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وزارة العدل وال�ضئون االإ�ضلمية واالأوقاف

 قرار رقم )13( ل�ضنة 2021

 بتعديل الئحة تنظيم العمل مبعهد الدرا�ضات الق�ضائية والقانونية

ال�ضادرة بالقرار رقم )52( ل�ضنة 2007

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

الق�شائية  الدرا�شات  معهد  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )69( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والقانونية،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  والقانونية،  الق�شائية  الدرا�شات  مبعهد  العمل  تنظيم  لئحة  وعلى 

)52( ل�شنة 2007،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُتـ�شاف اإىل لئحة تنظيم العمل مبعهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، ال�شادرة بالقرار 

رقم )52( ل�شنة 2007، مواد جديدة باأرقام )7( و)8( و)9(، ِوْفـقًا للن�شو�س التالية، ويعاد 

ترقيم املادتني رقمي )7( و)8( لتكونا )10( و)11(:

مادة )7(:

ـ�س لأن�شطة  »ُيـن�شاأ يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ح�شاب )اأمانات( يخ�شَّ

وبرامج املعهد التعاقدية، وتوَدع فيه املبالغ التي توؤديها اجلهة املتعاقدة مع املعهد من الأ�شخا�س 

الطبيعية اأو العتبارية العامة اأو اخلا�شة لتغطية التكاليف املبا�شرة لتنفيذ الن�شاط اأو الربنامج 

حمل التعاقد، ويتم ال�شرف من هذا احل�شاب لتغطية تكلفة الن�شاط اأو الربنامج حمل التعاقد، 

ـ�س من اأجله. ـ�س لن�شاط اأو برنامج يف غري ما ُخـ�شِّ ول يجوز اأن يتم �شرف اأيِّ مبلغ خم�شَّ

الأن�شطة  كافة  املادة،  اأحكام هذه  تنفيذ  لأغرا�س  التعاقدية  والربامج  بالأن�شطة  ـد  وُيـق�شَ

ـي اخلدمة اأو اجلهة املتعاقدة اأو كالهما. يه متلقِّ والربامج التي يتم اإعدادها وتنفيذها مبقابل يوؤدِّ

د فائ�س املبالغ املتبقية من التعاقدات من ح�شاب الأمانات امل�شار اإليه يف الفقرة الأوىل  وُيـَورَّ

من هذه املادة، اإىل ح�شاب الإيرادات يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.«

مادة )8(: 

على  للقائمني  التعاقدية  والربامج  الأن�شطة  بتنفيذ  املتعلقة  واملكافاآت  الأجور  »ُتـ�شرف 



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

6

الأن�شطة  واأخ�شائيي  وخرباء  مدربي  ومكافاآت  اأجور  ح�شاب  لآلية  ِوْفـقًا  الربنامج  اأو  الن�شاط 

والربامج التعاقدية، املرافقة لهذه الالئحة.«

مادة )9(:

»ت�شتمل تكلفة عقد الأن�شطة اأو الربامج التعاقدية على الآتي:

1- مقابـــل ت�شميـــم واإعـــداد ومراجعة وتطوير المـــادة العلميـــة، بمراعاة نـــوع التدريب ودرجة 

ـ�س وعدد ال�شاعات. التخ�شُّ

2- تكاليف الطباعة والت�شوير الورقي اأو الإلكتروني للمادة العلمية.

3- مكافاآت المدربين والخبراء والأخ�شائيين مح�شوبة بعدد �شاعات التدريب وبمراعاة م�شتوى 

ب ومحـــل اإقامته المعتادة ولغة تنفيذ الن�شاط  الخبـــرة والدرجة العلمية للُمـحا�شر اأو المدرِّ

اأو البرنامج.

4- تكلفة المورد في حال التعاقد مع �شركة اأو جهة للم�شاهمة في تنفيذ الن�شاط اأو البرنامج.

5- م�شروفات تجهيز وا�شتهالك اأو تاأجير القاعات.

6- م�شروفـــات ال�شيافة وت�شمـــل الوجبات باختالف اأنواعها وبمراعـــاة م�شتوى ال�شيافة وجهة 

التوريد.

ـي  7- م�شروفات �شفر واإقامة وتنقالت المدربين اأو الخبراء اأو المن�شقين اأو المترجمين اأو متلقِّ

الخدمة من الخارج.

8- تكاليف الترجمة ومقابل تاأجير اأجهزة الترجمة ونوع الترجمة واللغة وعدد المترجمين.

9- م�شروفات التغطية الإعالمية وطباعة ال�شهادات وتكاليف الدروع التذكارية.

10- تكاليف اإقامة اإطالق الفعاليات وختامها.«

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�ضئون االإ�ضلمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 رجـــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــق: 16 فبرايــر 2021م
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مرفق )1(

اآلية ح�ضاب اأجور ومكافاآت مدربي وخرباء واأخ�ضائي

 االأن�ضطة والربامج التعاقدية

اأواًل: اآلية ح�شاب اأجور ومكافاآت المدربين:

يكون ح�شاب اأجور ومكافاآت املدربني لالأن�شطة والربامج التعاقدية ملعهد الدرا�شات الق�شائية 

والقانونية مبراعاة التمايز بني املدربني بح�شب الندرة وم�شتوى اخلربة والدرجة العلمية وحمل 

الإقامة ولغة التدريب، وذلك بنظام النقاط، ِوْفـقًا للجدول الآتي:

 املتطلبات

 الأ�شا�شية

الواجب توافرها

 اإجمايل

 عدد �شنوات

 اخلربة اأكرث

من 15 �شنة

 احل�شول

 على درا�شات

 اأكادميية

 اأو مهنية

 بعد الدرجة

اجلامعية

 ع�شوية

 هيئة التدري�س

 باإحدى

اجلامعات

 ع�شوية

 اإحدى

 اجلمعيات

املهنية

 اخلربة

 الإدارية من

واقع املنا�شب

 ا�شتخدام

 لغة

اأجنبية

نقطتاننقطة واحدةنقطة واحدةنقطة واحدةنقطة واحدةنقطة واحدةنقطة واحدة

ويتم احت�شاب النقاط لكل مدرب مبراعاة ا�شتيفاء املتطلبات الآتية:

المتطلبات الأ�شا�شية الواجب توافرها:    -1

يتـــم التاأكـــد من توافر متطلبات التدريـــب الأ�شا�شية من خالل لجنة علميـــة تتولى تقييم ال�شيرة 

الذاتيـــة للمدرب ومراجعة �شابقة لالأعمال التي قام بها في مجال التدريب اأو في المجالت 

المتعلقة بالأن�شطة المطلوب تنفيذها.

اإجمالي عدد �شنوات الخبرة اأكثر من 15 �شنة:   -2

ـ�س محـــل الن�شاط  ج المدرب فـــي التخ�شُّ يتـــم احت�شـــاب �شنـــوات الخبرة مـــن تاريخ تخـــرُّ  

التدريبي.

الح�شول على درا�شات اأكاديمية اأو مهنية بعد الدرجة الجامعية:    -3

ـر احت�شاب النقاط على ال�شهادة الأكاديمية اأو المهنية ال�شادرة في المجال محل التدريب  ُيـقت�شَ

من اإحدى الجامعات اأو الهيئات البحرينية اأو العربية اأو الأجنبية المعتَرف بها.

ع�شوية هيئة التدري�س باإحدى الجامعات:  -4
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ع�شوية املدرب بهيئة التدري�س يف اإحدى اجلامعات احلكومية اأو اخلا�شة املعرَتف بها.

ع�شوية اإحدى الجمعيات المهنية:  -5

ع�شوية المدرب باإحدى الجمعيات المهنية الم�شجلة اأو المعتَرف بها في البحرين.   

6-  الخبرة الإدارية من واقع المنا�شب:

الهيئات،  اأو  ال�شركات  اإحدى  اإدارة  مبجل�س  املدرب  ع�شوية  اأو  رئا�شة  باملنا�شب  ـد  وُيـق�شَ

الهيئات  اإحدى  رئي�س  نائب  اأو  رئي�س  من�شب  ـي  تولِّ اأو  العليا  الإدارية  الوظائف  اإحدى  تويلِّ  اأو 

احلكومية اأو الدولية ذات العالقة، اأو م�شئويل الوحدات بها اأو من�شب ا�شت�شاري لإحدى الوزارات 

يف املجالت ذات ال�شلة.

ا�شتخدام لغة اأجنبية بخالف اللغة العربية:  -7

وي�شتوي يف هذا اخل�شو�س نوع اللغة الأجنبية امل�شتخَدمة. 

ويتم التعوي�س املادي عن كل نقطة لكل �شاعة وفقًا للجدول الآتي:

عدد النقاط

 نقطة

واحدة

اأربع نقاطثالث نقاطنقطتان

 خم�س

نقاط

�شبع نقاط�شت نقاط

 معدل اأجر

 ال�شاعة بالدينار

البحريني

3540506580100125

ويكون ح�شاب اأجر التدريب مبراعاة الآتي:

الحد الأق�شى لعدد ال�شاعات في اليوم التدريبي )6( �شاعات.  -1

تكـــون لعمليـــات تطوير المواد العلمية، ودرا�شـــات الحالة، والأبحـــاث، وال�شتبيانات معاملة   -2

مالية خا�شة.

في حالة التعاقد مع ال�شركات يتم عمل عقد خا�س لكل عملية.     -3

في حالة ا�شتقدام المدرب من الخارج ُيـحت�َشـب كل يوم من يومي ال�شفر والعودة بواقع )3(   -4

�شاعات لكل يوم. 

الأجر املح�شوب  بواقع 20% من  التدريب  اأجر  املعهد زيادة  الأحوال يكون ملدير  ويف جميع 

ِوْفـقًا للجدول ال�شابق مبراعاة عامل الندرة.

كما يكون تقدير املقابل املادي لإعداد اأو تطوير املادة العلمية )اإْن كان له حمل( بواقع ن�شف 

�شاعة عن كل �شاعة تدريب.
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ثانياً: طريقة ح�شاب اأجور ومكافاآت الخبراء:

يكون ح�شاب اأجور اخلرباء بقرار من اللجنة العلمية للمعهد يف �شوء نوع اخلربة املطلوبة 

ونوع الن�شاط حمل التعاقد.

ثالثاً: اآلية ح�شاب اأجور ومكافاآت الأخ�شائيين:

والربامج  لالأن�شطة  اللوج�شتي  التنفيذ  على  القائمني  الأخ�شائيني  اأجور  ح�شاب  يكون 

التعاقدية من غري موظفي املعهد بواقع 25 دينارًا عن اليوم الواحد.
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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )20( ل�ضنة 2021

 با�ضتمرار العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�ضنة 2020 

ب�ضاأن اال�ضرتاطات واالإجراءات ال�ضحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها يف املحال التجارية 

  )COVID-19( وال�ضناعية الحتواء ومْنـع انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتَجـد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على 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، 

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

امل�شتَجـد  كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنـع  وال�شناعية لحتواء  التجارية  املحال  ـباعها يف  اتِّ ـن  يتعيَّ

 ،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )85( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 

وال�شناعية  التجارية  املحال  ـباعها يف  اتِّ ـن  يتعيَّ التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن 

 ،)COVID-19( لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد

 2021 فرباير   25 بتاريخ  اجتماعها  يف   )2021-370( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

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

،)COVID-19( الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية 

ـباعها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد  ـن اتِّ التي يتعيَّ

)COVID-19(، حتى 31 مايو 2021.

املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 فبراير 2021م
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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )21( ل�ضنة 2021

 با�ضتمرار العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�ضنة 2020

ـَبـاُعـد االجتماعي التي يتعيَّـن اتِّـخاذها يف املحال التجارية  ب�ضاأن تدابري التَّ

)COVID-19( وال�ضناعية الحتواء ومْنـع انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتَجـد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على 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، 

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

امل�شتَجـد  كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنـع  وال�شناعية لحتواء  التجارية  املحال  ـباعها يف  اتِّ ـن  يتعيَّ

 ،)COVID-19(

ـخاذها  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

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

وعلى القرار رقم )86( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�شنة 2020 

ـخاذها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ ب�شاأن تدابري التَّ

 ،)COVID-19( ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد

 2021 فرباير   25 بتاريخ  اجتماعها  يف   )2021-370( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

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

،)COVID-19( الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـَبـاُعـد الجتماعي التي  ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

ـخاذها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد  ـن اتِّ يتعيَّ

)COVID-19(، حتى 31 مايو  2021.
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املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 فبراير 2021م



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

13

وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )22( ل�ضنة 2021

 با�ضتمرار العمل باأحكام القرار رقم )64( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن بع�س التدابري

 الوقائية التي يتعيَّـن اتِّـخاذها عند �ضراء بع�س ال�ضلع من املحال التجارية

)COVID-19( وال�ضناعية الحتواء ومْنـع انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتَجـد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على 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، 

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

�شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد 

،)COVID-19(

القرار )64(  اأحكام  بع�س  وتعديل  العمل  با�شتمرار  ل�شنة 2020  رقم )88(  القرار  وعلى 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال  ـن اتِّ ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

،)COVID-19( التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتَجـد

 2021 فرباير   25 بتاريخ  اجتماعها  يف   )2021-370( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

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

.)COVID-19( الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التي  الوقائية  التدابري  ب�شاأن بع�س   2020 ل�شنة   )64( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار  ـن اتِّ يتعيَّ

فريو�س كورونا امل�شتَجـد )COVID-19(، حتى 31 مايو  2021. 



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

14

املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 فبراير 2021م
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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )23( ل�ضنة 2021

 با�ضتمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن وْقـف حت�ضيل

 اأجرة اال�ضت�ضارة الطبية العامة الواردة يف القرار رقم )2( ل�ضنة 2017

ب�ضاأن ر�ضوم اخِلـْدمات ال�ضحية لغري البحرينيني

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني، 

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

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقـف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة 

الواردة يف القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني، 

وعلى القرار رقم )87( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 

ل�شنة 2017  القرار رقم )2(  الواردة يف  العامة  الطبية  اأجرة ال�شت�شارة  وْقـف حت�شيل  ب�شاأن 

ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني، 

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )370-2021( يف اجتماعها بتاريخ 25 فرباير 2021 ب�شاأن 

املوافقة على مقرتح متديد �شريان اأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقـف حت�شيل 

اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة الواردة يف القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات 

ال�شحية لغري البحرينيني، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقـف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة 

لغري  ال�شحية  اخِلـْدمات  ر�شوم  ب�شاأن  ل�شنة 2017  رقم )2(  القرار  الواردة يف  العامة  الطبية 

البحرينيني، حتى 31 مايو 2021. 
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املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 25 فبراير 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )10( ل�ضنة 2021

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )40( ل�ضنة 2020

بت�ضكيل اللجنة الوطنية للإر�ضاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�ضا�ضاتها

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني، وعلى الأخ�س املادة 

)الع�شرون( منه،

  وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

ل بالقرار رقم )29( ل�شنة 2020، وحتديد اخت�شا�شاتها، املعدَّ

ل�شنة   )3( رقم  القرار  من  املادة )1(  تعديل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )40( رقم  القرار  وعلى 

2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها،

قرر االآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س الفقرة الأوىل وبالبند رقم )8( من املادة )1( من القرار رقم )40( ل�شنة 

2020 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد 

والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها الن�س الآتي:

"مادة )1(:
ـل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني برئا�شة ال�شيد اأحمد جعفر احلايكي الوكيل  ُتـ�شكَّ

امل�شاعد ل�شئون العمل وع�شوية ُكـلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

البحرين  معهد   - املتدربني  �شئون  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  البوعينني      ح�شن  خولة   -8

للتدريب." 

مادة )2(

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

الر�شمية.

                      

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 رجـــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 17 فبراير 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )12( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعديل النظام االأ�ضا�ضي جلمعية جتار ثاتاي هندو

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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 القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

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

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية  جتار ثاتاي هندو،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية جتار ثاتاي هندو،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية جتار ثاتاي هندو يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 30 �شبتمرب 2020،

قرر االآتي:

مادة - 1 -

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

 30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  هندو،  ثاتاي  جتار  جلمعية  البحرين  جلمعية  العادية 

�شبتمرب 2020، وهو كالآتي:

لديه  يكون  »اأن  لي�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )11( املادة  من   )5( البند  ل  يعدَّ

�شركة م�شجلة، و�شجل ال�شركة يحتوي على ا�شمه، على األ يتم متثيل ال�شركة نف�شها باأكرث من 

ع�شو عامل واحد فقط«.

مادة - 2 -

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

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 فبراير 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )13( ل�ضنة 2021

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )36( ل�ضنة 2017

�َضـِرية
ُ
 باإعادة ت�ضكيل جلنة احل�ضانة االأ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

�َشـِرية،
ُ
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن احل�شانة الأ

�َشـِرية،
ُ
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون احل�شانة الأ

�َشـِرية،
ُ
وعلى القرار رقم )97( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ

�َشـِرية، 
ُ
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ

�َشـِرية،
ُ
وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 با�شتبدال ع�شوين يف جلنة احل�شانة الأ

قرر االآتي:

مادة )1(

باإعادة   2017 ل�شنة   )36( رقم  القرار  من   )1( املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

�َشـِرية الن�س الآتي:
ُ
ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ

"يعاد ت�شكيل جلنة احل�شانة الأ�شرية برئا�شة ال�شيدة/ جنوى عبد اللطيف جناحي مدير 
اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي."

مادة )2(

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

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 فبراير 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

قرار رقم )14( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعديل النظام االأ�ضا�ضي جلمعية الرتبية االإ�ضلمية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

الرتبية  جمعية  ت�شجيل  باإعادة  الرتخي�س  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )13( رقم  القرار  وعلى 

الإ�شالمية،

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الرتبية الإ�شالمية،

بتاريخ 26  املنعقدة  الإ�شالمية  العادية جلمعية الرتبية  العمومية غري  وعلى قرار اجلمعية 

�شبتمرب 2020،

قرر االآتي:

مادة )1(

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

العادية جلمعية الرتبية الإ�شالمية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26 �شبتمرب 2020، وهو 

كالآتي:

اأواًل: ُتعدل مقدمة المادة )8( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، لت�شبح “تقوم الجمعية في حدود 

القوانيـــن المعمول بها فـــي مملكة البحرين وبعد اأخذ الموافقـــة الم�شبقة من الجهات الحكومية 

المخت�شة وبالتن�شيق معها على تحقيق الأهداف التالية”، وُت�شاف بنود جديدة لأهداف الجمعية 

كالآتي:

- رفـــع الم�شتوى التربـــوي والثقافي والأخالقي والجتماعي للمواطنيـــن والمقيمين ب�شفة عامة 

والتحذير من البدع وتعليم النا�س الدين وفق منهج الو�شطية.
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- تنويع البرامج الكفيلة بدعم العمل الخيري، وتن�شيط البحوث العلمية ون�شر المعرفة.

- الهتمام بترابط وتراحم اأفراد الأ�شرة وخدمة ال�شباب.

- اإعـــداد برامـــج لطالب المدار�س من غيـــر الناطقين باللغة العربية فـــي مناهج وطرق تدري�س 

اللغة العربية والدين الإ�شالمي.

ثانياً: ُتعدل المادة )9( من النظام الأ�شا�شي للجمعية الخا�شة بو�شائل تحقيق اأهداف الجمعية 

لت�شبح كالآتي:

تقوم اجلمعية بتحقيق اأهدافها بالو�شائل الآتية:

- اإن�شـــاء مكتبـــة للجمعية تكون مرجعـــًا للباحثين ومركـــزًا لتعريب العلوم والعمـــل على تحويلها 

اإلكترونيًا.

- عقد الندوات واإقامة المحا�شرات في الم�شاجد والمنتديات وعبر و�شائل التوا�شل الجتماعي.

- اإقامـــة المراكـــز المتخ�ش�شة في تعليم القـــراآن الكريم وعلومه التي تخـــدم اأهداف الجمعية 

وذلك بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها.

- دعـــم الموؤ�ش�شات التربوية والأ�شرية، وتوفير المزيد من هـــذه الت�شهيالت لالأطفال في مملكة 

البحرين.

- بنـــاء الم�شاجد وحفر الآبار وبناء المدار�س والم�شت�شفيـــات خارج وداخل مملكة البحرين بعد 

اأخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

- تقديـــم الم�شاعدات المالية والعينية وتقديم م�شاعدات العالج لالأ�شر المتعففة والأيتام داخل 

مملكة البحرين وخارجها، واإقامة الأن�شطة التطوعية الخيرية.

- دعم وم�شاعدة الطلبة المحتاجين لموا�شلة درا�شتهم بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

- اأي و�شائـــل م�شروعـــة توافق عليها وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية تعين على تحقيق اأهداف 

الجمعية.

ثالثاً: ُي�شاف اإلى المادة )10( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، الن�س الآتي:

ت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

- خيرية.

رابعـــاً: ُيعدل البندين )1 و6( مـــن المادة )11( من النظام الأ�شا�شي للجمعية الخا�شة ب�شروط 

ع�شوية الجمعية العمومية بالجمعية، كالآتي:

- األ يقل عمر الع�شو عن ع�شرين عامًا.

- اأن يح�شل على تزكية خم�شة من اأع�شاء الجمعية.
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خام�ضاً: ُتعدل المادة )61( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، لت�شبح كالآتي:

بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال على اجلهات واجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية، وهي:

- جمعية الحد الخيرية.

- مدار�س الإيمان.

- جمعية الهداية الإ�شالمية.

- جمعية اكت�شف الإ�شالم.

- اإدارة الأوقاف ال�شنية.

مادة )2(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 رجب 1442 هـ

المـــــــوافـــــق: 15 فبراير 2021م
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وزارة املالية واالقت�ضاد الوطني

 قرار رقم )8( ل�ضنة 2021

 ب�ضاأن نْدب عدد من موظفي الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي

 للقيام باأعمال التفتي�س على من�ضاآت اأ�ضحاب العمل اخلا�ضعني

لقانون التاأمني االجتماعي

وزير المالية والقت�شاد الوطني:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمني  قانون  على  الطالع  بعد 

1976 وتعديالته، وبالأخ�س املواد )120( و)121( و)122( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

اأ�شماوؤهم  التالية  للتاأمني الجتماعي  العامة  القانونية بالهيئة  ال�شئون  اإدارة  ُيـندب موظفو 

الجتماعي،  التاأمني  لقانون  اخلا�شعني  العمل  اأ�شحاب  من�شاآت  على  التفتي�س  باأعمال  للقيام 

تنفيذًا لأحكام املواد )120( و)121( و)122( من قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وهم:

المدير التنفيذي لل�شئون القانونية 1- ال�شيد/ عبدالعزيز عبداهلل العي�شى  

مدير عمليات ال�شئون القانونية 2- ال�شيد/ اأحمد محمد اأحمد   

مدير ال�شئون الخارجية 3- ال�شيدة/ نوال اأحمد العوي�س  

م�شرف المحاكم والتنفيذ  يقة محمد ر�شا    دِّ 4- ال�شيدة/ �شِ

م�شرف المحاكم والتنفيذ  5- ال�شيد/ علي عبداهلل الأحمد   

م�شرف التفتي�س 6- ال�شيد/ محمد غانم اأحمد    

باحث قانوني اأول 7- الآن�شة/ نوف محمد جمعة    

باحث قانوني اأول  8- ال�شيد/ محمد عدنان الأحمد   

باحث قانوني اأول  9- ال�شيد/ اأحمد محمد القانع    

باحث قانوني  10- ال�شيد/ حمد اأحمد �شرور    
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باحث قانوني 11- ال�شيد/ بدر قا�شم ال�شريف    

باحث قانوني 12- ال�شيدة/ �شعيدة محمد الجودر    

باحث قانوني 13- ال�شيد/عبدالرحمن حافظ علي    

باحث قانوني 14- ال�شيد/ محمد م�شطفى القحطاني   

اأخ�شائي اأول التفتي�س  15- ال�شيد/ محمد يعقوب �شفر    

اأخ�شائي اأول التفتي�س  16- ال�شيدة/ اأمل محمد العامري   

اأخ�شائي تفتي�س 17- ال�شيد/ علي جعفر الحايكي    

اأخ�شائي تفتي�س  18- ال�شيد/ عبداهلل محمد الموؤمن    

املادة الثانية

للتاأمني  العامة  الهيئة  موظفي  من  عدد  نْدب  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )9( رقم  القرار  ُيـلغى 

التاأمني  لقانون  اخلا�شعني  العمل  اأ�شحاب  من�شاآت  على  التفتي�س  باأعمال  للقيام  الجتماعي 

الجتماعي.

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير املالية واالقت�ضاد الوطني

�ضلمان بن خليفة اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 رجــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 17 فبراير 2021م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )7( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعيني مدير ملركز متكني �ضباب مدينة حمد النموذجي

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،

ال�شبابية  والهيئات  ال�شباب  متكني  ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2018،  رقم )2(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

وتعديالتها،

ـى مركز مدينة حمد ال�شبابي، وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2018 ب�شاأن تعديل ُمـ�شمَّ

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني مدير ملركز �شباب مدينة حمد النموذجي،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 2018- 2019،

ـنة عدم اإدراج املركز على الهيكل التنظيمي  وعلى مذكرة مدير اإدارة متكني ال�شباب املت�شمِّ

للوزارة، وعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء القرار رقم )15( ل�شنة 2020، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للدعم واملبادرات،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ملدة  النموذجي  حمد  �شباب مدينة  ملركز متكني  مديرًا  جناحي  علي  حممد  ال�شيد/  ـن  يعيَّ

عام، اأو حلني النتهاء من اإجراءات اإدراج املركز بالهيكل التنظيمي للوزارة اأيهما اأقرب.

املادة الثانية

ـن اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون  يتوىل املدير املعيَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  ال�شباب والريا�شة، 

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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والأندية ال�شبابية 

 ،2018 ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شباب والريا�شة،  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 
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رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الالئحة  وتكون له كافة الخت�شا�شات وامل�شئوليات املقرَّ

النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفـقًا للخطط والربامج والأن�شطة التي 

ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتوىل م�شئولية الإ�شراف واملتابعة والتوجيه بالن�شبة ملوظفي 

وعمال املركز.

املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  ال�شباب والريا�شة  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ املركز تقريرًا  مدير  ُيـِعـدُّ 

ـنًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 فبرايـر 2021م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )8( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعيني مدير للمركز العلمي 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،

ال�شبابية  والهيئات  ال�شباب  متكني  ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2018،  رقم )2(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني مدير للمركز العلمي البحريني،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 2018- 2019،

ـنة عدم اإدراج املركز على الهيكل التنظيمي  وعلى مذكرة مدير اإدارة متكني ال�شباب املت�شمِّ

للوزارة، وعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء القرار رقم )17( ل�شنة 2020، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للدعم واملبادرات،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيدة/ نهلة خالد اأيوب، مديرًا للمركز العلمي البحريني ملدة عام، اأو حلني النتهاء  تعيَّ

من اإجراءات اإدراج املركز بالهيكل التنظيمي للوزارة اأيهما اأقرب.

املادة الثانية

يتوىل املدير املعنيَّ اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  والريا�شة،  ال�شباب 

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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والأندية ال�شبابية 

ل�شنة 2018،  رقم )2(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الالئحة  وتكون له كافة الخت�شا�شات وامل�شئوليات املقرَّ
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النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفـقًا للخطط والربامج والأن�شطة التي 

ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتوىل م�شئولية الإ�شراف واملتابعة والتوجيه بالن�شبة ملوظفي 

وعمال املركز.

املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ تقريرًا  املركز  مدير  ُيِعدُّ 

نًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 فبرايـر 2021م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )9( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعيني مدير ملركز متكني �ضباب املحرق النموذجي

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،

ال�شبابية  والهيئات  ال�شباب  متكني  ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2018،  رقم )2(  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني مدير ملركز املحرق ال�شبابي النموذجي،

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية 2018- 2019،

ـنة عدم اإدراج املركز على الهيكل التنظيمي  وعلى مذكرة مدير اإدارة متكني ال�شباب املت�شمِّ

للوزارة، وعدم وجود مدير للمركز بعد انتهاء القرار رقم )16( ل�شنة 2020، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للدعم واملبادرات،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن الآن�شة/ �شيخة عبداهلل بطي مديرًا ملركز متكني  �شباب املحرق النموذجي ملدة عام،  تعيَّ

اأو حلني النتهاء من اإجراءات اإدراج املركز بالهيكل التنظيمي للوزارة اأيهما اأقرب.

املادة الثانية

ـن اإدارة �شئون املركز وت�شريف اأموره واأن�شطته بالتن�شيق مع وزارة �شئون  يتوىل املدير املعيَّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  ال�شباب والريا�شة، 

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، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والأندية ال�شبابية 

 ،2018 ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شباب والريا�شة،  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الالئحة  وتكون له كافة الخت�شا�شات وامل�شئوليات املقرَّ
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النموذجية امل�شار اإليها حتت اإ�شراف ورقابة الوزارة، وِوْفـقًا للخطط والربامج والأن�شطة التي 

ت�شعها اأو توافق عليها الوزارة، كما يتوىل م�شئولية الإ�شراف واملتابعة والتوجيه بالن�شبة ملوظفي 

وعمال املركز.

املادة الثالثة

ـن جميع اأموال املركز و�شجالته  على القائمني بالعمل باملركز اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة

املركز،  اأو�شاع  ب�شاأن  ال�شباب والريا�شة  �شئون  وزارة  اإىل  م  يقدَّ املركز تقريرًا  مدير  ُيـِعـدُّ 

ـنًا مقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وذلك خالل �شهر من تاريخ �شدور هذا القرار. مت�شمِّ

املادة اخلام�ضة

على كافة املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 فبرايـر 2021م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )50( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة بوكوارة – جممع 921

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 09030817 الكائن يف منطقة بوكوارة – جممع 921 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )RB*( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س با�شتخدام جتاري  )RB( مناطق ال�شكن اخلا�س ب

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 فبراير 2021م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )51( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة �ضار – جممع 515

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 13213232 الكائن مبنطقة �شار جممع 515 من ت�شنيف مناطق 
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ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 فبراير 2021م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )52( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تغيري ت�ضنيف عقار يف منطقة املرخ – جممع 531

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 05029181 الكائن يف منطقة املرخ – جممع 531 من ت�شنيف   يغيَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 فبراير 2021م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )53( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضنيف حدود عقارين يف منطقة مدينة حمد – جممع 1209

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـف حدود العقارين رقم 10032503 ورقم 10032504 الكائنني يف منطقة مدينة حمد   ت�شنَّ
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الإ�شكان )MOH( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف  وزارة  – جممع 1209 �شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع 
ـق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار  اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 فبراير 2021م
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وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )58( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن تعديل ت�ضنيف املخطط العام ملدينة �ضرق احلد - املجمعات 121/120/118

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـف العقارات الكائنة يف املخطط العام ملدينة �شرق احلد ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة  ُتـ�شنَّ

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ
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الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�ضام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 13 رجــــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 فبرايــــر 2021م
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 هيئة الت�ضريع والراأي القانوين

 قرار رقم )9( ل�ضنة 2021

 بتعديل اأحكام القرار رقم )13( ل�ضنة 2020 

باإعادة ت�ضكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�ضريع والراأي القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:

الفر�س بهيئة  باإن�شاء وت�شكيل جلنة تكافوؤ  ل�شنة 2015  القرار رقم )1(  بعد الطالع على 

الت�شريع والإفتاء القانوين،

الت�شريع  بهيئة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2020 ل�شنة   )13( القرار رقم  وعلى 

والراأي القانوين،

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين، رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

باإعادة  ل�شنة 2020  القرار رقم )13(  املادة الأوىل من  الفقرة الأوىل من  ُيـ�شتبَدل بن�س 

ت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع والراأي القانوين، الن�س التايل:

"ُيـعـاد ت�شكيـل جلنـة تكافـوؤ الفـر�س برئا�شـة امل�شت�شـارة ال�شيخـة مريـم بنـت عـبـدالـوهـاب 
اآل خليفة، نائب رئي�س الهيئة، وع�شوية ُكـلٍّ من:

مدراء الإدارات الفنية التالية اأ�شماوؤهم: اأ- 

1- الم�شت�شارة اإيمان جعفر العرادي – مدير اإدارة المعاهدات والتفاقيات الدولية والعقود.

2- الم�شت�شار �شلطان نا�شر ال�شويدي – مدير اإدارة الت�شريع والجريدة الر�شمية.

3- الم�شت�شار م�شعب عادل بو�شيبع – مدير اإدارة الراأي القانوني والبحوث.

مدراء الإدارات غير الفنية التالية اأ�شماوؤهم: ب- 

1- ال�شيد دعيج خليفة البنجا�شم – مدير اإدارة النتخابات وال�شتفتاء.

2- ال�شيد عبدالرحمن اإ�شماعيل الحو�شني – مدير اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

وعند غياب اأحدهم اأو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من اأع�شاء الإدارة.

وتختار اللجنة من بني اأع�شائها نائبًا للرئي�س يف اأول اجتماع تعقده بعد ت�شكيلها."
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املادة الثانية

على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

رئي�س هيئة الت�ضريع والراأي القانوين 

رئي�س جمل�س الهيئة 

امل�ضت�ضار نواف عبداهلل حمزة 

�شدر بتاريخ: 9 رجــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 فبرايـر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

اإعلن

ب�ضاأن قيد قرار اجلمعية العمومية غري العادية

جلمعية الرتبية االإ�ضلمية

والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )53( املادة  حلكم  اإعماًل 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  الجتماعية  التنمية  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية 

العمومية غري  اجلمعية  قرار  بقيد  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قامت   ،2007 ل�شنة   )4(

العادية جلمعية الرتبية الإ�شالمية بتكوين فرع للن�شاء لها مبنطقة حمافظة املحرق، يف �شجل 

قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم  )1-4/ج/د خ ع(، وفرع للن�شاء 

باملحافظة اجلنوبية حتت قيد )2-4/ج/د خ ع(.
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قرار �ضادر عن هيئة تنظيم االت�ضاالت 



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

50



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

51



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

52

 االإعلنات ال�ضادرة تطبيقا لقانون رقم )14( ل�ضنة 2006

  ب�ضاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة 

اإعلن رقم )3( ل�ضنة 2021

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

1- رقم البراءة.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

3- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�ضناعية

انق�ضاء احلقوق املرتتبة على براءة االخرتاع وبطلنها 

بالقانون رقم )14(  املعدل  ل�شنة 2004  القانون رقم )1(  للمادة )28( من  ا�شتنادا       

ل�شنة 2006 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

 رقم

الت�شل�شل

 رقم الرباءة

تاريخ انق�شاء احلقوق

 املرتتبة على الرباءة 

 �شبب انق�شاء احلقوق املرتتبة على الرباءة

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية19 / 02 / 1201200292021
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 االإعلنات ال�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 

 ب�ضاأن الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية 

اإعلن رقم )5( ل�ضنة 2021

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

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

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق. 

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�ضناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1755

ا�شم الطالب :  كوبانغ كورب.

عنوانه : )05510( 18 اإف ، 570 ، �شونغبا- دايرو،�شونغبا – جو،

�شيوؤول، كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/09

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق تغليف للتربيد

 الت�شنيف: 09-09

ا�شم الوكيل املفو�س: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: �س ب 21013، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت / 1756

ا�شم الطالب :  كوبانغ كورب.

عنوانه : )05510( 18 اإف ، 570 ، �شونغبا- دايرو،�شونغبا – جو،

�شيوؤول، كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/09

و�شف طلب الت�شميم: �شندوق تغليف 
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 الت�شنيف: 09-09

ا�شم الوكيل املفو�س: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنوانه: �س ب 21013، املنامة، مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت / 1757

ا�شم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

الطلب:  تقدمي  تاريخ  اإيطاليا  مودينا،  اآي-41100   ،1163 اإ�شت  اإمييليا  فيا   : عنوانه 

2020/11/23

و�شف طلب الت�شميم:  �شيارة

 الت�شنيف : 08-12

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 املنامة  - مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت / 1758

ا�شم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

الطلب:  تقدمي  تاريخ  اإيطاليا  مودينا،  اآي-41100   ،1163 اإ�شت  اإمييليا  فيا   : عنوانه 
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2020/11/23

و�شف طلب الت�شميم:  �شيارة لعبة

 الت�شنيف : 01-21

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351

 املنامة  - مملكة البحرين

رقم الطلب:  ب ت / 1769

ا�شم الطالب :  ديكو البحرين ذ.م.م

مملكة  ال�شناعية،  �شرتة  �شمال  منطقة   ،601 جممع   ،115 طريق  مبنى 865،   : عنوانه 

البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/02/09

و�شف طلب الت�شميم:  ت�شميم تغليف النايلون الال�شق

 اأوك�شو القابلة للتحلل

 الت�شنيف : 05-09

ا�شم الوكيل املفو�س: ديكو البحرين ذ.م.م

مملكة  ال�شناعية،  �شرتة  �شمال  منطقة   ،601 جممع   ،115 طريق   ،865 مبنى   : عنوانه 

البحرين
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انق�ضاء احلقوق املرتتبة على الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية وبطلنها 

ا�شتنادا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

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

 رقم

الت�شل�شل

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية113602021/02/19
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تنبيه ملن يهمه االأمر

 
مبا له من �شالحيات مبوجب املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )51( ل�شنة 

2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

باأن مكتب )اإيليفي�شنز معماريون  الهند�شية  املهن  يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة  بهذا 

وْقـُفـه عن مزاولة املهنة  – قد مت  ومهند�شون ذ.م.م(، ترخي�س هند�شي رقم: )ب ن/181( 

مبملكة البحرين ملدة �شنة واحدة.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 23 

دي�شمرب 2020.

رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�ضية 

 املهند�ضة مرمي اأحمد جمعان         

اإعلن من جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�ضية 



العدد: 3512 – الخميس 25 فبراير 2021

59

رقم الدعوى: 2021/7/غرفة

اإعلن بلئحة دعوى وموعد ح�ضور اجتماع اإدارة دعوى

المدعية: �شركة اإنف�شتريد �س.م.ب مقفلة، وكيلتها: المحامية الأ�شتاذة زينب م�شلم غانم.

عنوانها: مكتب 71، مبنى 113، طريق 383، المنامة 316، مملكة البحرين.

المدعـــى عليـــه االأول: الم�شرف الخليجـــي التجاري �س.م.ب. وكيـــاله المحامي الأ�شتاذ حاتم 

�شريف الزعبي والمحامي الأ�شتاذ حامد عبدالرحمن اآل محمود.

عنوانهما: برج الم�شرف العالمي، الطابق 16، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، منطقة 

مرفاأ البحرين المالي.

المدعى عليها الثانية: تريد فاينن�س كوربوري�شن �شوي�س ليمتد.  

المدعى عليها الثالثة: تريد فاينن�س كوربوري�شن يوروب ج م ب هـ اأند كو ك ج.

المدعى عليه الرابع: ح�شين ب�شران.

المدعى عليه الخام�س: مرات �شالك.

المدعى عليه ال�ضاد�س: �شارو كففيان.

المدعى عليه ال�ضابع: كرمن كومال. 

 ،1  Monschauer Strabe ال�شابع:  وحتى  الثاين  من  عليهم  للمدعى  معلوم  عنوان  اآخر 

  .Dusseldorf، Germany 40549

طلبات الئحة الدعوى:

اأواًل: الأمر ب�شفة م�شتعجلة باإيقاع الحجز التحفظي على عقارات المدعى عليهم لحين الف�شل 

في مو�شوع الدعوى. 

ثانًيا: الأمر ب�شفة م�شتعجلة باإيقاع الحجز التحفظي على ح�شابات المدعى عليهم لدى البنوك 

العاملة في مملكة البحرين في حدود مبلغ المطالبة لحين الف�شل في مو�شوع الدعوى. 

ثالًثـــا: الأمر ب�شفة م�شتعجلـــة باإيقاع الحجز التحفظي على ح�ش�س واأ�شهم المدعى عليهم في 

ال�شركات العاملة في مملكة البحرين لحين الف�شل في مو�شوع الدعوى. 

رابًعـــا: الحكم وقبـــل الف�شل في المو�شوع بندب اأحد مكاتب المحا�شبة والتدقيق الدولية كخبير 

في الدعوى لبيان المبالغ التي ا�شتثمرتها المدعية مع المدعى عليهم الأول والثانية والثالثة، وما 

اإذا كانـــت قـــد ا�شتثمرت هذه المبالغ على النحو المتفق عليه من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان 

المت�شبب في ذلك، وكذلك تحديد الخطاأ الذي ارتكبه كل من المدعى عليهم في ذلك ال�شاأن.

خام�ًضـــا: اإلزام المدعـــى عليهم بالت�شامن باأن يـــوؤدوا للمدعية مبلغًا مقـــداره -/40،946،337 

دولًرا اأمريكًيـــا )اأربعون مليوًنا وت�شعمائـــة و�شتة واأربعون األًفا وثالثمائـــة و�شبعة وثالثون دولًرا 

اأمريكًيـــا( اأو مـــا يعادلـــه بالدينار البحرينـــي - /15،399،727 )خم�شة ع�شـــر مليوًنا وثالثمائة 

اإعلنات من غرفة هيئة البحرين لت�ضوية املنازعات
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وت�شعـــة وت�شعـــون األًفا و�شبعمائة و�شبعة وع�شـــرون ديناًرا( م�شافة اإليها الفوائـــد القانونية بواقع 

10% من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2018/6/1 وحتى ال�شداد التام.

�ضاد�ًضـــا: اإلـــزام المدعـــى عليهم بالر�شوم والم�شاريـــف ومقابل اأتعاب المحامـــاة ومقابل اأتعاب 

الخبير.

 تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم من الثانية وحتى ال�شابع املذكورين 

اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى ومبوعد ح�شور الجتماع الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده بتاريخ 

7 مار�س 2021 عند ال�شاعة: 12:00 ظهًرا، مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة 

رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، 

التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك 

تخت�س بها الغرفة مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

     

  مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2020/20/غرفة

اإعلن بالقرار رقم )1/ل37( ل�ضنة 2021 ب�ضاأن متديد فرتة اإدارة الدعوى 

وبجدول املواعيد رقم 2 املحرر بتاريخ 14 فرباير 2021 

المدعي: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، وكيله المحامي الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي.

عنوانه: الطابق 16، مبنى 14011، �شارع 4626، المنامة 346، مملكة البحرين.

المدعى عليه االأول: بنك بي اإن بي باريبا، وكيله المحامي الأ�شتاذ ح�شن علي ر�شي. 

عنوانه: الطابق 18، مبنى 361، �شارع 1705، المنامة 317، مملكة البحرين.

المدعى عليها الثانية: �شركة الق�شيبي للتجارة والخدمات المحدودة.  

اآخر عنوان معلوم لها: �شقة 103، �شارع 3، مبنى 365، مجمع 316 المنامة، مملكة البحرين.

المدعـــى عليهـــا الثالثة: الموؤ�ش�شـــة الم�شرفية العالمية، وكيلها: المحامـــي الأ�شتاذ نزار عقيل 

رئي�س.

عنوانه: مكتب 104، الطابق العا�شر، مكاتب الخليج الفاخرة، مبنى 15، طريق 3801، الق�شيبية 

338، مملكة البحرين.

القرار رقم )1/ل37( ل�شنة 2021 ب�شاأن متديد فرتة اإدارة الدعوى: 

بتاريخ 11 فرباير 2021 �شدر قرار مد مدة اإدارة الدعوى لفرتة �شهرين تبداأ من تاريخ 14 

فرباير 2021 وتنتهي بتاريخ 14 اأبريل 2021.

جدول املواعيد رقم 2 املحرر بتاريخ 14 فرباير 2021:

الجتماع الأول بتاريخ 28 دي�شمبر 2020 عند ال�شاعة 00:12 ظهًرا والمحدد لت�شلم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريـــخ 12 يناير 2021 عند ال�شاعـــة 00:12 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .2

المدعـــى عليهـــم مذكرة الـــرد على لئحة الدعوى ونهايـــة الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 19 يناير 2021 عنـــد ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .3

المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدمة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم 

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريخ 25 يناير 2021 عند ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على   .4

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.
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تاريـــخ 26 ينايـــر 2021 عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديـــم طلبات الإدخال   .5

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الرابـــع بتاريـــخ 2 فبراير 2021 عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .6

المدعـــى عليهـــم الرد علـــى مذكرة المدعـــي المقدمة في الجتمـــاع الثالـــث، ونهاية الأجل 

لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن 

ُوِجدت( ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 9 فبراير 2021 عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم   .7

كافـــة طلبات اإجـــراءات الإثبات ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء 

وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريخ 28 فبرايـــر 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتبادل   .8

مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اآنفًا بالقرار رقم )1/

ل37( ل�شنة 2021 ب�شاأن متديد فرتة اإدارة الدعوى وبجدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى 

باإ�شدار  ل�شنة 2009  بالقرار رقم )65(  بتاريخ 14 فرباير 2021، وذلك عماًل  رقم 2 املحرر 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

      

   مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات
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اإعلن

رقم التاأديب : 44-53/تاأديب/2019 والم�شتاأَنف تحت رقم 29/تاأديب ا�شتئنافي/2020

المقامة من : المحامي ح�شين اأحمد عبا�س.

�ضد: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف )ب�شفته(.

منطوقه  وجاء  قراره   2020/9/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

كالتايل: "قرر جمل�س تاأديب املحامني باإجماع الآراء معاقبة املدعى عليه بعقوبة املحو نهائيًا من 

جدول املحامني".

قراره   2021/2/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شتئنايف  املحامني  تاأديب  جمل�س  واأ�شدر 

ه وتاأييد القرار  وجاء منطوقه كالتايل: "قرر املجل�س قبول ال�شتئناف �شكاًل ويف املو�شوع برْف�شِ

امل�شتاأَنف واإلزام امل�شتاأِنف امل�شاريف".

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعلنات من جمل�س تاأديب املحامني
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعلنات اإدارة الت�ضجيل

اإعلن رقم )241( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ريا�س اأحمد مح�شن 

اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الق�شر الأحمر لالأزياء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51854، 

طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 

 MOHAMMAD AL MAMUN خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ريا�س اأحمد مح�شن اأحمد، و(

 .MOHAMMAD ABUL

اإعلن رقم )242( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شالح مح�شن �شالح 

ال�شالحي، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأنوار الخليج العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 82097، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

ال�شالحى ومحمد �شالح  واإدخال كل من فندة �شالح مح�شن  األف( دينار بحريني،  مقداره 20،000 )ع�شرون 

مح�شن ال�شالحي �شريكين معه في ال�شجل.

رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكورة  الإ  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )243( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ت�ضامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها المكاتب المحترفة )فاندمنتال 
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لال�شت�شارات(، نيابة عن ورثه المرحوم ال�شيد عبدالرحيم محمد الها�شمي، طالبين تحويل الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )عبدالرحيم الها�شمي للمقاولت والتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14562-2، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 4،990 )اأربعه اآلف وت�شعمائة وت�شعون( دينارًا 

ال�شيد عبدالرحيم محمد  ومو�شى  الها�شمي،  ال�شيد عبدالرحيم محمد  با�شم كل من: محمد  وت�شجل  بحرينيًا، 

وح�شن  الها�شمي،  محمد  عبدالرحيم  ال�شيد  واإبراهيم  الها�شمي،  محمد  عبدالرحيم  ال�شيد  واأحمد  الها�شمي، 

عبدالرحيم  ال�شيد  وه�شام  الها�شمي،  محمد  عبدالرحيم  ال�شيد  وعبداهلل  الها�شمي،  محمد  عبدالرحيم  ال�شيد 

محمد الها�شمي، ورا�شد ال�شيد عبدالرحيم محمد الها�شمي، وحنان ال�شيد عبدالرحيم محمد الها�شمي. 

اإعلن رقم )244( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ح�شين ميرزا يو�شف 

اأحمد الِحلِّي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شمارت لالأمن وال�شالمة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،53203

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين ميرزا يو�شف اأحمد الِحلِّي، وال�شيد 

محمود اأحمد علوي اأحمد عبداهلل، واأحمد تقي عبا�س اإبراهيم اأحمد بو�شبيعه، ويو�شف اأحمد ح�شن عبدالملك 

ح�شن.        

اإعلن رقم )245( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإ�شحاق  محمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

للعقارات(،  البحرين  )لوؤلوؤة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  دين كوجر،  فتح محمد لل  عبدالر�شيد 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  و5  و4   1 اأرقام  الموؤ�ش�شة  تحويل فروع  القيد رقم 94001-1، طالبا  بموجب  الم�شجلة 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعلن رقم )246( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

 اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�شيد/ علي محمود جا�شم  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

محمد علي النجار، مالك الموؤ�ش�شة التي تحمل ا�شم )تيك تاك كفتيريا(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 89674، 
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طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

و  ،ASHRAF PULIYANKOTE و   ،SAJID PULIYAMKOT من:  كل  واإدخــال  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة 

PINANGOT KUNHAMMAD ك�شركاء معه في ال�شجل.

رة  والمبرِّ دة  الموؤيِّ بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكورة  الإ  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )247( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

را�شد  علي  هاني  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شقطي، مالك الموؤ�ش�شة التي تحمل ا�شم )تقنية اإدارة الأموال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45795، طالبا 

تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بار�شلي مينا للت�شوق الإلكتروني( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  لوج�شتك�س  )كــورك  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: كورك البحرين القاب�شة ذ.م.م، وهاني علي را�شد الم�شقطي.

 

اإعلن رقم )248( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نوف في�شل �شالح 

عي�شى الخور، مالكة الموؤ�ش�شة التي تحمل ا�شم )نوف الخور للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-58578، 

طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 1 و3 و6 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعلن رقم )249( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ حبيب اأحمد علي ح�شن 

الم�شجلة  الزيوت(،  وتبديل  الإطارات  لت�شليح  المو�شوي  )خدمات  ا�شم  تحمل  التي  الموؤ�ش�شة  مالك  المو�شوي، 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،16054 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1.050 )األف وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: حبيب اأحمد علي 

.PATTATHIL AHAMED HUSSAINح�شن المو�شوي، و
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اإعلن رقم )250( ل�ضنة 2021  

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

ال�شيد/ �شالح عبداهلل علي  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

ح�شن المدوب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )توندي للتجارة الإلكترونية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 69640، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 83،000 )ثالثة وتمانون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شالح عبداهلل علي ح�شن المدوب، 

واأميرة ال�شيد ماجد نا�شر ماجد التوبالني، ومحمود عبداهلل ح�شن عبدالح�شين قاوز، وطه ال�شيد عي�شى جواد 

ها�شم، و�شعيد تركي مكي ح�شن، ويا�شر يو�شف محمد جواد علي اآل يو�شف، وعلي نا�شر محمد اإبراهيم.

اإعلن رقم )251( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي �شلمان علي �شلمان 

رقم  18423،  القيد  بموجب  الم�شجلة  للعقارات(،  ا�شم )لأجلك  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المدوب، مالك 

طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،050 

 CHEMPATHETHILاألفان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: علي �شلمان علي �شلمان المدوب، و(

.MUHAMMAD ALI AYIDATHIL MEETHALو ،MOHAMAD ABDUL KHADER

اإعلن رقم )252( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ و�شحة علي محبوب 

بموجب  الم�شجلة  ال�شيارات(،  غيار  لبيع قطع  ا�شم )كر�شتوفر  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الدو�شري، 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،57601 رقم  القيد 

 MANOJوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي محبوب توفيق الدو�شري، و

.THOMAS MANOJ
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اإعلن رقم )253( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ض�ضة فردية

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

طالبين   ،51041 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ميديا  )الرافد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ ح�شن عبا�س علي محمد 

محفوظ، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعلن رقم )254( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

 اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

اأمين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ديلي �شبورت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 20079-6، طالبًا 

تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 3،000 

 SYED ABDULو ،PUTHAN PEEDIKAYIL ABDUL KAREEM :ثالثة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من(

KHADER ك�شريكين معه في ال�شجل.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعلن رقم )255( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضفية وحل �ضركة ت�ضامن

ونقل ملكية حملها التجاري ملوؤ�ض�ضة فردية قائمة   

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيدان/ زهير وفا�شل ابنا 

ح�شن مرهون �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )مملكة الطيور/ ت�شامن( الم�شجلة بموجب القيد رقم 

12230-1، طالَبين ت�شفية ال�شركة وحلِّها، ونقل ملكية محلها التجاري لي�شبح فرعًا من فروع الموؤ�ش�شة الفردية 

القائمة الم�شماة )مملكة الأحياء الجميلة( الم�شجلة بموجب القيد رقم 23838.

بهذا يعلن الم�شفى اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفى 

جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفى:

فا�شل ح�شن مرهون علي         

hotmail.com@9_z8

 هاتف رقم 39888893
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اإعلن رقم )256( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شكينة خليل اإبراهيم 

الخال�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ناري�س �شبال�س للتجارة( الم�شجلة بموجب القيد رقم76010 

وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  ، طالبة 

و الخال�شي،  اإبراهيم علي محمد  �شكينة خليل  با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  10،000 )ع�شرة 

 .AJISH TOM THOTTAPPILLY

اإعلن رقم )257( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ موفق بكر خطاب عمر، 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأور للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92048-1، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: موفق بكر خطاب عمر، ومحمود موفق بكر خطاب.

 

اإعلن رقم )258( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ �شادية محمد اإبراهيم 

محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )واحة كريب لل�شندوي�شات والع�شير(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 71797، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شادية محمد اإبراهيم محمد، ومحمد محمد �شوقي 

ب�شري، واأحمد مندي محمد اإبراهيم.

اإعلن رقم )259( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل فرع من �ضركه ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة بقيد جديد

حبيب  جواد  ال�شادة  مكاتب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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و�شركاه المحترفة، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماي كافيه ذ.م.م(، 

اإلى  ال�شركة والم�شمى )مطعم ماهونيا(  الثاني من  الفرع  القيد رقم 90017، طالبين تحويل  الم�شجلة بموجب 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها وبقيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل  

با�شم �شركة )اأ�شو�شي القاب�شة ذ.م.م(. 

اإعلن رقم )260( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن ت�ضفية ونقل ملكية �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإىل موؤ�ض�ضة فردية   

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

طالبين   ،86557 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتطوير  المتحدة  )مــاأرب  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

ت�شفية ال�شركة وحلها، ونقل ملكيه محلها التجاري اإلى الموؤ�ش�شة الفردية المقيدة في ال�شجل التجاري بنف�س رقم 

القيد با�شم موؤ�ش�شة )ماأرب المتحدة للتطوير( المملوكة لل�شيد/ جعفر محمد �شريف عبداهلل.

بهذا يعلن الم�شفي باأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعمال بن�س المادة )335( من القانون يدعو الم�شفي جميع 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا   15 الالزمة، خالل  بالم�شتندات  مدعومة  اإليه،  مطالباتهم  تقديم  اإلى  ال�شركة  دائني 

الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

جعفر محمد �شريف عبداهلل       

js@mcdbahrain.com

هاتف: 37766950 

اإعلن رقم )261( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فتحية ح�شن اأحمد 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  البحرين(،  فالمنجو  )اأزيــاء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  بوحجي، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،32685

 MUHAMMEDمقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فتحية ح�شن اأحمد بوحجي، و

 .BASHEER MATHATH
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اإعلن رقم )262( ل�ضنة 2021

ب�ضاأن اإدماج �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

�ضمن موؤ�ض�ضة فردية قائمة

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مادموزيل اأوتلت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 74374، طالبين 

اإدماج ال�شركة بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 99739 والمملوكة لنزل عبدالجليل اأحمد 

منديل اإبراهيم، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.


