ومبا ل يتعار�س مع قانون ال�شركات التجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وعليها اأن تعر�س هذه اللوائح على الوزارة لعتمادها، 

وتكون هذه اللوائح بح�شب الآتي: 

اأ- الالئحة الداخلية: 

وتت�شمن امل�شائل التـنفيذية الالزمة لتحقيق اأغرا�س النادي واأهدافه، وت�شتمل على الأمور 

الآتية:

قواعد تنظيم �شئون الع�شوية بالنادي واآليات ال�شكاوى والعقوبات.  -1

مواعيد فْتـح النادي وَغـْلـِقـه.   -2

قواعد اإجراءات ح�شور الزوار للنادي.   -3

4-  قواعد ا�شتخدام مرافق النادي ومالعبه. 

5-  قواعد تـنظيم �شجالت النادي والدفاتر والمحفوظات. 

ب- الئحة الن�س�ط الري��سي: 

وت�شتمل على الأمور الآتية: 

1-  ُنـُظـم وقواعد الن�شاط الريا�شي بالنادي. 

اإجراءات و�شروط التعاقد مع الم�شرفين والمدربين للن�شاط الريا�شي بالنادي.   -2

اخت�شا�شـــات الم�شرفين والمدربين وواجباتهم وعالقتهم باإدارة النادي واتحادات اللعبات   -3

الريا�شيـــة المخت�شة وغيـــر ذلك من الأمور المتعلقـــة بتـنظيم الن�شـــاط الريا�شي بالنادي 

داخليًا وخارجيًا. 

ج-  الالئحة ال�سحية: 

ال�شحية  الرعاية  وُنـُظـم  النادي  يف  ـق  تطبَّ التي  والوقاية  العامة  ال�شحة  قواعد  وت�شمل 

لالعبني وعالجهم عند املر�س اأو الإ�شابات. 

م�دة )25(

تلتـــزم اإدارة النـــادي باإم�شاك الدفاتر التجارية وفقًا لالأحـــكام المن�شو�س عليها في قانون  اأ- 
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التجارة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، والقرارات الأخرى ذات ال�شلة، 

كما تلتزم بالحتفاظ في مقر النادي بال�شجالت الآتية: 

ـن به اإ�شم كل ع�شو ولقبه وجن�شيته ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ  1- �شجل قْيـد الأع�شاء مبيَّ

قبولـه في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي. 

ـع المحا�شر من الرئي�س.  ن فيه محا�شر اجتماعات اإدارة النادي على اأن توقَّ 2- �شجل تدوَّ

ن فيه محا�شر اجتماعات الجمعية العامة. 3- �شجل تدوَّ

4- دفتر قْيـد ال�شتراكات ور�شوم القْيـد. 

يجــوز للمجل�س اأن ين�شئ �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالنادي.  ب- 

ـم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  ُيـ�شتَرط قبل البدء في العمل بال�شجالت والدفاتر، اأن ترقَّ ج- 

مت�شل�شلة واأن تختم بخْتم النادي. 

م�دة )26(

اأو  الإدارية  اأو  الفنية  اأع�شاء الأجهزة  اأيٍّ من  اأو  اأموال لأيِّ لعب  اأية  دْفـع  للنادي  ل يجوز 

العقد  يف  يدَرج  اأن  على  الطرفني،  بني  العالقة  ـم  ينظِّ عْقـد  حترير  دون  التحكيمية  اأو  الطبية 

ـم الو�شاطة والتحكيم، وتراعى يف ذلك القواعد ذات ال�شلة بقوانني واأنظمة احتادات  �شرط ينظِّ

اللعبات الريا�شية املعنية. 

م�دة )27(

علـــى اإدارة النـــادي اإخطـــار الوزارة بن�شخة مـــن كافة العقـــود التي ُتـبِرمها �شـــواًء كانت مع  اأ- 

الريا�شييـــن اأو العامليـــن، اأو عقود بيـــع اأو �شراء العقـــارات اأو الأرا�شي، اأو عقـــود تاأجير اأو 

ا�شتثمار �شيء من ذلك.

ـقة للوزارة �شنويًا. على اإدارة النادي تقديم ن�شخة من البيانات المالية المدقَّ ب- 

الف�سل ال�س�بع

اأحك�م ع�مة

 م�دة )28(

يعمل النادي يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها الوزارة والوزارة املعنية ب�شئون التجارة 

حتددها  التي  والتوجيهات  والربامج  العامة  ال�شيا�شة  ـباع  باتِّ يلتزم  كما  لرقابتهما،  ويخ�شع 

احتادات اللعبات الريا�شية وذلك بالن�شبة للعبة التي ي�شرتك فيها النادي. 

م�دة )29(

ل يجـــوز للنادي اإقامـــة مباريات مع الفرق الأجنبية �شواًء داخـــل المملكة اأو خارجها اإل بعد  اأ- 
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الح�شول على اإذن من اتحاد اللعبة الريا�شي المخت�س وموافقة الوزارة كتابيًا، كما ل يجوز 

ـى اأمواًل اأو هبات من اأ�شخا�س اأو هيئـــات مقرها خارج المملكة اأو اأن ير�شل  للنـــادي اأن يتلقَّ

�شيئـــًا مـــن ذلك اإليها اإل باإذن كتابي مـــن الوزارة، ووفقًا لالإجراءات المقـــررة قانونًا لجْمـع 

المال لالأغرا�س العامة.

ل يجوز للنادي اأن ينت�شب اأو ي�شترك اأو ين�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو اتحاد مقره خارج  ب- 

ـيُّ خم�شة واأربعين يومًا دون البت في طلب  المملكة دون اإذن م�شبق من الوزارة. وُيـعتَبر ُمـ�شِ

النت�شاب اأو ال�شتراك اأو الن�شمام الم�شار اإليه بمثابة رْفـ�س �شمني للطلب. 

م�دة )30(

ُيـحَظـر على النادي ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية اأو الدينية. 

م�دة )31(

مع  بالتفاق  العدل  ب�شئون  املعِني  الوزير  من  قرار  بندبهم  ي�شُدر  الذين  للموظفني  يكون 

ـْبـطية الق�شائية يف تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويجب على الأندية متكني ماأموري  الوزير، �شفة ال�شَّ

ق من تطبيق اأحكام هذا القرار،  ـْبـط الق�شائي املنتَدبني من القيام باأعمال التفتي�س والتََّحقُّ ال�شَّ

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ التام مع ماأموري  التعاون  واإبداء  التفتي�س  اإجراءات  ت�شهيل  كما يجب عليها 

بغر�س متكينهم من الطالع على جميع البيانات واملعلومات ال�شحيحة الالزمة لأداء مهامهم.

م�دة )32(

ل يخل ما ورد بهذا القرار من اأحكام مبا للوزارة املعنية ب�شئون التجارة من حق الإ�شراف 

والرقابة على ال�شئون الإدارية واملالية اخلا�شة بالنادي.

م�دة )33(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئون ال�سب�ب والري��سة

اأمين بن توفيق املوؤيد 

�شدر بتاريخ:21 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 فـبـــــــرايـــــــــــــــر 2021م
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وزارة االأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

 قرار رقم )24( ل�سنة 2021

ب�س�أن تغيري ت�سنيف عدد من العق�رات يف منطقة احلنينية - جممع 903

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

م�دة )1(

مناطق  ت�شنيف  من   903 – جممع  احلنينية  منطقة  يف  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ُيغريَّ 
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امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًا ِلـما 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

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

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة االأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

قرار رقم )25( ل�سنة 2021

ب�س�أن تغيري ت�سنيف جزء من عق�ر بعد التق�سيم يف منطقة مق�بة، جممع 505

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

م�دة )1(

يغريَّ ت�شنيف اجلزء ال�شمايل من العقار رقم 05020627 الكائن يف منطقة مقابة – جممع 
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505 بعد التق�شيم من ت�شنيف مناطق املواقع الأثرية )AR( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات 

اأ )RA( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة  الطبيعة اخلا�شة )SP( ومناطق ال�شكن اخلا�س 

)PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزارء رقم )28( ل�شنة 2009. 

م�دة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

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

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة االأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

قرار رقم )31( ل�سنة 2021

ب�س�أن ت�سنيف عق�ر يف منطقة دملوني� – جممع 269

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

م�دة )1(

ت�شنيف  �شمن   269 – جممع  دملونيا  منطقة  يف  الكائن   02030541 رقم  العقار  ي�شنَّف 



العدد: 3509 – الخميس 4 فبراير 2021

65

القرار، وتطبَّق عليه  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )REC( املناطق الرتفيهية

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009. 

م�دة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

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

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة االأ�سغ�ل و�سئون البلدي�ت والتخطيط العمراين

قرار رقم )36( ل�سنة 2021

ب�س�أن ت�سنيف عق�ر يف منطقة �سند – جممع 743

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

م�دة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 06022937 الكائن يف منطقة �شند – جممع 743 �شمن ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ب�شرط الدمج مع العقار املجاور ال�شرقي رقم 06008936 ِوْفقًا ِلـما هو 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009. 

م�دة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

م�دة )3(

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

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

ع�س�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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االإعالن�ت ال�س�درة تطبيق� لق�نون رقم )6( ل�سنة 2006 ب�س�أن الر�سوم والنم�ذج 

ال�سن�عية 

اإعالن رقم )3( ل�سنة 2021

 

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

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها.

ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب.

ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير اإدارة التج�رة اخل�رجية

وامللكية ال�سن�عية    
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رقم الطلب: ب ت /  1754

ا�سم الط�لب:  كانت ليف ويذاوت ات، اإل اإل �شي

عنوانه: 90 5 اأفنيو، 8 فلور، نيويورك، اإن واي 10011، الوليات المتحدة الأمريكية

ت�ريخ تقديم الطلب: 2020/11/02

و�سف طلب الت�سميم: قنينة

 الت�سنيف : 09.01

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

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع

 351 المن�مة / ال�سويفية، 990

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الطلب: ب ت /  1763

ا�سم الط�لب:  ب�شمة الحياة لالأدوات المنزلية )�س ذ م م(

عنوانه: محل رقم 3 ملك محمد اأمين عبد الواحد فكري ، �شوق المر�شد ، البطين ، ديرة - �س 

ب )5154( ، دبي  ، دولة المارات العربية المتحدة
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ت�ريخ تقديم الطلب:  2021/01/07

و�سف طلب الت�سميم: قدر طهي بت�شميم باللون الأ�شود

 الت�سنيف : 07.02

ا�سم الوكيل المفو�ض: و تي بي اأ�س اآي بي كون�شلتنت�س �س.�س.و

عنوانه : �شقة 21 ، مبنى 338 ، طريق 1705 ، مجمع 317 ،

 المنطقة الدبلوم��سية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الطلب: ب ت /  1764

ا�سم الط�لب:  ب�شمة الحياة لالأدوات المنزلية )�س ذ م م(

عنوانه: محل رقم 3 ملك محمد اأمين عبد الواحد فكري ، �شوق المر�شد ، البطين ، ديرة - �س 

ب )5154( ، دبي  ، دولة المارات العربية المتحدة

ت�ريخ تقديم الطلب:  2021/01/07

و�سف طلب الت�سميم: قدر طهي بت�شميم باللون الأ�شود

 الت�سنيف : 07.02

ا�سم الوكيل المفو�ض: و تي بي اأ�س اآي بي كون�شلتنت�س �س.�س.و

عنوانه : �شقة 21 ، مبنى 338 ، طريق 1705 ، مجمع 317 ،

المنطقة الدبلوم��سية
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رقم الدعوى: 2021/3/غرفة

اإعالن بالئحة دعوى

المدعـــي: �شتيت بنـــك اأوف اإنديا )�شجل تجاري 58702(، وكيلـــه المحامي الأ�شتاذ نزار عقيل 

رئي�س. 

عنوانه: مكتب 1004، مبنى 15 ، طريق 3801، مجمع 338، مملكة البحرين.

المدعى عليه� االأولى: اأ�شواق جي. اإ�س. اإف. ذ.م.م )�شجل تجاري 64037(.

اآخر عنوان معلوم له�: مبنى216، طريق 333، مجمع 321، الق�شيبية، مملكة البحرين.

المدعى عليه الث�ني: �شيتايل راجان )الرقم ال�شخ�شي 5711058709(.

اآخر عنوان معلوم له: مبنى216، طريق 333، مجمع 321، الق�شيبية، مملكة البحرين.

الطلب�ت في الئحة الدعوى:

اأواًل: اإ�شـــدار قرار وب�شفة م�شتعجلة بالأمر بالتعميم على ح�شابات المدعى عليهما لدى البنوك 

البحرينية في حدود مبلغ المطالبة.

ث�نًيـــ�: ا�شلًيـــا، الحكـــم باإلـــزام المدعـــى عليهما بالت�شامـــن باأن يوؤديـــا للمدعي مبلغـــًا مقداره 

1،002،108/898 )مليـــون واإثنان األفًا ومائة وثمانية دنانير وثمانمائـــة وثمانية وت�شعون فل�شًا( 

بالإ�شافة اإلى الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام.

ث�لًثـــ�: اإحتياطًيـــا، نْدب خبير محا�شبي تكون مهمته ح�شـــاب المبالغ التي تخلَّف المدعى عليهما 

عن �شدادها بموجب اتفاقية الت�شهيالت المالية.

رابًع�: الحكم باإلزام المدعى عليهما بالت�شامن بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأمر الق��سي ال�س�در على غالفه� بت�ريخ 12 ين�ير 2021

 ناأمر باإيقاع احلجز التحفظي على ح�شابات املدعى عليها الأوىل واملدعى عليه الثاين لدى 

البنوك العاملة يف مملكة البحرين وذلك يف حدود املبلغ املطاَلب به مع الر�شوم فقط.

لئحة  اأعاله بطلبات  املذكورين  عليهما  املنازعات للمدعى  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

الدعوى،  لإدارة  الأول  الجتماع  ال�شادر على غالفها ومبوعد ح�شور  القا�شي  وباأمر  الدعوى، 

مبقر  وذلك  �شباًحا،   11:30 ال�شاعة  عند   2021 فرباير   9 املوافق  الثالثاء  يوم  عْقُده  واملقرر 

الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، 

 2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية،  املنطقة 

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار 

مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

                                                                                      

 مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�سوية املن�زع�ت

اإعالن�ت من غرفة البحرين لت�سوية املن�زع�ت
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رقم الدعوى: 2021/5/غرفة

اإعالن بالئحة دعوى ومبوعد اجتم�ع اإدارة دعوى وح�سور

المدعـــي: �شتيت بنـــك اأوف اإنديا )فرع ل�شركة اأجنبية(، وكيلتـــه المحامية الأ�شتاذة نور عبا�س 

الري�س.

عنوانه�:  مكتب 13 ب، الطابق 13، البرج الغربي، مرفاأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

المدعى عليه� االأولى: �شركة برامكو ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 7820(.

المدعى عليه الث�ني: فيناي كومار ديوان )الرقم ال�شخ�شي 481003789(. 

المدعى عليه� الث�لثة: �شركة البحرين لال�شتثمارات ال�شناعية )�شجل تجاري رقم 28040(.

عنوانهم: مكتب رقم 2، مبنى 256، �شارع 2705، مجمع 327، المنامة، مملكة البحرين.  

 المدعى عليه� الرابعة: �شركه كانيكا للخدمات البحرية )�شجل تجاري رقم  20303(.

عنوانه�: �شقة 30 ، مبنى 256، �شارع 2705، مجمع 327، المنامة، مملكة البحرين.  

المدعى عليه� الخ�م�سة: �شركة �شكراب مول )�شجل تجاري رقم  14555(.

عنوانهم�:  مبنى 1546، �شارع 5141، مجمع 951، ع�شكر، مملكة البحرين.  

الطلب�ت في الئحة الدعوى:

اأواًل: اأ�شليًا، الحكم باإلزام المدعى عليهم جميعًا بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا للمدعي مبلغًا 

مقـــداره 1،984،115/677 دينار بحريني )مليون وت�شعمائـــة واأربعة وثمانون األفًا ومائة وخم�شة 

ع�شر دينارًا بحرينيًا و�شتمائة و�شبعة و�شبعون فل�شًا( بالإ�شافة اإلى الفوائد القانونية بواقع %10 

من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

ث�نيـــ�ً: احتياطيًا، نـــْدب خبير في الدعوى تكون مهمته الطالع علـــى الأوراق وبحث الم�شتندات 

للو�شول اإلى اأحقية المدعي بطلباته.

ث�لث�ً: الحكم باإلزام المدعى عليهم بذات ال�شفة بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى 

املوافق  الدعوى واملقرر عقده يوم الأحد  رقم 2021/5/غرفة ومبوعد ح�شور الجتماع لإدارة 

14 فرباير 2021 عند ال�شاعة 10:15 �شباًحا، وذلك مبقر الغرفة وعنوانها بناية البارك بالزا، 

القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة 

البحرين، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من 

املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

                              مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�سوية املن�زع�ت
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وزارة ال�سن�عة والتج�رة وال�سي�حة

اإعالن�ت مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )84( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�س�من

 AWAL اإليه ال�شيد/  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

DAD بموجب توكيل عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي حمل ا�شم )مزاد المملكة لبيع الأثاث والأجهزة الكهربائية 

الم�شتعملة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52668، طالبًا تحويل الفرعين الول والثالث من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى 

�شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني وت�شجل با�شم كل من: فريده بي بي 

 .AWAL DADقري�س خان كريم داد زرداد اآدم خان، و

اإعالن رقم )85( ل�سنة 2021

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

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )روزالية للزهور والحلوى ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

ال�شيدة/  با�شم  وت�شجل  اإلى موؤ�ش�شة فردية،  لل�شركة وتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 126550-1، طالبين 

حواء �شالح عبدالكريم المير، بناًء على تنازل ال�شركاء عنها لها.

اإعالن رقم )86( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جعفر �شبت 

لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيد/ علي محمد علي دروي�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإيكو بلومز 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبًا   ،7-14493 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للزهور(، 

ح�شين  علي  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 
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   .KALUBOVILAGE DUMINDA JAYAMINI ALWISعبداهلل ح�شن المحافظة، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )87( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

القيد  بموجب  الم�شجلة  المدينة(،  ميناء  )اأ�شواق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  علي محمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  الموؤ�ش�شة رقم 17 ورقم 29  رقم 52517، طالبا تحويل فرعي 

 NAJASوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  اإبراهيم علي محمد اأحمد، و

.NANTHOTH، MUHAMMAD RAEES PEEDIKA KKANDY

 

اإعالن رقم )88( ل�سنة 2021

 ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل فرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإ�شماعيل 

علي عبداهلل رم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جاي كاي بحرين للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 94820، طالبًا تحويلها اإلى فرع من ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )جيه كيه اآر لخدمات 

الكمبيوتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97948.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )89( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

لل�شعر(،  الخليج  بوابة  ا�شم )مركز  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الأن�شاري، مالك  عبدالعزيز محمد عبداهلل 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 50550، طالبا تحويل الفرع رقم13  من الموؤ�ش�شة الم�شمى )فوياج للدعاية والإعالن( 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

.BIJU KUMMATH NARAYANANمن: عبداهلل عبدالعزيز محمد عبداهلل الن�شاري، و
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اإعالن رقم )90( ل�سنة 2021  

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

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

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ب�شت فك�س لل�شيانة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114375، 

الم�شماة )ب�شت  القائمة  الم�شئولية المحدودة  ال�شركة ذات  اإلى فرع من فروع مجموعة  ال�شركة  طالبين تحويل 

اإبراهيم  عبدالعزيز  محمد  من:  لكل  والمملوكة   ،429 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  لوكي�شن 

جا�شم ر�شدان، وح�شام عدنان م�شطفى ح�شن اآل �شرف. 

اإعالن رقم )91( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

علي محمد اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المندو�س للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 52517، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 MOHAMMAD SHAFIمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي محمد اأحمد، و

.SHAHAD MOHAMMEDو ،KADHAR KADAVIL

اإعالن رقم )92( ل�سنة 2020

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فوزية 

علي عبداهلل جناحي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخبير لل�شجاد وال�شتائر والأثاث والتنجيد(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،39017 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فوزية علي  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

.ABDULMATINو ،.MOHAMMAD HUMAYUN KABIR MAZUMDER Mعبداهلل جناحي، و

 

اإعالن رقم )93( ل�سنة 2021

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

اإىل فرع من فروع موؤ�س�سة فردية

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماز بزنز �شنتر ذ.م.م، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69765، 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من فروع الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )�شالون فكتوريان(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 74758، المملوكة لل�شيدة/ ن�شرين محمد ذيب العمري، وتكليف المحامية ليلى عي�شى اأحمد عي�شى رم�شان 

بمبا�شرة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )94( ل�سنة 2020

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اأحمد علي اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تلكونك�س لال�شت�شارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،93605

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )بروميثيو�س كابيتال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 133894.

اإعالن رقم )95( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من �سركة ذات م�سئوليه حمدودة

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة بقيد جديد

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ت�شامن(  �شتيفينز/  )مور  الم�شماة  المحترفة  المتخ�ش�شة  المهنية  الت�شامن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )العدلية �شوبر ماركت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90540، طالبين 

تحويل الفرع الثالث من ال�شركة والم�شمى )بى اأنفوؤ�شك ذ.م.م( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها 

 GOKULDEV من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  جديد،  وبقيد 

 .REMYA GOKULDEVو ،VASUDEVAN

اإعالن رقم )96( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

AREEKASSERIL KIZHAKKETHIL NARAYANAN SUSEELAN، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )ال�شايان لمواد البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 47903-11، طالبًا تحويل الفرع رقم 11 من 

الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، 
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 AREEKASSERIL KIZHAKKETHIL NARAYANANو دان�س،  ميرزا  نا�شر  علي  مــن:  كل  با�شم  وت�شجل 

.SUSEELAN

اإعالن رقم )97( ل�سنة 2021

ب�س�أن اإدم�ج �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

مبوؤ�س�سة فردية ق�ئمة 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تا�شوما اإنترنا�شيونال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 96714، 

طالبين اإدماج ال�شركة بالموؤ�ش�شة الفردية قائمة الم�شماة )فيروز لوج�شتيكز(، المملوكة لل�شيد/ مف�شل فيروز 

عبدعلي عبدالر�شول عبدالعلي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )98( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ ن�شيم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اأحمد هزيم جا�شم ال�شام�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز األعاب قطر(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 32376، طالبًا تحويل الفرعين الثاني والرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

هزيم  اأحمد  ن�شيم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

 PULIKKA MADAMو ،ABDURAHIMAN THEKKEMANNILو ،YUNUS KADAVATHال�شام�شي، و جا�شم 

      .PARAMB SHEBEER

اإعالن رقم )99( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل حتويل ثالثة فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

كاظم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

مهدي كاظم �شلمان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة دينامو للنجارة(، والم�شجلة بموجب القيد 

رقم 57610، طالبًا تحويل الفروع اأرقام )1( و)3( و)6( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

 SAYEDKADHEM:بذاتها، وبالقيد نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.SAJITHKUMAR AMBADIو ،MAHDI KADHEM SALMAN
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اإعالن رقم )100( ل�سنة 2021

ب�س�أن حل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

وحتويله� اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دي�شكفري للعطالت ال�شياحية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

للخدمات  العالمية  )اأوكتك  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  من  لفرع  وتحويلها   ال�شركة  طالبين  حل    ،1-125047

الم�شاندة( المملوكة  لل�شيد/  عبدالرحمن علي �شقر العطاوي، الم�شجلة  بموجب القيد رقم1-33605.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )101( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مرت�شى 

فخر الدين جوا علي لوليا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج ح�شينة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

فا( اإلى �شركة ذات م�شئولية  القيد رقم 78293، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )قرطا�شية الرَّ

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مرت�شى 

       .WILSON KUNJUMONفخر الدين جوا علي لوليا، و

اإعالن رقم )102( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 

بن فا�شل بن حماد العامري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شور 66 لقطع غيار ال�شيارات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 110185، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )103( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل ثالثة فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شركة ذات  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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اأ�شماء قا�شم ح�شين  الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )النبهان لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيدة/ 

بموجب  الم�شجلة  والفنادق(،  المطاعم  لتجهيزات  )اأبوعدنان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  دواه، 

القيد رقم 98976، بطلب تحويل الفروع )3( و)4( و)5( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها وبال�شجل نف�شه، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأ�شماء 

قا�شم ح�شين دواه، وعمران محمد �شليم بقاعي.

اإعالن رقم )104( ل�سنة 2021    

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية    

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة   

     

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  للمقاولت(،  ال�شوداء  ا�شم )المباني  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شاني،  علي  عبداللطيف 

قائمة  �شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  الموؤ�ش�شة  الثاني من  الفرع  القيد رقم 127745، طالبًا تحويل  بموجب 

بذاتعا، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن عبداللطيف علي 

.Chris Sabana Asmy Maharajan ح�شاني، و

اإعالن رقم )105( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم علي 

محمد اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ت�شجيالت ونا�شة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52517-

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  3، طالبا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة 

          .RAYEES MARUVOT 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي محمد اأحمد، و

اإعالن رقم )106( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رويال �شبارك جاليري(، الم�شجلة بموجب القيد  علي محمد 

رقم 52517، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 RAFIQU MEETHALEمقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي محمد اأحمد، و

.SHAMIL EBRAHIM MEETHALEو ،PALLIKULANGARA
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اإعالن رقم )107( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

ح�شن جعفر ح�شن العني�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات �شياء ال�شم�س(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 136932، طالبًا تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن رقم )108( ل�سنة 2021

ب�س�أن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

علي محمد اأحمد، ا مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق ميناء المدينة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 52517-1، طالبًا تحويل الفرع رقم 33 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )هابي لند لإك�ش�شوارات الهواتف( اإلى �شركة 

با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات 

.RASHID KANNANKOT و ،SUBAIR MEMANNIL MEETHALاإبراهيم علي محمد اأحمد، و

اإعالن رقم )109( ل�سنة 2021

ب�س�أن تخفي�ض راأ�سم�ل  

�سركة )فين�سر ك�بيت�ل بنك �ض�م�ب� مقفلة(

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ا�شحاب ال�شركة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  بنك �س.م.ب. مقفلة(  كابيتال  ا�شم )فين�شر  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

اإلى  اأمريكي  دولر   500،000،000.000 من   به  ال�شركة  الم�شرح  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،58222 رقم 

دولر   190،000،000.000 من  والمدفوع  ال�شادر  المال  راأ�س  وتخفي�س  اأمريكي،  دولر   200،000،000.000

اأمريكي اإلى 22،296،000.000 دولر اأمريكي.  

اإعالن رقم )110( ل�سنة 2021

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

اإىل موؤ�س�سة فردية

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيت الجودة لال�شت�شارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، لت�شبح وت�شجل با�شم  رقم 81963، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ال�شيد/ اأحمد عبدالكريم مكي عي�شى الكوفي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )111( ل�سنة 2021    

ب�س�أن حتويل موؤ�س�سة فردية    

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة   

     

اإليه مكتب المحامية  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

اإبراهيم علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رو�س  زهرة الم�شقاب، نيابة عن ال�شيد/ عبا�س خليل 

للتجهيزات ال�شناعية والتجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 93769، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: عبا�س خليل اإبراهيم علي، وكمال محمد بعلبكي.


