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�اأمر�ملكي�رقم�)19(�ل�سنة�2021

بتعيني�م�ست�سار�ل�ساحب�ال�سمو�امللكي�ويل�العهد

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن ال�شيخ خليفة بن دعيج بن خليفة اآل خليفة م�شت�شارًا ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد. ُيـعيَّ

املادة�الثانية

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 رم�شان 1442هـ

الموافق: 3 مــايــــــــــو 2021م
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�اأمر�ملكي�رقم�)20(�ل�سنة�2021

بتعيني�رئي�س�لديوان�ويل�العهد

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالأمر  وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، املعدَّ

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن ال�شيخ �شلمان بن اأحمد بن �شلمان اآل خليفة رئي�شًا لديوان ويل العهد. ُيـعيَّ

املادة�الثانية

على وزير الديوان امللكي تنفيذ هذا الأمر، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 21 رم�شان 1442هـ

الموافق: 3 مــايــــــــــو 2021م
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�اأمر�ملكي�رقم�)21(�ل�سنة�2021

بف�س�دور�االنعقاد�الثالث

من�الف�سل�الت�سريعي�اخلام�س�ملجل�سي�ال�سورى�والنواب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )38( ل�شنة 2020 بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيـَفـ�سُّ دور النعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا 

من يوم الثالثاء 29 رم�شان 1442هـ املوافق 11 مايو 2021م.

املادة�الثانية

ُيـن�َشـر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الموافق: 5 مــايــــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)59(�ل�سنة�2021

بت�سكيل�جمل�س�اأمناء�جمل�س�التعليم�العايل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـل جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل برئا�شة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وع�شوية  ُيـ�شكَّ

ُكـلٍّ من:

1- الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة       نائبًا للرئي�س.

2- ال�شيخ محمد بن عي�شى بن محمد اآل خليفة.

3- ال�شيد خالد اإبراهيم حميدان.

4- الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي.

5- ال�شيد ح�شين محمد رجب.

6- ال�شيد يو�شف عبدالح�شين خلف.

7- ال�شيدة فاطمة جعفر ال�شيرفي.

8- ال�شيد نبرا�س محمد علي طالب.

9- الدكتور طارق محمد ال�شندي.

10- الدكتورة مريم م�شطفى محمد.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد.

املادة�الثانية

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

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

 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)60(�ل�سنة�2021

بتعيني�اأمني�عام�ملجل�س�التعليم�العايل

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

بعد الطالع على الد�شتور،

رقم  بقانون  باملر�شوم  ل  املعدَّ العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  وعلى 

)31( ل�شنة 2020،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2017 بتعيني وكيل ووكيلني م�شاعَدين يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة اأمينًا عامًا ملجل�س التعليم العايل. ُتـعيَّ

املادة�الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)61(�ل�سنة�2021

باإن�ساء�الهيئة�العامة�للريا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم )2( ل�شنة 

1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب 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،

يف  وامل�شاركة  الإعداد  فرتة  خالل  غ  ـَفـرُّ التَّ �شاأن  يف   2010 ل�شنة   )27( رقم  القانون  وعلى 

الألعاب والبطولت الريا�شية،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

مادة�)1(

كـلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  املر�شوم،  هذ  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الهيئة: الهيئة العامة للريا�شة الُمن�شاأة بموجب اأحكام هذا المر�شوم.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون الريا�شة.

المجل�س: مجل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س: رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة.

مادة�)2(

ـى )الهيئة العامة للريا�شة( تتبع املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة. ُتـن�شاأ هيئة ُت�شمَّ

ويكون الوزير هو امل�شئول اأمام جمل�س الوزراء وال�شلطة الت�شريعية عن الهيئة. 
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مادة�)3(

ي�شدر بتنظيم الهيئة مر�شوم.

مادة�)4(

تتوىل الهيئة مبا�شرة املهام والخت�شا�شات الآتية:

الموافقة على اإن�شاء الأندية والهيئات الريا�شية وت�شجيلها وقْيـِدها.  -1

ت�شجيل اتحادات اللعبات الريا�شية.  -2

اقتراح وتنفيذ خطط وم�شروعات وبرامج وِخـْدمات الريا�شة.  -3

الإ�شراف على الأن�شطة وتنظيم العمل في الأندية والهيئات الريا�شية.   -4

تقديم الإعانات للهيئات الخا�شة العاملة في ميدان الريا�شة.  -5

الرقابة الإدارية والمالية على الأندية والهيئات الريا�شية.  -6

الرقابـــة المالية على اتحادات اللعبات الريا�شـــية في حدود الإعانـــات الحكومية الممنوحة   -7

لها.

غ الريا�شي. ـَفـرُّ اعتماد طلبات اإجازات التَّ  -8

مادة�)5(

قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  ـة  املخت�شَّ الإدارية  للهيئة  املعقودة  الخت�شا�شات  الهيئة  تبا�شر 

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، وذلك يف حدود املهام 

ـنة يف املادة )4( من هذا املر�شوم. والخت�شا�شات املبيَّ

اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املخت�س  للوزير  املعقودة  الخت�شا�شات  الرئي�س  ويبا�شر 

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

ـنة  اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، وذلك يف حدود الخت�شا�شات املبيَّ

ب�شئون  املخت�س  للوزير  املعقودة  الخت�شا�شات  يبا�شر  كما  املر�شوم.  هذا  من   )4( املادة  يف 

ع خالل فرتة الإعداد  ـَفـرُّ ال�شباب والريا�شة مبوجب القانون رقم )27( ل�شنة 2010 يف �شاأن التَّ

وامل�شاركة يف الألعاب والبطولت الريا�شية.

مادة�)6(

يكون للهيئة جمل�س اإدارة ل يزيد عدد اأع�شائه على ت�شعة من بينهم الرئي�س ونائبه والوزير. 
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والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  تر�شيح  على  بناًء  املجل�س  بت�شكيل  مر�شوم  وي�شدر 

وتكون مدة الع�شوية فيه اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

َمـن يحل حمله بذات الأداة، ويكِمـل  ـن  ُيـعيَّ اأع�شاء املجل�س لأيِّ �شبب  اأحد  واإذا خال حمل 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

د مكافاآت رئي�س واأع�شاء املجل�س بقرار من جمل�س الوزراء. وحتدَّ

مادة�)7(

ُيـعتَبـر املجل�س ال�شلطة العليا التي تتوىل ر�ْشـم ال�شيا�شة العامة التي ت�شري عليها الهيئة وذلك 

حتت اإ�شراف املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة. وللمجل�س اأن يتخذ ما يراه منا�شبًا من قرارات 

واإجراءات لتحقيق اأهدافها ِوْفـقًا لأحكام هذا املر�شوم والقوانني والأنظمة.

مادة�)8(

ُتـعَقـد اجتماعات املجل�س بناًء على دعوة من رئي�شه يف املكان والزمان اللذين يحددهما.

ويجوز للمجل�س دعوة الرئي�س التنفيذي حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون له حق الت�شويت.

ويتوىل الرئي�س �شلطة الإ�شراف على �شئون الهيئة والوقوف على ُحـ�ْشن �شري العمل بها.

وُيـ�شِدر الرئي�س لئحة بنظام عمل املجل�س و�شائر الأمور املتعلقة ب�شئونه.

مادة�)9(

ـن مبر�شوم، بناًء على تر�شيح املجل�س وعْر�س رئي�س املجل�س  يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ُيـعيَّ

الأعلى لل�شباب والريا�شة.

مادة�)10(

ـل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء ويف �شالتها بالغري. ُيثِّ

ويتوىل الرئي�س التنفيذي املهام الفنية والإدارية واملالية للهيئة واأية مهام اأخرى ُيكلَّـف بها 

د �شالحياته وم�شئولياته ِوْفـقًا لأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة.  من املجل�س، وحتدَّ

هذا  لأحكام  طبقًا  الهيئة  اأعمال  �شري  عن  املجل�س  اأمام  م�شئوًل  التنفيذي  الرئي�س  ويكون 

املر�شوم والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ـيه  ويف حالة ُخـُلـو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، ُيـ�شِدر املجل�س قرارًا بتكليف َمـن ي�شمِّ

من بني اأع�شائه اأو من موظفي الهيئة للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة.

مادة�)11(

والرتاخي�س  القانونية  وال�شئون  والتدقيق  الرقابة  اإدارتي  موظفي  جميع  الهيئة  اإىل  ُيـنَقـل 

بالوزارة وبذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الهيئة. 
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رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  الهيئة  موظفي  على  وت�شري 

تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 1975  القانون رقم )13(  واأحكام  التنفيذية،  ل�شنة 2010، ولئحته   )48(

معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

وتوؤول اإىل الهيئة العتمادات املدَرجة يف امليزانية العامة للدولة لقطاع الرقابة والرتاخي�س 

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

مادة�)12(

ـنها من اأداء مهامها. وتتكون هذه املوارد من: تكون للهيئة املوارد املالية الكافية التي مَتـكِّ

ـ�س للهيئة �شمن ميزانية المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة. العتمادات المالية التي ُتخ�شَّ  -1

ح�شيلة الر�شوم ومقابل الِخـْدمات التي تقدمها الهيئة.  -2

الِمـَنــــح والإعانـــات والتبرعات والهبات والو�شـــايا والوقف التي تقرر الهيئـــة قبولها، وذلك   -3

ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا ال�شاأن.

مادة�)13(

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

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)62(�ل�سنة�2021

بتنظيم�الهيئة�العامة�للريا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة، 

وبناًء على عْر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـم الهيئة العامة للريا�شة، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

الرئي�س التنفيذي، وتتبعه:

1- اإدارة ال�شئون القانونية والتراخي�س.

2- اإدارة الرقابة والتدقيق.

املادة�الثانية

تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  على 

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)63(�ل�سنة�2021

�باإلغاء�البند�)5(�من�الفقرة�)رابعاً(�من�املادة�االأوىل

من�املر�سوم�رقم�)17(�ل�سنة��2019باإعادة�تنظيم�وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيـلغى البند )5( من الفقرة )رابعًا( من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 

باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

املادة�الثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)64(�ل�سنة�2021

باإعادة�تنظيم�هيئة�البحرين�لل�سياحة�واملعار�س

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

بعد الطالع على الد�شتور،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2020 بنْقـل تبعية اإدارة احِلـَرف اليدوية من هيئة البحرين 

لل�شياحة واملعار�س اإىل هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيعاد تنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، وذلك على النحو الآتي:

الرئي�س تنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

اأواًل: اإدارة الم�شاريع والمن�شاآت.

ثانياً: اإدارة الموارد والمعلومات. 

ثالثاً: نائب الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة الرقابة والتراخي�س.

2- اإدارة الت�شويق والترويج.

املادة�الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. 
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املادة�الثالثة

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�مر�سوم�رقم�)65(�ل�سنة�2021

بتعيني��سفريين�يف�وزارة�اخلارجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

بوزارة  وم�شت�شار  حمافظ  ونائب  حمافظ  بتعيني   2012 ل�شنة   )79( رقم  املر�شوم  وعلى 

الداخلية،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2017 بتعيني مديَرين يف هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ـن �شفريًا يف وزارة اخلارجية ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- ال�شيخ خليفة بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة.

2- ال�شيد عبداللطيف جا�شم ال�شكران.

املادة�الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 5 مــــايـــــــــو 2021م
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�قرار�رقم�)27(�ل�سنة�2021

بتعيني�مدير�يف�هيئة�البحرين�للثقافة�واالآثار

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر�االآتي:

املادة�االوىل

يعني الدكتور �شلمان اأحمد اإبراهيم املحاري مديرًا لإدارة الآثار واملتاحف يف هيئة البحرين 

للثقافة والآثار.

املادة�الثانية

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  على 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــايـــــــو 2021م 
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)25(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�التجديد�لكتاب�العدل�اخلا�سني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املُعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

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

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

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

الأخ�س املادة )9( منه،

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيجدد لُكّتاب العْدل اخلا�شني )اللغة العربية( التالية ا�شماوؤهم:

1- اأحمد عبدالرحمن مقبل الذكير.

2- علي جا�شم محمد البحار.

3- هيثم ح�شن مبارك بوغمار.

4- نواف محمد يو�شف ال�شيد

5- هدى را�شد عامر المهزع.

6- محمد عبد الأمير اأحمد الو�شطي.

7- خاتون جعفر عبد الر�شول ح�شن.

املادة�الثانية

ُيجدد لُكّتاب العْدل اخلا�شني )اللغة الإجنليزية( التالية ا�شماوؤهم:

1- محمد �شجاد اأ�شرف.

2- محمد نادر توراني.

3- حاتم قي�س حاتم الزعبي.
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املادة�الثالثة

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

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شعبـان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 29 مـــار�س 2021م
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وزارة�العدل�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)43(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�التجديد�لكاتب�عدل�خا�س�

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املُعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

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

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

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

الأخ�س املادة )9( منه،

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ٌيجدد لل�شيد عمر حيدر ككاتب عدل خا�س )اللغة الإجنليزية(.

املادة�الثانية

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

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل

�وال�سئون�االإ�سالمية�واالأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رم�شـــان 1442 هـ

المــــــوافــــــق: 25 اأبريـــــل 2021 م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)43(�ل�سنة�2021

�باعتماد�الوثائق�وال�سهادات�ال�سادرة�من�خارج�مملكة�البحرين�

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020، 

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

ُقرر�االآتي:

املادة�االأوىل

انت�شار فريو�س  ومنع  الدول لحتواء  بع�س  ال�شادرة من  املحمول  الهاتف  تطبيقات  ُتعتمد 

كورونا امل�شتجد )COVID-19( وهي: 

تطبيق توكلنا )المملكة العربية ال�شعودية(.   -1

تطبيق الح�شن )دولة الكويت(.  -2

تطبيق المناعة )دولة الإمارات العربية المتحدة(.   -3

تطبيق تر�شد )�شلطنة عمان(.  -4

كما ُتعتمد الوثائق و�شهادات الفح�س والتعايف واإثبات احل�شول على اللقاح ال�شادرة بناًء 

على معايري هذه الدول.
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املادة�الثانية

ُتعامل التطبيقات والوثائق وال�شهادات الواردة يف املادة الأوىل من هذا القرار معاملة تطبيق 

تطبيق  يف  البحرين  مملكة  من  ال�شادرة  وال�شهادات  والوثائق   ،”BeAware“ واعي  جمتمع 

فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  ال�شادرة  ال�شحة  وزارة  وقرارات  العامة  ال�شحة  قانون  اأحكام 

.)COVID-19( كورونا امل�شتجد

املادة�الثالثة�

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)44(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�حمال�التدليك�)امل�ساج(

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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  املحالِّ  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018  وعلى الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021، 

يف  توفرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2021 با�شتئناف �شالت املنا�شبات والفعاليات ودور ال�شينما 

املغلقة وحمالت التدليك )امل�شاج( لأن�شطتها،

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 
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امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة حمال التدليك )امل�شاج( بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة 

لهذا القرار. 

املادة�الثانية

ُ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.

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.            

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�حمال�التدليك�)امل�ساج(�

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

اأواًل: ا�ستراطات�عامة: 

يقت�شـــر دخول محال التدليك )الم�شاج( على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا   -1

الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه، والأطفال ممن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�شر 

�شـــنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شـــر �شـــنة ب�شحبة �شخ�س بالغ 

من الحا�شـــلين على التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافين 

منـــه، ويكون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك، اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 
يجب اأن يكون ح�شـــور متلقي الخدمة من خالل حجز المواعيد، مع ال�شـــماح بالدخول لمن   -2

ياأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.  

يجـــب قيا�ـــس درجة حرارة جميـــع العاملين ومتلقـــي الخدمة قبل دخول المحل با�شـــتخدام   -3

مقيا�ـــس الحـــرارة )Infrared Thermometer(. ويحظـــر دخـــول من تكـــون درجة حرارته 

)37.5( درجـــة مئويـــة اأو اأعلى اأو تظهـــر عليه اأعرا�س مرتبطة بفيرو�س كورونا الم�شـــتجد 

)COVID-19( وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجـــب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحـــل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ   -4

والأبواب وا�شتخدام المراوح ال�شافطة.

يجب ا�شـــتخدام معقـــم للزبائن ل يقل تركيـــزه عن 70% من المادة الكحوليـــة وتوفيره عند   -5

المداخل والمخارج وفي كل غرفة.

يجـــب تعقيم دورات المياه ب�شـــورة دورية مجدولة )مرتين في اليـــوم على الأقل( مع توفير   -6

المعقمات.

يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.  -7

يجب ا�شـــتخدام المنا�شـــف ذات ال�شتخدام الواحد. ويمكن ا�شـــتخدام المنا�شف المتكررة   -8

ال�شـــتخدام ب�شـــرط غ�شـــلها بالماء الدافئ بدرجة 80 درجة مئوية اأو اأكثر دفئًا وتغليفها في 

اأكيا�س فردية، وعزل المنا�شف الم�شتخدمة فورًا في حاوية مغطاة مع تعقيمها ب�شكل متكرر.

ثانياً:�ا�ستراطات�خا�سة�بخدمة�التدليك�)الم�ساج(:�

يجب على موؤدي الخدمة التقيد بغ�شـــل اليدين بالماء الدافئ وال�شـــابون اأو التعقيم بمعقم   -1

معتمـــد ل يقل تركيزه عـــن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانيـــة قبل وبعد اأداء الخدمة 

لمتلقي الخدمة اأو عند مالم�شة الوجه.

يجب على موؤدي الخدمة ارتداء الكمام وواقي الوجه اأثناء اأداء الخدمة.  -2
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يجب تخ�شي�س غرفة خا�شة لكل متلقي للخدمة.   -3

يجب تنظيف وتعقيم جميع م�شتلزمات تقديم الخدمة، بما ي�شمل الأ�شّرة والكرا�شي واأدوات   -4

التدليك )الم�شاج( وعبوات الم�شتح�شرات بعد كل ا�شتخدام بالمطهرات المعتمدة.

يجب اأن تكون ملحقات اأ�شـــّرة التدليك )الم�شـــاج( مثل الو�شائد وال�شرا�شف ذات ا�شتخدام   -5

واحد اأو اأن يتم تعقيمها بعد كل ا�شتخدام.

ثالثـــاً:�ا�ستراطـــات�خا�ســـة�بخدمة�الحمامـــات�ال�سحية�)الحمـــام�المغربي�والحمـــام�التركي،�

اأحوا�س�الجاكوزي،�غرف�البخار،�وال�سونا(:�

يجب على موؤدي الخدمة التقيد بغ�شـــل اليدين بالماء الدافئ وال�شـــابون اأو التعقيم بمعقم   -1

معتمد ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانية قبل وبعد اأداء الخدمة اأو 

عند مالم�شة الوجه.

يجب ا�شـــتخدام الحمام ال�شحي واأحوا�س الجاكوزي وغرف البخار وال�شونا من قبل متلقي   -2

خدمة واحد كل مرة.

يمكن لمتلقي وموؤدي الخدمة اإزالة الكمام اأثناء الخدمة.  -3

فتح اأبواب الحمام ال�شـــحي وغرف البخار وال�شـــونا بعد كل زبون في فترة التعقيم ل�شـــمان   -4

تجديد الهواء.

رابعاً:�اأحكام�ختامية:�

تخ�شـــع كافة محال التدليك )الم�شـــاج( وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبل الجهات   -1

الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

يجب ت�شجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.  -2

يجب ت�شـــجيع مـــوؤدي الخدمة على الح�شـــول على التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا الم�شـــتجد   -3

 .)COVID-19(

�شـــيتم غلق اأي محل ل يلتزم بتطبيق ال�شـــتراطات واللتزامات المن�شـــو�س عليها في هذا   -4

القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.     
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)45(�ل�سنة�2021

�باعتماد�الدليل�االإر�سادي�املحدث�لعودة�الن�ساط�الريا�سي

�لالأندية�ال�سحية�واالأكادمييات�الريا�سية�واملالعب�اخلارجية

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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

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

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

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

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

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

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

فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  اخلارجية  واملالعب  الريا�شية  والأكادييات  ال�شحية  لالأندية 

،)COVID-19( كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف حمال 

،)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )التدليك )امل�شاج

والأكادييات  ال�شحية  لالأندية  الريا�شي  الن�شاط  لعودة  املُحدث  الر�شادي  الدليل  وعلى 
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الريا�شية واملالعب اخلارجية ال�شادر عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

ُقرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

ال�شحية  لالأندية  الريا�شي  الن�شاط  لعودة  املٌحدث  الإر�شادي  الدليل  ُيعتمد   ،)COVID-19(

والأكادييات الريا�شية واملالعب اخلارجية املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء ومْنع انت�شار 

 .)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة�الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام الدليل الإر�شادي املٌحدث املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقررة 

يف املادة )121( من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة�الثالثة

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

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

 .)COVID-19( كورونا امل�شتجد

املادة�الرابعة

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

تاريخ ن�شره اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي
ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

ةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجي

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
رجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخا

مقر المنشأة الرياضية

األندية الصحية 
واللياقة البدنية

األكاديميات الرياضية 
ومدارس التدريب

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ  مت
االجراءات الوقائية

أجير المالعب الرياض يةت

1

التعقيم والنظافة 

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#
V2.1



العدد: 3528 – الخميس 6 مايو 2021

33

عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

فير وتو( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت

. عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد•

.تعقيم غرف االستحمام والتبديل والخزائن ودورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

دام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخ•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

زان المناشف وجلسات اليوغا والفرشات األرضية وأحزمة األو)األدوات الشخصية إحضار•
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... وسجادة الصالة 

السيارة ويفضل استخدام, تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة•
.الخاصة

.تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان•

2
للبحرين_نلتزم#

ة التعقيم والنظاف

V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

3

يقتصر دخول الصاالت المغلقة على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا •
سنة على 18أو المتعافين منه؛ واألطفال ممن تقل أعمارهم عن  (COVID-19)المستجد   

سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على 12أن يكون األطفال ممن تقل أعمارهم عن 
ز والمتعافين منه، ويكون اإلثبات بابرا(COVID-19)التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد  

أو غيره من  ”BeAware“الوثيقة الدالة على ذلك أو من خالل تطبيق مجتمع واعي 
.التطبيقات المعتمدة

من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية % 50يسمح بحضور الجماهير بنسبة •
.المغلقة

ع مع وض, يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة•
.منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة•

عمل المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء األقنعة والقفازات أثناء الالزام •
.في المنشأة

.بالعمل داخل المنشأة COVID-19عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•

.الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين•

.وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج•

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ بمعلومات•
.اآلخرين في نفس المجموعة

في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار •
.المنشأة أو في سيارته الخاصةخارج •

ةمقر المنشأة الرياضي

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

4

ةمقر المنشأة الرياضي

.إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب•

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب•

.وعدم استخدام أماكن االنتظارغلق •

وفي حال وجوب تأجير المعدات , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها•
.يتم تعقيمها قبل وبعد استخدام كل شخص

.تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام•

الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين أجهزة المشي وأجهزة اللياقة والدراجات•
.الهوائية عالية الجهد

وضع خطة للخروج والطوارئ في حالة احتمال وجود مصابين أو ظهور أعراض على •
.في المنشأة( 19-كوفيد)أحد المرتادين بفيروس كورونا 

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني•

ح الى    منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسب•
.متر مربع لكل شخص4

ة تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حص•
.تدريبية

.منع المصافحة والعناق•

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين•

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

5

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

:ارشادات عامة

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام 
.بالحجز االحتفاظ بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز 
.المسبق خصوصا للحصص التدريبية

(  دقائق على األقل10)ترك فترة بين الصفوف التدريبية 
.للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها وتطهيرها

ت يسمح لبيع المنتجات مع االتزام باالرشادات واالشتراطا
.تجاريةالصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة ال

ها أو يلتزم المدربين بلبس األقنعة والقفازات ويمكن خفض
الشديدة، وتغييرهم بعد كل حصة خلعها أثناء التدريبات

.تدريبية

تدريب يلتزم الجميع بلبس األقنعة ويستثنى وقت ممارسة ال
.الشديد من ذلك

.احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة

ة االتزام بتعقيم اماكن االستحمام والتبديل بصورة دوري
(.مرتين في اليوم على األقل)مجدولة 

غليف يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم والت
.درجة مئوية80فرديًا او غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 

تقليل األعداد المسموح بها على ان ال يتجاوز عدد الحضور 
.عدد األجهزة الموجودة في الصالة

األندية الصحية 
واللياقة البدنية 
العامة والخاصة

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

6

األندية الصحية 
واللياقة البدنية 
العامة والخاصة

بدء تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء 
ها ال تقل نسبت)والصابون واستخدام الكحول المعقمة 

.قبل وبعد التدريب بشكل مباشر%( 70عن 

اضيين، يجب على المدربين الخاصين تقليل احتكاكهم بالري
ع ويمنع إجراء التعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجي

. حيحةاإلشارات اللفظية لضمان أداء الحركات الرياضية الص

:المدرب الشخصي

.ةلكل شخص في الحصص التدريبي( مترين xمترين )متر مربع 4

بدء يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

إزالة جلسات التدريب األرضية وفرشات اليوغا من الصفوف
.التدريبية

ن استخدام الملصقات األرضية للحفاظ على مسافة ال تقل ع
.مترين في جميع االتجاهات بين المتدربين

ترك مسافة آمنة ال تقل عن مترين: صفوف تدريب الدراجات
بين كل دراجة وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية

.لكل حصة تدريبية

ص التدريبية الجماعي :ةالصفوف والحص

للبحرين_نلتزم#
V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

7

(دون نزال مع العب آخر)يسمح بمزاولتها فردي 
ين وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعب

فنون القتال

.ريبتعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التد

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الفروسية

يارة تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او س
.الكارتنج قبل وبعد االستخدام

ال يسمح بوجود شخص آخر غير المتسابق في 
.السيارة او على الدراجة النارية

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

ارية ارات والدراجات الن رياضة السي

للبحرين_نلتزم#

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

8

كرة القدم

العب كحد اقصى22

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 10
.  وفقًا لذلك

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

كرة السلة

العب كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 14
.وفقًا لذلك

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات 
بواسطة الموظفين المخصصين

.لذلك

كرة اليد

للبحرين_نلتزم#

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

9

العب كحد أقصى مع مدربين ويتم توزيعهم 12
.وفقًا لذلك

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

احة السب

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد االجتماعي

د يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واح
.في كل حارة

. يجب على السباحين إحضار معداتهم الخاصة

االلتزام بقرار وزارة الصحة بشأن االشتراطات 
الصحية في المنشات التي تحتوي على برك 
وحمامات سباحة الحتواء ومنع انتشار فيروس

COVID-19كورونا المستجد 

للبحرين_نلتزم#

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

10

وتكون العبين وقت االنطالق فقط3يسمح بعدد 
.دقائق10أوقات االنطالق كل 

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
.حقائبهم الخاصة على عربات الجولف

ها إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي، فسيجمع
له موظفو المكان نيابة عنه

إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ 
.تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين

.هميجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة ب

الجولف

للبحرين_نلتزم#

ة مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلف
.خالل اليوم

يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
أعضاء لكل 5الخارجية بحد اقصى 

.مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه

الدراجات الهوائية والجري

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد 
.أشخاص8المشاركين في الحصة التدريبية عن 

8يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

للبحرين_نلتزم#

.العب واحد لكل قارب شراعي

.تعقيم وتنظيف المعدات قبل وبعد االستخدام

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الرياضات البحرية

األلعاب الرياضية

11

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

12

مشارك 23يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى 
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين عند لمس الكرة

.  الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

للبحرين_نلتزم#

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

13

:كرة المضرب
يجب تنظيف المعدات بانتظام، بما في ذلك المضارب 

واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت 
.والزجاج المحيط وما إلى ذلك

تخدام تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل اس
.كرات مختلفة لكل مجموعة

جنب يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لت: أثناء التدريب
. المشاركة مع الالعبين اآلخرين

يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة إلعطاء الدروس مع 
.تجنب لمس الكرة

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4
س األرضي التن

ش االسكوا
العبين كحد أقصى مع مدرب 

باستمرارتطهير الجدران واالدوات

زيادة تهوية غرفة اللعب

العبين كحد أقصى مع مدرب 
س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ
العبين كحد أقصى مع مدرب 4

للبحرين_نلتزم#

األلعاب الرياضية

V2.1

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓
غرف البخار والسونا والجاكوزي✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

14

األكاديميات الرياضية
س التدريب ومدار

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخص•

.يمنع توفير وتوزيع المالبس واألحذية الخاصة بالتدريب•

الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

وتطهير ترك فترات بين الصفوف التدريبية للسماح لموظفي المنشأة من تنظيف•
.األدوات المستخدمة

بطية يجب على المدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء التعديالت الض•
.  حيحةباليد، ويتم تشجيع اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الص

يسمح بإقامة التدريبات في المساحات الخارجية والمفتوحة مع ضرورة االلتزام•
ات قبل بمسافة التباعد وتطهير وتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة في التدريب

.وبعد الحصة التدريبية

.سنة وما فوق15الفئة العمرية المسموح لها بدخول واستخدام المنشأة هي •

سنة شريطة توافر 15يسمح بدخول واستخدام المنشأة لمن تقل أعمارهم عن •
.الموافقة الخطية من ولي األمر

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا •
.الدليل اإلرشادي بناًء على طبيعة نشاطها

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

15

أجير المالعب الرياضي ةت

.يسمح بتأجير المالعب الداخلية أو الخارجية عن طريق الحجوزات المسبقة فقط•

مات إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ بمعلو•
.اآلخرين في نفس المجموعة

.ةتطهير الكرات واألدوات بعد كل حجز ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموع•

للسماح لموظفي المنشأة من ( دقائق على األقل10)ترك فترة بين الحجوزات •
.تنظيفها وتطهيرها

عدم تأجير المالبس واألحذية وفي حال وجوب تأجيرها فيتم تعقيمها قبل وبعد •
.استخدام كل شخص

ة الصحة يمكن بيع المنتجات وااللتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزار•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

ناًء االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي ب•
.على طبيعة نشاطها

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

16

ية التعليمات الصح

للتحقق من درجة حرارة الموظفين والرياضيين استخدام مقياس الحرارة•
.  والزوار قبل أي استخدام للمرافق

درجة مئوية أو أعلى المغادرة 37.5يجب على أي زائر أو موظف بدرجة حرارة •
.444واالتصال فورًا بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

قبل من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

بعزم_نواصل#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

17

يةالتواصل والتوع

. لوقاية منهض والمرر انتشاق اطر•

، لتخلص منهاوكيفية اقية رلوايل دلمناام استخدا)ل لسعاس والعطاع آداب اتباا•
(راعلذالمرفق عن طريق ثني ام استخدا

بما تستوجبه ام اللتزواعنه ح إلفصاورة اضرض ولمراض التوعية بأعرانشر •
.لمتبعةاءات اإلجرا

ليدين  الفم قبل غسل واألنف والعينين اتجنب لمس ي وأليدالتوعية بغسل ا•
.لصحيةالرعاية والشخصية ابالنظافة م الهتماالحث على وا

ن نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ا
:تشمل ما يلي

ا عدارشادات تحقيق التب

.  لفحصاللكشف في نقطة ر النتظاالرياضية عند ة الرئيسي للمنشأالمدخل اقبل •

.هلميادورات الى ل إلدخواعند •

.للياقةاحصص ات التدريب قاع•

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند •

.لمصاعدا•

اعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االم اكن وضع ملصقات التب
الية :الت

للبحرين_نلتزم#
V2.1
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عودة النشاط الرياضي
األندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجية

اعد داخل المنشأ ةارشادات التب

م لرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص •
.صفقها بشكل خاامرو

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا•

لمخصصة المناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا•
.ةللصال

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا•

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائ يةمت

.ف ليكون نقطة التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضةتخصيص مشر•

توفر جميع  ص بالدليل االرشادي ولخال اتوكوولبرامن تنفيذ مهمة المشرف التأكد •
.لرياضيةة المنشأافي ت طااالشترا

.يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات•

ام لصحيحة الستخدالطريقة الفحص على ط انقاند لين عولمسؤايب رتد•
.ارةلحراجة س  درقياز جها

18
للبحرين_نلتزم#

V2.1
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)46(�ل�سنة�2021

�باعتماد�الدليل�االإر�سادي�لعودة�اجلماهري

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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

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

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف حمال 

،)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )التدليك )امل�شاج

الن�شاط  لعودة  املُحدث  الإر�شادي  الدليل  باعتماد   2021 ل�شنة   )45( رقم  القرار  وعلى 

انت�شار  ومْنع  اخلارجية لحتواء  واملالعب  الريا�شية  والأكادييات  ال�شحية  لالأندية  الريا�شي 

،)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى الدليل الإر�شادي لعودة اجلماهري ال�شادر عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،
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ُقرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، ُيعتمد الدليل الإر�شادي لعودة اجلماهري املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء 

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

املادة�الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام الدليل الإر�شادي املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة 

)121( من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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عــــــــودة 
الجماهير

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

والتزام_حماية#
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عودة الجماهير

التعقيم والنظافة 

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

مقر المنشأة الرياضية

اجراءات الدخول

والتزام_حماية#

ة التعليمات الصحي
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1

اجراءات الدخول

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا على المغلقةدخول الصاالتيقتصر •
سنة على 18المتعافين منه؛ واألطفال ممن تقل أعمارهم عن أو  (COVID-19)المستجد 

سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على 12أن يكون األطفال ممن تقل أعمارهم عن 
والمتعافين منه، ويكون اإلثبات بابراز(COVID-19)التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد 

أو غيره من ”BeAware“الوثيقة الدالة على ذلك أو من خالل تطبيق مجتمع واعي 
.التطبيقات المعتمدة

.االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة•

عودة الجماهير

والتزام_حماية#

درجة مئوية أو أعلى مغادرة المبنى فورًا 37.5يجب على أي شخص بدرجة حرارة •
.444واالتصال بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

قبل الفريق من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

ية التعليمات الصح



العدد: 3528 – الخميس 6 مايو 2021

55

2

عودة الجماهيرةمقر المنشأة الرياضي

والتزام_حماية#

.ةمن الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية المغلق% 50يسمح بحضور الجماهير بنسبة •

مع وضع, يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة•
.منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات

.فحص درجة الحرارة قبل الدخول للمنشأة•

.وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج•

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب•

.ازالة أجهزة تبريد الماء المشتركة•

.حتى إشعار آخر( عدا دورات المياه) غلق المرافق المشتركة •

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار•

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني•

.قعهمافي مووااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ين رلمصود اتقليل عد•

.منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة•
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ة التعقيم والنظاف

قبل( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.ويعد إقامة المباراة المقررة

.الساللم  و المقاعدلتالمس مثل التي يكثر فيها األماكن تطهير ا•

.تعقيم دورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

ام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية الستيعاب االستخد•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

.إحضار األدوات الشخصية وعدم السماح بالمشاركة في األدوات•

3

عودة الجماهير

والتزام_حماية#
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)47(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�على��ساالت�العر�س�بدور�ال�سينما

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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

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

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018  وعلى الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021،

يف  توفرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2021 با�شتئناف �شالت املنا�شبات والفعاليات ودور ال�شينما 

املغلقة وحمالت التدليك )امل�شاج( لأن�شطتها،

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،



العدد: 3528 – الخميس 6 مايو 2021

58

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتخاذها  يتعني 

ال�شحية  ال�شرتاطات  بتطبيق  ال�شينما  بدور  العر�س  �شالت  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

املرافقة لهذا القرار. 

املادة�الثانية

ُ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.

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.            

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�على��ساالت�العر�س�بدور�ال�سينما

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

اأواًل:�ا�ستراطات�العامة:�

يقت�شـــر دخول �شـــالت العر�س بدور ال�شـــينما على الحا�شـــلين على التطعيم �شد فيرو�س   -1

كورونـــا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منـــه، والأطفال ممن تقـــل اأعمارهم عن 

ثمانية ع�شـــر �شـــنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شـــر �شـــنة ب�شحبة 

�شـــخ�س بالغ من الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( اأو 

المتعافيـــن منه، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق مجتمع 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  واعي “BeAware” اأو 

يجب حجز التذاكر م�شبقًا متى اأمكن ذلك.  -2

يجب تحديد مداخل ومخارج منف�شـــلة اإن اأمكن مع و�شـــع منظمين عند الأبواب للتاأكد من   -3

عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتاأكد من وجود م�شافات التباعد الجتماعي.

يجب و�شـــع عالمات وا�شـــحة لأماكن الوقوف بحيث ت�شـــمن التباعد الجتماعي لم�شافة ل   -4

تقل عن مترين في مناطق النتظار )المداخل، اأماكن بيع التذاكر، دورات المياه(.

يجب قيا�س درجة حرارة جميع العاملين، ومرتادي دور ال�شـــينما قبل دخول �شالت العر�س   -5

وذلك با�شـــتخدام مقيا�س الحـــرارة )Infrared Thermometer(. ويحظر دخول من تكون 

درجـــة حرارتـــه 37.5 درجة مئوية اأو اأعلى اأو تظهر عليه اأعرا�ـــس مرتبطة بفيرو�س كورونا 

الم�شتجد )COVID-19( وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجـــب على مرتادي دور ال�شـــينما وجميع العاملين اللتزام بلب�س الكمـــام في جميع الأوقات   -6

وعدم خلعها اإل في حالة الأكل اأو ال�شرب. 

يجـــب تقليـــل الطاقة ال�شـــتيعابية لدور ال�شـــينما بما ل يقـــل عن 50% من ال�شـــعة الإجمالية   -7

وترك كر�شـــيين بين كل مجموعة بما ي�شمن م�شافة التباعد الجتماعي المطلوبة، مع و�شع 

منظمين للتاأكد من التزام مرتادي دور ال�شينما بال�شتراطات المطلوبة.

يجب توفير الإمدادات الكافية من م�شتلزمات النظافة ال�شخ�شية كال�شابون، معقمات اليد   -8

بن�شبة ل تقل عن 70 % من المادة الكحولية، والمناديل الورقية وحاويات القمامة.

ثانياً:�اأحكام�ختامية:�

تخ�شع كافة �شالت العر�س بدور ال�شينما وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبل الجهات   -1

الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.
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يجب ت�شجيع الزوار على الدفع بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.  -2

يجب ت�شـــجيع العاملين في دور ال�شـــينما على الح�شـــول على التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا   -3

 .)COVID-19( الم�شتجد

�شـــيتم غلق اأي من�شاأة ل تلتزم بتطبيق ال�شـــتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها في هذا   -4

القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)48(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�من�ساآت�وحمال�االألعاب�الرتفيهية

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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

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

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته، 

التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018  وعلى الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021،

يف  توفرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،
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قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة من�شاآت وحمال الألعاب الرتفيهية بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية 

املرافقة لهذا القرار. 

املادة�الثانية

ُ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.

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.            

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�من�ساآت�وحمال�االألعاب�الرتفيهية

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

اأواًل:�ا�ستراطات�عامة:�

يقت�شـــر دخول من�شاآت ومحال الألعاب الترفيهية على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س   -1

كورونـــا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منـــه، والأطفال ممن تقـــل اأعمارهم عن 

ثمانية ع�شـــر �شـــنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شـــر �شـــنة ب�شحبة 

�شـــخ�س بالغ من الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( اأو 

المتعافيـــن منه، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق مجتمع 

من التطبيقات المعتمدة.  غيره  واعي “BeAware” اأو 

يجـــب اأن يكـــون تنظيـــم زيـــارة الأماكـــن الترفيهية عـــن طريق الحجـــز الم�شـــبق اأو الحجز   -2

الإلكتروني متـــى اأمكن، وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وت�شـــهيل تنظيم 

الزيارات.

يجب تحديد مداخل ومخارج منف�شـــلة اإن اأمكن مع و�شـــع منظمين عند الأبواب للتاأكد من   -3

عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتاأكد من وجود م�شافات التباعد الجتماعي.

يجب و�شـــع عالمات وا�شـــحة لأماكن الوقوف بحيث ت�شـــمن التباعد الجتماعي لم�شافة ل   -4

تقـــل عن مترين فـــي مناطق النتظار )المداخل، اأماكن بيع التذاكـــر، اأماكن بيع الماأكولت 

والم�شروبات، دورات المياه (. 

يجـــب قيا�س درجـــة حرارة جميع العامليـــن، ومرتادي المكان قبل دخول المن�شـــاآت واأماكن   -5

الألعاب الترفيهية با�شتخدام مقيا�س الحرارة )Infrared Thermometer(. ويحظر دخول 

من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية اأو اأعلى اأو تظهر عليه اأعرا�س مرتبطة بفيرو�س 

كورونا الم�شتجد )COVID-19( وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجب على العمالء ممن تفوق اأعمارهم 6 �شـــنوات اللتـــزام بلب�س الكمام في جميع الأوقات   -6

)عدا الأن�شطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا(. 

يجب على العاملين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.  -7

يجب تقليل الطاقة ال�شتيعابية للمن�شاآت واأماكن الألعاب الترفيهية اإلى ما ل يزيد عن %50   -8

بما ي�شمن م�شافة التباعد الجتماعي المطلوبة بين الأ�شخا�س مع و�شع منظمين للتاأكد من 

التزام الزوار بال�شتراطات المطلوبة.

يجب اإعادة ترتيب مقاعد الجلو�س للحفاظ على م�شـــافة التباعد الجتماعي لم�شافة ل تقل   -9

عن مترين.
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10-   يجب توفير الإمدادات الكافية من م�شـــتلزمات النظافة ال�شخ�شـــية كال�شابون، معقمات 

اليد بن�شـــبة ل تقل عن 70 % من المادة الكحولية، والمناديل الورقية وحاويات القمامة التي 

تفتح دون لم�س.

11-   يجب تنظيف وتطهير الأ�شطح المعر�شة للم�س ب�شكل متكرر بالمعقمات الكحولية وتنظيف 

الأدوات متعددة ال�شـــتخدام كمج�شـــمات الت�شـــلق واللعب، والكرا�شـــي واأ�شـــطح الطاولت، 

مقاب�س الأبواب، اأ�شطح دورات المياه، واأماكن غ�شل اليدين.

12-   يجب تنظيف وتطهير دورات المياه ب�شكل دوري كل �شاعتين متى اأمكن ذلك، مع الحر�س 

على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.

13-   يجـــب تعييـــن م�شـــرفين لتقليل التجمعات بيـــن المجموعات المختلفة واللتـــزام بالتباعد 

الجتماعي على اأن يكون بين كل اأ�شرة واأخرى م�شافة ل تقل عن مترين.

ثانياً:�اأحكام�ختامية:�

تخ�شـــع كافة من�شـــاآت واأماكن الألعاب الترفيهية وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبل   -1

الجهات الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

يجب ت�شجيع الزوار على الدفع بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.  -2

يجـــب ت�شـــجيع العامليـــن علـــى الح�شـــول علـــى التطعيم �شـــد فيرو�ـــس كورونا الم�شـــتجد                      -3

 .)COVID-19(

يحظر فتح الألعاب التي ي�شعب فيها اإجراء التنظيف والتعقيم.   -4

�شـــيتم غلق اأية من�شـــاأة ل تلتزم بتطبيق ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها في هذا   -5

القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.     
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)49(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اال�سرتاطات�ال�سحية�املرافقة�للقرار�رقم�)46(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�املن�ساآت�التي�حتتوي

�على�برك�وحمامات��سباحة�الحتواء�ومْنع�انت�سار�

)COVID-19(فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

امات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا  تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على ِبَرك وحمَّ

امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )52( ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شاف بند جديد برقم )4( اإىل الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

يف املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )46(  للقرار  املرافقة   )COVID-19(

تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19(، ن�شه الآتي: 

دخول برك وحمامات ال�شباحة الداخلية على احلا�شلني على التطعيم �شد  يقت�شر   -4“
عن  اأعمارهم  تقل  ممن  والأطفال  منه،  املتعافني  اأو   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س 

ثمانية ع�شر �شنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شر �شنة ب�شحبة �شخ�س 

بالغ من احلا�شلني على التطعيم �شد فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( اأو املتعافني منه، 

 ”BeAware“ ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق جمتمع واعي

اأو غريه من التطبيقات املعتمدة”.
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املادة�الثانية

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)50(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)9(�ل�سنة��2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�عند�اإقامة�االحتفاالت�

�والتجمعات�العائلية�يف�املنازل�واالأماكن�اخلا�سة

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )9( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

عند اإقامة الحتفالت والتجمعات العائلية يف املنازل والأماكن اخلا�شة لحتــــــــواء ومْنــــع انت�شار 

 ،)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شتبدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )9( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية 

اخلا�شة  والأماكن  املنازل  يف  العائلية  والتجمعات  الحتفالت  اإقامة  عند  تطبيقها  الواجب 

لحتــــــــواء ومْنــــع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي: 

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، واملدعوين احلا�شلني على التطعيم اأو املتعافني، وذلك 

�شريطة اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية الواردة باملادة الثانية من هذا القرار. 

املادة�الثانية

ب�شاأن   2021 ل�شنة   )9( القرار  من  الثانية  املادة  اإىل   )10( برقم  جديد  بند  ُي�شاف 

املنازل  العائلية يف  والتجمعات  اإقامة الحتفالت  الواجب تطبيقها عند  ال�شحية  ال�شرتاطات 

ن�شه   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنــــع  لحتــــــــواء  اخلا�شة  والأماكن 

الآتي: 
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10- ت�شـــجيع كبار ال�شـــن وذوي الأمرا�س المزمنة على تجنب الح�شور لالحتفالت والتجمعات 

العائلية. 

املادة�الثالثة

ُ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.

املادة�الرابعة�

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)51(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�عند�اإقامة�املنا�سبات�والفعاليات�

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

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  املحالِّ  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

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

 ،)COVID-19( يف املحالِّ 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   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته، 

التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018  وعلى الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021، 

يف  توفرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2021 با�شتئناف �شالت املنا�شبات والفعاليات ودور ال�شينما 

املغلقة وحمالت التدليك )امل�شاج( لأن�شطتها،
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وعلى تو�شيات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعنيَّ 

)COVID-19(، تلتزم املن�شاآت عند اإقامة املنا�شبات والفعاليات – بالإ�شافة اإىل ال�شرتاطات 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  ومْنع  واملقاهي لحتواء  املطاعم  الواجب تطبيقها يف  ال�شحية 

)COVID-19( - بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية الآتية: 

الم�شـــتجد                                       التطعيـــم �شـــد فيرو�ـــس كورونـــا  الحا�شـــلين علـــى  الح�شـــور علـــى  اقت�شـــار   -1

)COVID-19( اأو المتعافين منه، والأطفال ممن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�شـــر �شنة على 

اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شر �شنة ب�شحبة �شخ�س بالغ من الحا�شلين 

علـــى التطعيم �شـــد فيرو�س كورونـــا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منه، ويكون 

الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق مجتمع واعي “BeAware” اأو 

غيره من التطبيقات المعتمدة. 

يجب األ يتجاوز عدد الح�شور 50% من الطاقة ال�شتيعابية في الأماكن المغلقة.   -2

ُي�شمح باإقامة العرو�س الحية مع اللتزام بتدابير التباعد الجتماعي.  -3

ُيمنع اإقامة البوفيهات والخدمة الذاتية.  -4

امات اأثناء الدخول واأثناء الخروج من واإلى المن�شاأة،  يجب على جميع الح�شـــور ارتداء الكمَّ  -5

ول ُي�شمح بدخول َمن ل يلتزمون بهذا ال�شرط.

يجب على العاملين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.  -6

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

يجـــب قيا�ـــس درجـــة حـــرارة جميـــع العاملين والح�شـــور قبـــل دخول المن�شـــاأة با�شـــتخدام   -8

مقيا�ـــس الحـــرارة )Infrared Thermometer(. ويحظـــر دخـــول من تكـــون درجة حرارته 

)37.5( درجـــة مئويـــة اأو اأعلى اأو تظهـــر عليه اأعرا�س مرتبطة بفيرو�س كورونا الم�شـــتجد                                

)COVID-19( وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.
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املادة�الثانية

ُ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.

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)52(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اال�سرتاطات�ال�سحية�املرافقة�للقرار�رقم�)51(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�املطاعم�واملقاهي�الحتـواء

)COVID-19(ومْنـع�انت�سار�فريو�س�كورونـا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

 ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنع  واملقاهي لحتواء  املطاعم  تطبيقها يف 

وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شتبدل بن�س البند )2( من الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار 

واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم 

لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي:

2- ُي�شمح للعمالء بالجلو�س داخل المطاعم والمقاهي وبحد اأق�شى 50% من الطاقة ال�شتيعابية 

للمطعم اأو المقهى”.

املادة�الثانية

ُي�شاف بند جديد برقم )7( اإىل الفقرة )ثالثًا( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها 

املرافقة   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف 

للقرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي 

لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شه الآتي:
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“7- يجب اأن تقت�شـــر الخدمة في داخل المطعم اأو المقهى على الحا�شـــلين على التطعيم �شد 
فيرو�ـــس كورونا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه، والأطفال ممن تقل اأعمارهم 

عن ثمانية ع�شر �شنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شر �شنة ب�شحبة 

�شـــخ�س بالغ من الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( اأو 

المتعافيـــن منه، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق مجتمع 

غيره من التطبيقات المعتمدة.” واعي “BeAware” اأو 

املادة�الثالثة

ُيلغى البند )11( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

رقم  للقرار  املرافقة   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  واملقاهي 

)51( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي لحتواء 

.)COVID-19( ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة�الرابعة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)53(�ل�سنة�2021

�بتعديل�املادة�االأوىل�من�القرار�رقم�)33(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�توفرها�يف�املن�ساآت

)COVID-19(الحتواء�ومنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القرار رقم )33( ل�شنة 2021 بتعديل بع�س ال�شرتاطات ال�شحية الواجب 

،)COVID-19( توفرها يف املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شتبدل ب�شدر املادة الأوىل من القرار رقم )33( ل�شنة 2021 بتعديل بع�س ال�شرتاطات 

 ،)COVID-19( ال�شحية الواجب توفرها يف املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

الن�س الآتي:

عن ال�شرتاط ال�شحي املتعلق  ال�شتعا�شة  التالية  القرارات  يف  الواردة  للمن�شاآت  “يجوز 
بت�شجيل البيانات ال�شخ�شية للعمالء )ال�شم ومعلومات الت�شال وتاريخ ووقت الزيارة(، وذلك 

على  احلا�شلني  غري  وتفعيل   ”BeAware“ العمالء لتطبيق جمتمع واعي  بالتاأكد من حتميل 

التطعيم واملتعافني منهم خليار حتديد املوقع من خالل التطبيق:”.

املادة�الثانية

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

تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)65(�ل�سنة�2021

�با�ستئناف��ساالت�املنا�سبات�والفعاليات�ودور�ال�سينما�املغلقة�

وحمالت�التدليك�)امل�ساج(�الأن�سطتها�����

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

باملر�شوم  املُعدل  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،

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

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

)COVID-19(، وتعديالته،

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

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

وتعديالته،

انت�شار  ملْنع  احرتازيًا  اخلا�شة  املن�شاآت  بع�س  بغْلق   2020 ل�شنة   )54( رقم  القرار  وعلى 

،)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

)امل�شاج(  التدليك  وحمالت  املغلقة  ال�شينما  ودور  والفعاليات  املنا�شبات  ل�شالت  ُي�شمح 

الرجالية والن�شائية با�شتئناف اأن�شطتها اعتبارًا من الأول من �شهر �شوال لعام 1442ه، على اأن 
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تلتزم بال�شرتاطات والإجراءات والتدابري ال�شحية ال�شادرة عن وزارة ال�شحة لحتواء ومنع 

.)COVID-19( انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة�الثانية

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

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

املادة�الثالثة

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

زايد�بن�را�سد�الزياين

بتاريـــــــخ: 22 رم�شان 1442هـ

الـمـوافـق: 4 مــــايـــــــــو 2021م
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وزارة��سئون�ال�سباب�والريا�سة

�قرار�رقم�)26(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�اإغالق�مركز�متكني��سباب�كرانة

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 )132( ل�شنة 2020 ب�شاأن ن�ْشـر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز 

متكني �شباب كرانة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2021 ب�شاأن تنظيم اإقامة الأحداث والفعاليات الريا�شية،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرانة،

ـنة قيام مركز متكني �شباب  وعلى مذكرة مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س املت�شمِّ

كرانة بتاريخ 2021/3/12 باإقامة فعالية ريا�شية دون احل�شول على موافقة م�شبقة من وزارة 

اإقامة الأحداث  �شئون ال�شباب والريا�شة باملخالفة للقرار رقم )1( ل�شنة 2021 ب�شاأن تنظيم 

العامة رقم )34( ل�شنة 2018  العام وقانون ال�شحة  والفعاليات الريا�شية، وخمالفته للنظام 

والقرارات ال�شادرة تنفيذا له ب�شاأن مكافحة جائحة كورونا،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال مدير اإدارة الرقابة والتدقيق،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـغَلـق مركز متكني �شباب كرانة اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة خم�شة ع�شر يومًا.

املادة�الثانية

ـل. يبلغ هذا القرار لذوي ال�شاأن بخطاب م�شجَّ
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املادة�الثالثة

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

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

وزير��سئون�ال�سباب�والريا�سة

اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 مــايــــــــــو 2021م
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وزارة�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)104(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�اجل�سرة�– جممع��1002

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،

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

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 املحافظة 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:

مادة�)1(

ـف حدود العقار رقم 10025629 الكائن مبنطقة اجل�شرة جممع 1002 �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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ـق  مناطق ال�شكن احلدائقي )RG(  ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.2009

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير�االأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأبـــريــل 2021م
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م�سرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اإلغاء�ترخي�س�ل�سركة�اأعمال�ا�ستثمارية�فئة�2

�لـ�)�سركة�االأ�سواق�املتحدة�للخدمات�املالية��س�م�ب��مقفلة(

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، 

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

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر�االآتي:

مادة�)1(

املالية  للخدمات  املتحدة  الأ�شواق  لـ)�شركة   2 فئة  ا�شتثمارية  اأعمال  ترخي�س �شركة  يلغى 

�س.م.ب. مقفلة( املمنوح بتاريخ 7 يوليو 2014 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 91435.

مادة�)2(

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

�� � � � �

�حمافظ�م�سرف�البحرين�املركزي

ر�سيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1442هـ  

الـمـــوافــــــق: 3 مـــايــــــــــو 2021م
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

�ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعالن�رقم�)12(�ل�سنة�2021

ا�شتنادًا 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�التجارة�اخلارجية�وامللكية�ال�سناعية����
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2 
 

 
 1800ت /   الطلب: برقم 
 شركة سلسلة محالت بن ازحیمان  الطالب:اسم 

 الضفة الغربیة/فلسطین -رام هللا: عنوانھ
 20/04/2021تاریخ تقدیم الطلب: 

 بوة قھوةعالتصمیم:  وصف طلب
 09.05 التصنیف : 

فرع شركة -اراماركس للملكیة الفكریة یل المفوض:الوكاسم 
 اجنبیة

، طریق 403ویند تاور، الطابق الخامس، مبنى عنوانھ : 
 ، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، البحرین317، مجمع 1705
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3 
 

 
 1801ت /   الطلب: برقم 
 حیمانشركة سلسلة محالت بن از  الطالب:اسم 

 الضفة الغربیة/فلسطین -رام هللا: عنوانھ
 20/04/2021تاریخ تقدیم الطلب: 

 بوة قھوة دایمةعالتصمیم:  وصف طلب
 09.05 التصنیف : 

فرع شركة -اراماركس للملكیة الفكریة اسم الوكیل المفوض:
 اجنبیة

، طریق 403ویند تاور، الطابق الخامس، مبنى عنوانھ : 
 ، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، البحرین317، مجمع 1705
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4 
 

 
 1802ت /   الطلب: برقم 
 شركة سلسلة محالت بن ازحیمان  الطالب:اسم 

 الضفة الغربیة/فلسطین -رام هللا: عنوانھ
 20/04/2021تاریخ تقدیم الطلب: 

 تركیة عبوة قھوةالتصمیم:  وصف طلب
 09.05 التصنیف : 

فرع شركة -اراماركس للملكیة الفكریة اسم الوكیل المفوض:
 اجنبیة

، طریق 403ویند تاور، الطابق الخامس، مبنى عنوانھ : 
 ، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، البحرین317، مجمع 1705
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5 
 

_________________________________ 
 

 
 1803ت /   الطلب: برقم 
 باراھساكثي باور تیكنولوجیز برایفت لیمتد  الب:الطاسم 

اس بي ، فایشنافي انكالف  1/180/97-11-1اتش رقم : عنوانھ
بوست ، كوشانجودا، حیدراباد ، -، فاسافي شیفا ناجار ، ایسیل 

 ، الھند 500062-تیالنجانا 
 29/04/2021تاریخ تقدیم الطلب: 

 دات توزیع السوائلمعالتصمیم:  وصف طلب
 23.01 نیف :التص 

جاه للملكیة الفكریة ش.ش.و لمالكتھا منى  اسم الوكیل المفوض:
 عمر محمود
مجمع  2835طریق  2795، مبنى رقم 804شقة عنوانھ : 

 ، منطقة السیف428
 
 
 
 

 
 1698ت /   الطلب: برقم 
 سفر عامر سعید البرقان  الطالب:اسم 

الریاض الشھداء  –درداح وقاع الشمري  6774: عنوانھ
 المملكة العربیة السعودیة 4251 – 13241

 16/03/2020 تاریخ تقدیم الطلب: 
 مبخرة بخورالتصمیم:  وصف طلب

 11.02 التصنیف : 
 جاه للملكیة الفكریة ش.ش. و اسم الوكیل المفوض:

 مملكة البحرین -المنامة  26110ص ب عنوانھ : 
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�االإعالنات�ال�سادرة�تطبيقا�لقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006

��ب�ساأن�براءات�االخرتاع�ومناذج�املنفعة�

اإعالن�رقم�)7(�ل�سنة�2021

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه. 

6- الت�شنيف الدولي. 

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

8- ملخ�س البراءة.  

9- عدد عنا�شر الحماية.

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

 
  1651] رقم البراءة:11[
 

 
 04/05/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20100047] رقم الطلب: 21[
 24/05/2010] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2008/013348] رقم اإلیداع الدولي:  86[
 ] األولویة: 30[
]31   [60/992,143 
]32  [04/12/2007 
 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
أیھ. میتشیل  -2ویلیام أووین،  -1] المخترعون: 72[

 جیمس ویبر -3ھورتون، 
یونایتد ستیتس بایب آند  -1] مالك البراءة: 73[

 فاوندري كومباني، إل إل سي
فیرست أفینیو نورث،  3300 -1عنوان المالك:  

 یات المتحدة االمریكیة، الوال35222بیرمینغھام، االباما 
] الوكیل: ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي 74[

  اجنتس

 
  ] التصنیف الدولي51[

Int. Cl.: C25D 5/00 C25D 5/00 
 
 ] المراجع:56[

D1: US 6214203 B1 (HORTON) 
D2: VANYSEK, P., 
"Electrochemical Series", online 
version of CRC Handbook of 
Chemistry and Physics, 81 st, 2000-
2001 D3: WO 1999/050478 A2 
(TIGHE) D4: US 6554992 B1 
(SMITH) D5: HERMAN, H. ET 
AL, "Thermal Spray Coating", 
Dept. of Materials Science and 
Engineering, SUNY Stony Brook, 
NY, 31 October 2007 
 

 
 األسطح المعدنیةغالف مضاد لتآكل  ] اسم االختراع:54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یقدم الكشف أسطح معادن مغلفة جدیدة ومفیدة، وعملیات لتصنیعھا، وطرق لوقایة األسطح   

المعدنیة من التآكل، یتمثل ھدف بعض تجسیدات األسطح المغلفة وعملیات الكشف في توفیر 
 ھا. یتمثل ھدف بعضوقایة جلفانیة لسطح معدني ال تتطلب التجمیع أو اإلنشاء بعد تصنیع

تجسیدات االسطح المغلفة والعملیات في توفیر وقایة جلفانیة لسطح معدني بشكل سریع 
واقتصادي. ویتمثل ھدف بعض تجسیدات االسطح المغلفة وعملیات الكشف في توفیر غالف 

 جلفاني وغالف عازل كھربیا لھ خواص التصاق فائقة.
 
 
 
 

 28عدد عناصر الحمایة: 
 
 
 
 
 
 
 
 



العدد: 3528 – الخميس 6 مايو 2021

90

 
 

 ] براءة اختراع12[
 

 
  1652] رقم البراءة:11[
 

 
 04/05/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140013] رقم الطلب: 21
 17/02/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/051522] رقم اإلیداع الدولي:  86[
 ] األولویة: 30[
]31   [61/527,392 
]32  [25/08/2011 
 المتحدة األمریكیة] الوالیات 33[
 -2كوكس، كریستوفر، دي.،  -1] المخترعون: 72[

الیتون، مارك،  -4كیرن، جیفري،  -3دادكن، فادیم، 
 راحیم، آیزات، تي. -5إي.، 

شركة میرك شارب آند دوھم  -1] مالك البراءة: 73[
 كورب

 07065-0900راھواي نیوجرسي، -1عنوان المالك:  
 ،أمریكا

 الة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس] الوكیل: ابو غز74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C07D 401/12, 401/14, 
405/14, 417/14, 487/04; A61K 
31/506; A61P 25/18 
 

 
 ] المراجع:56[

D1: US 2011/0166135 A1 
D2: WO 2011/008931 A2 
D3: US 2008/0167297 A1 
D4: US 2011/0230472 A1 
D5: WO 2012/044562 A2 

 
 .PDE10مثبطات بیریمیدین ] اسم االختراع: 54[
   
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الحالي بمركبات بیریمیدین والتي تعتبر مفیدة كعوامل عالجیة لمعالجة اضطرابات   

االختراع ) . كما یتعلق PDE10( 10الجھاز العصبي المركزي المرتبطة بإنزیم فوسفو داي إستیراز 
الحالي باستخدام المركبات المذكورة لمعالجة اضطرابات عصبیة ونفسیة مثل انفصام الشخصیة (الفُصام) 
واالضطراب العقلي (الُذھان) أو مرض ھونتینجتون وتلك المرتبطة بالقصور الوظیفي الُمخطَّطي أو 

 اضطراب وظائف الُعقد القاعدیة.
 

 
 
 18عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
   1653 ] رقم البراءة:11[
 

 
 04/05/2021تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140102] رقم الطلب: 21[[
 27/07/2014] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/050523] رقم اإلیداع الدولي:  86[
 ] األولویة: 30[
]31   [13/362,457 
]32  [31/01/2012 
 المتحدة األمریكیة] الوالیات 33[
 ستشوماتشر، جون -1] المخترعون: 72[
 أمستد ریل كومبني، إنك. -1] مالك البراءة: 73[

، 5300اس. واكر، سویت  311 -1عنوان المالك:  
 ، أمریكا60606شیكاغو، إلینوي 

 ] الوكیل: ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس74[

 
 ] التصنیف الدولي 51[

Int. Cl.: B60B 17/00 B60B 
17/00 

 
 ] المراجع:56[

D1: US 1264338 A  
D2: US 15935 A  
D3: US 3452798 A  
D4: WO 2008/015712 A1  
D5: US 2042160 A 

 
   عجلة سكة حدید من الصلب المصبوب] اسم االختراع: 54[

 
 
 ] الملخص:57[ 

 
ة، تتضمن العجلة صرة لھا فتحة محوری یتعلق االختراع الحالي بعجلة سكة حدید من الصلب المصبوب.  

وإطار متحد المركز مع الفتحة، ولوح یمتد بشكل شعاعي إلى حد كبیر من الصرة إلى اإلطار. ویشتمل 
اللوح على واجھة أمامیة وواجھة خلفیة، كما یتضمن اللوح مجموعة من القضبان تمتد بین الصرة 

 لفة محددة بین الواجھة األمامیة والواجھة الخلفیة.واإلطار. ویكون للقضبان المتجاورة قیم ُسمك مخت
 

 
 
 
 28عناصر الحمایة:  عدد
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعالنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعالن�رقم�)457(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�جديدة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  �شناك  برجر  غورميت  )جاركول  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

118139، طالبين تحويل الفرعين رقم 14 ورقم 18 من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة جديدة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عفت طاهرة كريم اهلل 

      .MUHAMMAD SHAHBAZدو�شت محمد اأعوان، و

اإعالن�رقم�)458(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

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

الم�شجلة  والأقم�شة(،  الرجالية  للخياطة  العدالة  ا�شم )محالت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  بن رجب، مالك 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،11296 رقم  القيد  بموجب 

بن  عبدالر�شول  علي  عادل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )الف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

و  ،MOHAMMED SH  UAIB1و  ،ABDUL RASHEED PADATHODIو  ،PADA THODI USSANو رجب، 

. MOHAMMED JAMEEL

 

اإعالن�رقم�)459(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

عبدالواحد  ال�شيد/ ح�شين  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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حبيب جا�شم الفردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )باك لل�شيانة والخدمات و�شبيد ون لتخلي�س 

المعامالت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 63647-1 & 8، طالبًا تحويل فرعين من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين 

عبدالواحد حبيب جا�شم الفردان، وال�شيد هادي ناجي جمعه حميد محمد.     

اإعالن�رقم�)460(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

ح�شن ال�شيد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية تداوي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91609-

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

1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمود ال�شحات محمد رزق �شليمان، وح�شام محمد ال�شيد 

ق�شطة، و�شمية ح�شن محمد ح�شن ال�شيد. 

اإعالن�رقم�)461(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�م�ساهمة�بحرينية�مقفلة

اإىل��سركة�ذات�م�سئوليه�حمدودة�

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )اإن�شاء للتطوير العقارية �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 57785-

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

1،000،000 )مليون( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالرحمن محمد عبداهلل الج�شمي، و�شركة جي اإف 

اإت�س فين�شرز ذ.م.م(، وال�شركة العالمية للتجارة وال�شتثمار. 

اإعالن�رقم�)462(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سفية�وحل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

ونقل�ملكية�قيدها�اإىل�فرع�مبوؤ�س�سة�فردية�قائمة��

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

المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شا�س لخدمات حلول التحكم الآلي والطاقة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

الم�شجلة  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإلى فرع من فروع  ال�شركة وحلها، ونقل ملكية قيدها  142530-1، طالبين ت�شفية 

با�شم )الأمزون للمواد الغذائية( المقيدة بموجب قيد 1-50746.

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين بال�شركة الم�شار اإليها قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون 
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ال�شركات التجارية البحريني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعمال بن�س المادة )335( من 

قانون ال�شركات يدعو الم�شفي 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�شفي:

عبدالأمير علي ح�شن اأحمد

ilareema@batelco.com.bh

هاتف 39736777

اإعالن�رقم�)463(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

اإليها بدرية علي عبداهلل محمد،  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدمت 

القيد رقم 2-25845،  الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  ا�شم )ق�شر الحورة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة 

 SATPAL DEVI DAYAL طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شام ونذلك باإدخال

ك�شريك معها في ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

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.

اإعالن�رقم�)464(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركه�ذات�م�سئوليه�حمدودة

اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�قائمة

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

 ،1-129704 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الداخلي  للت�شميم  )دادابــاي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شجلة با�شم )داداباي لم�شاريع  طالبين تحويل ال�شركة 

البنية التحتية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128213-1، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شبير محمد اأحمد علي داداباي.  

اإعالن�رقم�)465(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد عبدالأمير ح�شن 
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علي عي�شى الن�شيط،  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عرب �شاين لالإعالنات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 25033، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

و  الن�شيط،  عي�شى  علي  ح�شن  عبدالأمير  محمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )الف(   1،000 مقداره 

   .MITESH KATIRA

اإعالن�رقم�)466(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها اأمينة اإبراهيم جا�شم محمد 

 7 رقم  الموؤ�ش�شة  فروع  تحويل  طالبة   ،71833 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحبة  نم�شان، 

والم�شمى )�شيلفر جينز يوتيك( ورقم 8 والم�شمى )�شيلفر جينز يوتيك( اأي�شًا ورقم 10 والم�شمى )وجه بوجه 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني،  بذاتها،  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  فا�شن(، 

  .MD MOJIBUR ABDUL BATEN وت�شجل با�شم كل من: اأمينه اإبراهيم جا�شم محمد نم�شان، و

 

   

اإعالن�رقم�)467(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عا�شور محمد ها�شم، 

رقم 9-45846،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ميديا(،  ا�شم )بالنيت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن 

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

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وذلك باإدخال كل من: هيثم الإمام عبداهلل الح�شن، وجميل اأحمد ميرزا 

علي عبدالر�شا، وعبدالكريم ح�شن عبداهلل عبدالإمام، �شركاء معها 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.

اإعالن�رقم�)468(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

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

 ،120216 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  فيب  )�شيف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي 

طالبًا تحويل الفروع الأول والرابع والخام�س وال�شاد�س وال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى فروع بال�شركة ذات الم�شئولية 

والبالغ   ،105645 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتجارة  البحرين  )غيوم  الم�شماة  القائمة  المحدودة 

راأ�شماها مبلغًا مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، والمملوكة لكل من: علي محمود محمد علي، وحمد 

عي�شى عبدالرحمن عبداهلل.


