
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين

ال�شنة الرابعة وال�شبعون



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين

 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

3

5���������������������������������������������������������������� �أمر�ملكي�رقم�)26(�ل�سنة��2021بـمنح�و�سام

��أمر�ملكي�رقم�)27(�ل�سنة��2021بـاإعادة�ت�سكيل�مجل�س��أمناء�مركز��لبحرين

7���������������������������������������������������������������� للدر��سات��ال�ستر�تيجية�و�لدولية�و�لطاقة

�قر�ر�رقم�)36(�ل�سنة��2021بتحديد��لوزير��لم�سئول��أمام��ل�سلطة��لت�سريعية�

عن�مجل�س��لمناق�سات�و�لمز�يد�ت�������������������������������������������������������������������������8

�قر�ر�رقم�)66(�ل�سنة��2021ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفي��سئون��لطير�ن��لمدني�

ـْبـط��لق�سائي����������������������������������������������������������������������������9 �سفة�ماأموري��ل�سَّ

ع��سيا�سات�حْظر� �قر�ر�رقم�)73(�ل�سنة��2021بت�سكيل�لجنة�و�سْ

ومكافحة�غ�ْسل��الأمو�ل�وتمويل��الإرهاب�������������������������������������������������������������������11

�قر�ر�رقم�)76(�ل�سنة��2021باعتمـــاد�دليـــــــــــل��ال�ستر�طات��ل�سحية�الآلية�عمل��الإ�سارة��ل�سوئية�

15������������������������������������������������)COVID-19(لم�ستوى��نت�سار�فيرو�س�كورونا��لم�ستجد�

قر�ر�رقم�)77(�ل�سنة��2021بتحديد��لم�ستوى��لو�جب��لتطبيق�من�دليـــــــــــل��ال�ستر�طات��ل�سحية�

101��������������)COVID-19(الآلية�عمل��الإ�سارة��ل�سوئية�لم�ستوى��نت�سار�فيرو�س�كورونا��لم�ستجد�

قر�ر�رقم�)4(�ل�سنة��2021باإ�سد�ر��لالئحة��لتنظيمية�

102�������������������������������������������������������� ب�ساأن���ستر�طات�ومعايير��عتماد�ِخـْدمات��لثقة��

111������������������������� دي�ِخـْدمات��لثقة� قر�ر�رقم�)5(�ل�سنة��2021بتحديد�فئات�ر�سوم��عتماد�مزوِّ

قر�ر�ت�من�وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ني

113������������������������������������������������ ب�ساأن�تغيير�ت�سنيف�وت�سنيف�حدود�عدد�من��لعقار�ت�

�قر�ر�رقم�)20(�ل�سنة��2021ب�ساأن��إلغاء�ترخي�س�ممنوح

131�������������������������������������������������������� ل�سركة�ب�سمة�لِخـْدمات��لنقد��س�م�ب��)مقفلة(

قر�ر��سادر�عن�هيئة�تنظيم��الت�ساالت�وفقاً�لالئحة��لتنظيمية�رقم�)3(�

132������������������������������������������������������������������ ب�ساأن�دمج�و�متالك��سركات��الت�ساالت

�لمو�زنات��ل�سنوية�للجمعيات��ل�سيا�سية�����������������������������������������������������������������136

�الإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�سنة�2004

�ب�ساأن�بر�ء�ت��الختر�ع�ونماذج��لمنفعة،��لمعدل�بالقانون�رقم�)14(�ل�سنة�2006

167������������������������������������������������������������������������������ �إعالن�رقم�)10(�ل�سنة�2021

�الإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006ب�ساأن��لر�سوم�و�لنماذج��ل�سناعية

172������������������������������������������������������������������������������ �إعالن�رقم�)16(�ل�سنة�2021

174����������������������������������������������������������������������������������� �إعالنات��إد�رة��لت�سجيل





العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

5

��أمر�ملكي�رقم�)26(�ل�سنة�2021

بـمنح�و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�باالآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الثالثة اإىل كل من:

1. رائد      محمد حمد محمد اآل خليفة.

2. مالزم  محمد علي جا�شم البوعينين.

3. مالزم  اإبراهيم محمد عبداهلل.

4. مدني  فيليب كلوغ.

5. مدني  ريت�شارد وارن.

6. مدني  كريت�شوفر بوروز.

�ملادة��لثانية

 ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الرابعة اإىل كل من:

1. رقيب  محمد عي�شى عبداهلل القي�س.

2. رقيب  خالد علي ح�شن الدو�شري.

3. رقيب  اأحمد �شيف اأحمد الكعبي.

4. رقيب  مراد محمد يو�شف عبدال�شيد.

اف. 5. رقيب  اإبراهيم خليل اإبراهيم الجزَّ

6. رقيب  محمد عبدالرحمن الكواري.

7. عريف    خالد �شلطان محمد ال�شيراوي.

8. عريف    اإبراهيم علي �شالم جابر.

ار العبد. 9. عريف    عبدالعزيز رافع عبَّ

10.عريف    �شعود حمد مبارك حمد.
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�ملادة��لثالثة

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

 

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 12 ذي القعدة 1442هـ

الموافـق: 22 يــــــــونيــــــو 2021م
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��أمر�ملكي�رقم�)27(�ل�سنة�2021

�بـاإعادة�ت�سكيل�جمل�س��أمناء�مركز��لبحرين

للدر��سات��ال�سرت�تيجية�و�لدولية�و�لطاقة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية 

ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2017، والدولية والطاقة، املعدَّ

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2017 ل�شنة   )6( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة،

�أمرنا�باالآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة برئا�شة 

الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1. الدكتور محمد اإبراهيم الع�شيري.

2. ال�شيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة.

3. الدكتور خليفة بن علي الفا�شل.

4. ال�شيد ح�شين محمد رجب.

5. الدكتور اأحمد ها�شم اليو�شع.

6. الدكتورة ال�شيخة منيرة بنت خليفة اآل خليفة.

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات.

�ملادة��لثانية

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

�ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 20 ذي القعدة 1442هـ

الموافـق: 30 يــــــونيــــــــــو 2021م
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�قر�ر�رقم�)36(�ل�سنة�2021

�بتحديد��لوزير��مل�سئول��أمام��ل�سلطة��لت�سريعية�

عن�جمل�س��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

الت�شريعية  ال�شلطة  اأمام  امل�شئول  الوزير  هو  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  �شئون  وزير  يكون 

مبجل�شيها عن جمل�س املناق�شات واملزايدات.

�ملادة��لثانية

على وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب واجلهات املخت�شة - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا 

القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة

�شدر بتاريـــــخ: 21 ذي القعدة 1442هـ

المـــــــــوافــــــــق: 1 يـــــــــــوليــــــــو 2021م



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

9

وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)66(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفي��سئون��لطري�ن��ملدين�

ـْبـط��لق�سائي �سفة�ماأموري��ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )135( منه،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2016 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون الطريان املدين �شفة 

ـْبـط الق�شائي، ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل�

الق�شائي  ـْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  املدين  الطريان  �شئون  موظفو  ل  ُيـخوَّ

الطريان  تنظيم  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم،  دائرة  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

وكيل الوزارة ل�شئون الطريان املدينحممد ثامر الكعبي1

الوكيل امل�شاعد للمالحة اجلوية وِخـْدمات الأر�شاد اجلويةح�شني اأحمد اآل �شعيل2

الوكيل امل�شاعد للنقل اجلوي واأمن و�شالمة الطريانابت�شام حممد ال�شمالن3

مدير الرتاخي�س اجلويةروؤوف عبدالعزيز العلوي4

مفت�س عمليات الطائراتعبداهلل حممد ال�شعيدي5

رئي�س ق�شم املعايري والرتاخي�س والتطوير را�شد �شالح اجلنب6

م�شت�شار النقل اجلويكمال حنفي ريا�س7

م�شت�شار / خبري اأمن الطريانعاطف بن حممد عجيلي8

رئي�س تدقيق املطارات واملالحة اجلويةلينا اأحمد الكوهجي9

مفت�س اأول عمليات الطائراتاأحمد حممد يعقوبي10
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رئي�س جمموعة البحث والإنقاذاأحمد حممد ال�شمالن11

اأخ�شائي اأول �شالمة جويةمي�شاء حممد هزمي12

رئي�س ق�شم ت�شاريح املطارحممد اأحمد ال�شيخ13

رئي�س جمموعة املعايري والرتاخي�سحممد عبدالوهاب خليفة14

رئي�س عمليات الطائراتمد فيال�شكو15

مفت�س عمليات الطائراتكنتون مكافيري16

مفت�س اأول �شالحية طريانهند �شمري العو�شي17

مفت�س �شالحية طريانعلي طريف البنعلي18

مفت�س �شالحية طريانبارثيبان مانوهران19

اأخ�شائي الرتاخي�س التجارية للنقل اجلويحممد �شالح اخلاجة20

اأخ�شائي ت�شجيل طائراتعبدالرزاق عبدالواحد حممد21

اأخ�شائي معايري �شالمة املطارات اأول�شونيل كومار22

اأخ�شائي اإدارة جودة اأمن اأولرايف كانا23

اأخ�شائي ُرَخـ�س الطريانح�شان حممد عبدالكرمي24

اأخ�شائي معلوماتح�شني عبداهلل عي�شى25

�ملادة��لثانية�

ُيـلغى القرار رقم )31( ل�شنة 2016 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي �شئون الطريان املدين �شفة 

ـْبـط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

�ملادة��لثالثة�

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

وزير��لعدل�

و�ل�سئون��الإ�سالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 يـــــونـيـــــــــو 2021م
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وز�رة��لد�خلية

�قر�ر�رقم�)73(�ل�سنة��2021

ع��سيا�سات�حْظر� �بت�سكيل�جلنة�و�سْ

ومكافحة�غ�ْسل��الأمو�ل�ومتويل��الإرهاب�

وزير الداخلية: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،  

ومكافحة  ف  ـَطـرُّ التَّ حماربة  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب ومتويله وغ�ْشل الأموال، 

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )18( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب، 

وبعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية، 

قرر��الآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب(، وُيـ�شار اإليها  ـل جلنة )و�شْ ُتـ�شكَّ

وع�شوية  املركزي،  البحرين  م�شرف  حمافظ  نائب  )اللجنة(، برئا�شة  بكلمة  القرار  هذا  يف 

ممثل عن ُكـلٍّ من اجلهات الآتية: 

نائبًا للرئي�س.   1-  اإدارة التحريات املالية بوزارة الداخلية    

ع�شوًا.  2-  وزارة اخلارجية       

ع�شوًا.  3-  وزارة املالية والقت�شاد الوطني     

ع�شوًا.  4-  وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف   

ع�شوًا.  5-  وزارة العمل والتنمية الجتماعية    

ع�شوًا.  6-  وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة    

ع�شوًا.  7-  وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة     
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ع�شوًا.  8-  النيابة العامة      

ع�شوًا.  9-  هيئة الت�شريع والراأي القانوين    

ع�شوًا.  10-  م�شرف البحرين املركزي    

ع�شوًا.  11-  جهاز املخابرات الوطني    

ع�شوًا.  12-  الأمانة العامة ملجل�س الوزراء    

ع�شوًا.  13-  جهاز الأمن ال�شرتاتيجي    

ع�شوًا.  14-  �شركة بور�شة البحرين    

ع�شوًا.  15-  موؤ�ش�شة التنظيم العقاري    

ع�شوًا.  16-  �شئون اجلمارك بوزارة الداخلية   

ع�شوًا.  17-  اجلهاز الوطني لالإيرادات    

�ملادة��لثانية�

متار�س اللجنة الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف الفقرة )4-2( من املادة )4( 

من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل 

الإرهاب، وتقوم يف �شبيل حتقيق ذلك باملهام الآتية: 

اأ- تحديـــد وتقييم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب على الم�شتوى الوطني، وذلك 

وفقًا ِلـما ياأتي: 

1- اإيجاد اآلية لتن�شيق اإجراءات تقييم مخاطر غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب على 

والهيئات  المعنية  ال�شلطات  كافة  تزويد  طريق  عن  وذلك  الوطني،  الم�شتوى 

العالقة،  ذات  دة  المحدَّ المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  والموؤ�ش�شات 

بالمعلومات المالئمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر. 

لدرجة  ِطبقًا  الموارد  وتوجيه  تخ�شي�س  على  قائم  منهج  تطبيق  على  العمل   -2

الإرهاب؛  وتمويل  الأموال  غ�ْشل  لمكافحة  الالزمة  التدابير  واتخاذ  المخاطر، 

بهدف خْفـ�س ن�شبة المخاطر، وذلك بناًء على نتائج تقييم مخاطر غ�ْشل الأموال 

وتمويل الإرهاب على الم�شتوى الوطني. 

الم�شتوى  على  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غ�ْشل  مخاطر  تقييم  عمليات  تحديث   -3

الوطني ب�شكل دوري منتظم. 
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ع ال�شيا�شـــات ووحدة المعلومات  ـــع الآليـــات الالزمة لتمكين الجهـــات الم�شئولة عن و�شْ ب- و�شْ

الماليـــة، و�شلطات اإنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها من ال�شلطات المخت�شة ذات 

العالقة، من التعاون والتن�شيق فيما بينها ب�شاأن تطوير الإجراءات وتنفيذ �شيا�شات واأن�شطة 

مكافحـــة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخـــاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على م�شتوى 

ال�شيا�شات وعلى الم�شتوى الت�شغيلي. 

ـ�شة فـــي مكافحة غ�ْشــــل الأموال وتمويل  ج- التن�شيـــق ل�شت�شافـــة البرامـــج التدريبية المتخ�شِّ

الإرهـــاب، وتر�شيح اأع�شاء اللجنـــة للم�شاركة في اجتماعات واأن�شطـــة المنظمات الإقليمية 

والدولية المعنية بمكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب. 

د- اأية مو�شوعات يتم تكليفها بها من ِقـَبـل وزير الداخلية. 

�ملادة��لثالثة�

ُتـعَقـد اجتماعات اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها اأو نائبه مرة على الأقل كل ثالثة اأ�شهر اأو 

والإجراءات  لل�شوابط  ِوْفـقًا  دهما،  يحدِّ اللذين  والزمان  املكان  لذلك يف  احلاجة  دعت  كلما 

ها.  ـباعها عند مبا�شرتها لأعمالها التي تقرُّ الواجب اتِّ

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س 

ح  اأو نائبه، وُتـ�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند التَّ�شاوي ُيرجَّ

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. 

�ملادة��لر�بعة�

ـن كلما دعت احلاجة لذلك.  لرئي�س اللجنة ت�شكيل جلان فرعية وتكليفها باأداء عمل معيَّ

�ملادة��خلام�سة�

احلكومية وغري  جميع اجلهات  خماطبة  لخت�شا�شاتها  مبا�شرتها  �شبيل  يف  للجنة 

احلكومية؛ للح�شول على كافة البيانات واملعلومات التي تراها لزمة ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، كما 

ـة، لتنفيذ  يجوز لها ال�شتعانة مَبـن تراه من املخت�شني اأو اخلرباء اأو املكاتب ال�شت�شارية املخت�شَّ

اأيٍّ من امل�شئوليات اأو املهام التي تدخل يف اخت�شا�شها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود يف 

الت�شويت على قرارات واأعمال اللجنة. 

�ملادة��ل�ساد�سة�

اأمانة �شر للجنة من بني موظفي م�شرف البحرين املركزي بناًء على  ـن رئي�س اللجنة  يعيِّ
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تر�شيح امل�شرف، وتكون مهمتها العمل على التح�شري لالجتماعات وحترير حما�شر اإجراءاتها، 

والتن�شيق بني اأع�شائها، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة من اأعمال. 

ـلة يف اللجنة بت�شمية اأحد موظفيها ليكون من�شق ات�شال  وتقوم كل جهة من اجلهات املمثَّ

بينها وبني اأمانة �شر اجلنة. 

�ملادة��ل�سابعة�

اإل من  نافذة  تكون  ول  الداخلية لعتمادها،  وزير  اإىل  اللجنة مقرتحاتها وتو�شياتها  ترفع 

تاريخ اعتمادها، كما ترفع تقارير دورية بنتائج اأعمالها. 

�ملادة��لثامنة�

ُتـعاَمـل املداولت واملعلومات والبيانات والقرارات والتو�شيات اخلا�شة باأعمال اللجنة ب�شرية 

تامة. 

�ملادة��لتا�سعة�

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )18( رقم  القرار  ُيـلغى 

الأموال ومتويل الإرهاب. 

�ملادة��لعا�سرة�

على رئي�س اللجنة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

 

وزير��لد�خلية�

�لفريق��أول�ركن�

ر��سد�بن�عبد�هلل��آل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 19 ذي القعدة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 يـــــونــيــــــــو 2021م
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قر�ر�رقم�)76(�ل�سنة�2021

باعتمـــاد�دليل��ال�سرت�طات��ل�سحية�الآلية�عمل��الإ�سارة��ل�سوئية�

)COVID-19(مل�ستوى��نت�سار�فريو�س�كورونا��مل�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، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال 

احلالقة والتجميل لحتواء ومنع فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته،

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

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

،)COVID-19(

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

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  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   )46( رقم  القرار  وعلى 

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

)COVID-19(، وتعديالته، 

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

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

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعني اتخاذها عند 

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

)COVID-19(، وتعديالته،
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وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها عند اإقامة 

الحتفالت والتجمعات العائلية يف املنازل والأماكن اخلا�شة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )50( ل�شنة 2021، 

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 على حمال 

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

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

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

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )58( ل�شنة 2021، 

لحتواء  اجلماهري  لعودة  الإر�شادي  الدليل  باعتماد   2021 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )59( ل�شنة 2021، 

على  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

 ،)COVID-19( امل�شتجد كورونا  انت�شار فريو�س  ومْنع  ال�شينما لحتواء  بدور  العر�س  �شالت 

املُعدل بالقرار رقم )60( ل�شنة 2021، 

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف من�شاآت 

وحمال الألعاب الرتفيهية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، املُعدل 

بالقرار رقم )63( ل�شنة 2021،

عند  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  والفعاليات  املنا�شبات  اإقامة 

املُعدل بالقرار رقم )62( ل�شنة 2021،

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ُيعتمد دليـــــــــــل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س 

كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء ومْنع انت�شار الفريو�س.
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�ملادة��لثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام دليـــــــــــل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية 

مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقررة يف 

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

�ملادة��لثالثة

ُتلغى القرارات الآتية:

القـــرار رقـــم )32( ل�شنة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجـــب توافرها في محال   -1

.)COVID-19( الحالقة والتجميل لحتواء ومنع فيرو�س كورونا الم�شتجد

القـــرار رقم )33( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شتراطات ال�شحيـــة الواجب توافرها في المن�شاآت   -2

التـــي توفر الأن�شطـــة التدريبية الخارجيـــة لحتواء ومْنـــع انت�شار فيرو�س كورونـــا الم�شتجد  

.)COVID-19(

القـــرار رقـــم )38( ل�شنـــة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطـــات والإجـــراءات ال�شحيـــة التـــي يتعيَّن   -3

باعهـــا في المحـــالِّ التجارية وال�شناعية لحتـــواء ومْنع انت�شار فيرو�ـــس كورونا الم�شتجد                      اتِّ

.)COVID-19(

القـــرار رقـــم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابيـــر التباعد الجتماعي التـــي يتعين اتخاذها في   -4

.)COVID-19( المحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

القـــرار رقم )46( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجب تطبيقها في المن�شاآت   -5

التـــي تحتـــوي على برك وحمامـــات �شباحة لحتواء ومْنـــع انت�شار فيرو�ـــس كورونا الم�شتجد 

.)COVID-19(

القـــرار رقم )51( ل�شنة 2020 ب�شـــاأن ال�شتراطات ال�شحية الواجب تطبيقها في المطاعم   -6

.)COVID-19( والمقاهي لحتواء ومنع فيرو�س كورونا الم�شتجد

القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند �شراء   -7

بع�س ال�شلع من المحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد 

.)COVID-19(

القـــرار رقـــم )9( ل�شنة 2021 ب�شـــاأن ال�شتراطات ال�شحيـــة الواجب تطبيقهـــا عند اإقامة   -8

الحتفالت والتجمعات العائلية في المنازل والأماكن الخا�شة لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س 

.)COVID-19( كورونا الم�شتجد

القـــرار رقـــم )44( ل�شنة 2021 ب�شـــاأن ال�شتراطات ال�شحية الواجـــب تطبيقها على محال   -9
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.)COVID-19( لحتواء ومنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد )التدليك )الم�شاج

10-   القرار رقم )45( ل�شنة 2021 باعتماد الدليل الإر�شادي المحدث لعودة الن�شاط الريا�شي 

لالأندية ال�شحية والأكاديميات الريا�شية والمالعب الخارجية لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س 

.)COVID-19( كورونا الم�شتجد

11-   القـــرار رقـــم )46( ل�شنة 2021 باعتماد الدليل الإر�شادي لعـــودة الجماهير لحتواء ومْنع 

.)COVID-19( انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

12-   القـــرار رقم )47( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شتراطات ال�شحية الواجب تطبيقها على �شالت 

.)COVID-19( العر�س بدور ال�شينما لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

13-   القـــرار رقم )48( ل�شنة 2021 ب�شـــاأن ال�شتراطات ال�شحية الواجب تطبيقها في من�شاآت 

.)COVID-19( ومحال الألعاب الترفيهية لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

14-   القـــرار رقم )51( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شتراطـــات ال�شحية الواجب تطبيقها عند اإقامة 

.)19-COVID( المنا�شبات والفعاليات لحتواء ومْنع انت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد

�ملادة��لر�بعة

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

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

 

            

��وزير��ل�سحة

فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 1 يــــــــــوليــــــــــو 2021م
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متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات

تتكــون اآلليــة مــن 4 مســتويات تعتمــد علــى متوســط نســبة الحــاالت 
مســتوى  إلــى  إضافــة   ، الفحوصــات  إجمالــي  مــن  الجديــدة  القائمــة 

اإلشغال في العناية المركزة ، وذلك على النحو التالي:

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 
14 يوم من إجمالي الفحوصات أقل من 2%

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة لمدة 7 
أيام من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة  لمدة 4 
أيام من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حين يبلغ متوســط نســبة الحاالت القائمة الجديدة لمدة 3 
أيام من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

دليل االشتراطات الصحية
آللية عمل اإلشارة الضوئية

لمستوى انتشار فيروس كورونا
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ً

ً
 

 

 

متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات
حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 14 يــوم مــن إجمالــي 

الفحوصات أقل من 2%

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 7 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 4 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 3 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات 8% وأكثر
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3

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

المستوى األخضر

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

إتاحة خيار الحضور 
بمؤسسات التعليم 

والتدريب

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

المحال التجارية المجمعات 
خارج المجمعات

حضور الجماهير دور السينما
للفعاليات الرياضية 

الداخلية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات 

في المناطق الداخلية

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

إقامـــة المناســـبات 
الخاصة في المنازل 

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

الخارجية فقط
حضور الجماهير 

للفعاليات الرياضية 
في المناطق الخارجية

دخول المراكز الحكومية

محالت الحالقة 
األلعاب الترفيهيةوالصالونات ومحالت السبا

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم 
من إجمالي الفحوصات أقل من %2
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4

ً 12

ً 30

%50

50%

7
%5 %2

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي
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6

 30
ً

ً 50

 30
ً 50 ً

ً 12

%70

4
%8 %5

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام
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6

%70

3
%8

الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

يقتصر دخول صاالت العرض بدور السينما على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على 
التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

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

يجب حجز التذاكر مسبقا متى أمكن ذلك.

يجب تحديد مداخل ومخارج منفصلة إن أمكن مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد من 
عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات التباعد االجتماعي.

يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، ودورات المياه). 

العرض  صاالت  دخول  قبل  السينما  ومرتادي  العاملين  جميع  حرارة  درجة  قياس  يجب 
.(Infrared Thermometer) وذلك باستخدام مقياس الحرارة

يحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا  (Covid-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

جميع  في  الكمام  بلبس  االلتزام  العاملين  وجميع  السينما  دور  مرتادي  على  يجب 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب. 

السعة  من   50% عن  يقل  ال  بما  السينما  لدور  االستيعابية  الطاقة  تقليل  يجب 
االجتماعي  التباعد  مسافة  يضمن  بما  مجموعة  كل  بين  كرسيين  وترك  اإلجمالية 
باالشتراطات  السينما  دور  مرتادي  التزام  من  للتأكد  منظمين  وضع  مع  المطلوبة، 

المطلوبة.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
وحاويات  الورقية  والمناديل  الكحولية،  المادة  من   %  70 عن  تقل  ال  بنسبة  اليد 

القمامة.

تخضع كافة صاالت العرض بدور السينما وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسيه.

ضد  التطعيم  على  الحصول  على  السينما  دور  في  العاملين  تشجيع  يجب 
 .(COVID-19) فيروس كورونا

المنصوص  وااللتزامات  االشتراطات  بتطبيق  تلتزم  ال  منشأة  أي  غلق  سيتم 
عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.     

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
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تقتصر الخدمة في داخل المطعم أو المقهى على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن اثنــا عشــر ســنة بصحبــة شــخص بالــغ مــن الحاصليــن علــى التطعيــم ضــد 
فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه.

يكــون اإلثبــات مــن خــالل التطبيقــات المعتمــدة، أو مــن خــالل بطاقــة قبــول شــهادة التطعيــم للزائريــن مــن 
الدول األخرى التي تم تزويدهم بها عند الوصول.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

Infrared
َ ُ 37.5 Thermometer

.444 ً

.444 ً َ ُ ُ COVID-19

التأكــد مــن تحميــل العمــالء غيــر الحاصلين على التطعيم وغير المتعافين لتطبيق مجتمع واعي" BeAware" وتفعيل 
خيــار تحديــد الموقــع، وفــي حــال تعــذر تحميــل التطبيــق يجــوز  تســجيل البيانــات الشــخصية للعمــالء (االســم 

ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت الزيارة).
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

ُيســمح للعمــالء بالجلــوس داخــل المطاعــم والمقاهــي وبحــد أقصــى %50 مــن الطاقــة 
االستيعابية للمطعم أو المقهى.

فــي جميــع  واألخــرى  حافــة كل طاولــة  بيــن  متريــن  تكــون هنــاك مســافة  أن  يجــب 
االتجاهات األربعة.

السماح لـ 6 عمالء كحد أقصى للجلوس على الطاولة الواحدة في المناطق الخارجية.
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة االحتفاالت 
والتجمعات العائلية في المنازل واألماكن الخاصة 
(COVID-19) إلحتواء ومنع إنتشار فيروس كورونا

تشجيع كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور لالحتفاالت 
والتجمعات العائلية.

أال يتجاوز عدد الجالسين على الطاولة الواحدة أو السفرة الواحدة على 6 
أفراد.

ال يجوز بأي حال إقامة البوفيهات.

إرتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلوس على طاولة 
الطعام.

االلتزام بتطهير األسطح بصورة دورية مع التركيز على األماكن التي يكثر 
فيها احتمالية التالمس مثل مقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند 

المقاعد.

كل  في  المحدد  العدد  على  المدعوين  عدد  يزيد  أال  يجب 
لمستوى  الضوئية  اإلشارة  آلية  مستويات  من  مستوى 
انتشار الفيروس في حال إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية 
المغلقة،  أو  المفتوحة  سواء  الخاصة،  واألماكن  المنازل  في 
بخالف أفراد األسرة والمقيمين معهم من خدم المنازل ومن في 

حكمهم، والمدعوين الحاصلين على التطعيم أو المتعافين.
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة االحتفاالت 
والتجمعات العائلية في المنازل واألماكن الخاصة 
(COVID-19) إلحتواء ومنع إنتشار فيروس كورونا

الحرص على تطهير دورات المياه بصورة دورية.

أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.

تنبيه أفراد العائلة بعدم الحضور في حال ظهور أعراض إلى أن يتم رصد 
الحاالت.

في حال ظهور أي حالة إصابة في االحتفال أو التجمع يجب التواصل مع 
إدارة الصحة العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.

القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
من   (121) المادة  في  المقررة  بالعقوبة 
رقم  بالقانون  الصادر  العامة  الصحة  قانون 

(34) لسنة 2018 .
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة على أن يكون األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر 
ســـنة بصحبة شـــخص بالغ من  الحاصلين على التطعيـــم ضد فيروس كورونا المســـتجد (COVID-19) أو 

المتعافين منه.

يكـــون اإلثبات مـــن خالل تطبيق مجتمع واعـــي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقـــات المعتمدة، أو بإبراز 
الوثيقة الدالة على ذلك.

لمســـتخدمي برك الســـباحة الخارجية، يرجى التأكد من تحميل العمالء غيـــر الحاصلين على التطعيم وغير 
المتعافيـــن لتطبيـــق مجتمـــع واعـــي" BeAware" وتفعيل خيار تحديـــد الموقع، وفي حـــال تعذر تحميل 

التطبيق يجوز  تسجيل البيانات الشخصية للعمالء (االسم ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت الزيارة)

يجـــب على مرتـــادي برك وحمامات الســـباحة والعاملين في المنشـــأة التي تديرها الحفاظ على مســـافة 
التباعد االجتماعي والمحددة بمترين في جميع األوقات. 

يجـــب على مرتادي برك وحمامات الســـباحة االلتـــزام بارتداء الكمامات خارج منطقة المســـبح خصوصًا عند 
التعامل مع الغير.

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

يقتصر دخول برك وحمامات السباحة الداخلية على:

باعها من ِقَبل إدارة المنشأة التي تدير برك وحمامات السباحة: االلتزامات الواجب اتِّ

يجب على إدارة المنشأة إلزام العاملين التابعين لها بالحفاظ على النظافة الشخصية والعامة. 

يجب على إدارة المنشأة إلزام العاملين التابعين لها بلبس القفازات والكمامات طوال أوقات العمل.

ق من درجة حرارة  َحقُّ يجب على إدارة المنشـــأة اســـتخدام مقيـــاس الحـــرارة (Infrared Thermometer) للتَّ
العاملين ومرتادي برك وحمامات السباحة قبل الدخول للمنشأة.

يجب على إدارة المنشـــأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارته (37.5) درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض 
فيروس كورونا المســـتجد (COVID-19) من دخول المنشـــأة، وعليه مغادرتها فـــوًرا واالتصال على الرقم 

.444
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

باعها من ِقَبل إدارة المنشأة التي تدير برك وحمامات السباحة: االلتزامات الواجب اتِّ

يجب على إدارة المنشـــأة اســـتخدام الفتات مرئية تشـــير إلى الحد األقصى لعدد المجموعة الواحدة في 
المناطق الخارجية وهو (5 أشخاص). 

تقليل العدد في المســـبح عن طريق تخصيص (4) متر مربع لكل شـــخص وتحديد الطاقة االستيعابية بناًء 
على ذلك. 

يجب على إدارة المنشأة إعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات اآلمنة وتقليل االتصال المباشر.

ر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحوليـــة فيه عن (%70) عند المدخل  يجـــب على إدارة المنشـــأة توفير مطهِّ
عة حول برك وحمامات السباحة. وفي نقاط موزَّ

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم 
على األقل) ِوْفقًا لإلرشادات الصحية، وتطهير المعدات واألدوات المستعملة.

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن االستحمام، وتطهير األجهزة اإللكترونية عند 
ص من األدوات الشـــخصية المســـتخدمة لمرتادي برك وحمامات الســـباحة بشـــكل  مغادرة العمل، والتخلُّ

صحيح.

ص من القمامة بصورة دورية. يجب على إدارة المنشأة توفير عدد كاف من سالل المهمالت والتخلُّ
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االشتراطات 
الخاصة بحوض 

السباحة

حوض  مياه  لتعقيم  المعتمدة  الكيميائية  المواد  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
السباحة، وتوفير معدات خاصة إلضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، على 
الصحي  الملف  في  يحفظ  خاص  جدول  في  إضافتها  وتاريخ  النسب  تلك  تسجل  أن 
أشخاص  المواد  هذه  إضافة  على  يشرف  أن  ويجب  المختصة،  اإلدارة  عليه  لتطلع 

مؤهلين أو جهة متخصصة بصيانة أحواض السباحة.

يجب على إدارة المنشأة الحرص على أن تكون نسبة الكلورين الكلي المتبقي في مياه 
حوض السباحة ما بين (1-3) ونسبة الحموضة ما بين (6،8 - 7،8).

االشتراطات 
الخاصة بغرف 
تبديل المالبس

باستخدام  السماح  المنشأة عدم  إدارة  يجب على 
الحوض إال بعد ساعتين من تعقيم مياهه بالمواد 

الكيميائية والتأكد من نسبة تركيزها المناسبة.

يجب على إدارة المنشأة مراعاة التباعد االجتماعي 
والمسافات عند التدريب (مترين). 

يجب على إدارة المنشأة تثبيت خطوط الممرات داخل حوض 
المسافات،  في  التباعد  لتحقيق  فقط  األولمبية  السباحة 
وضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات.

يجب على إدارة المنشأة توفير حراس اإلنقاذ أو غيرهم من 
العاملين المؤهلين لذلك عند مواقع حوض السباحة طوال 
هذه  بتنفيذ  تكليفهم  يتم  وأن  العمل،  ساعات  أوقات 

االشتراطات داخل حوض السباحة.

يجب على إدارة المنشأة االلتزام باشتراطات السالمة لبرك وحمامات السباحة الصادرة من الوزير.

أو  المعقمة  البخاخات  أو  الواحد  االستخدام  ذات  المطهرة  المناديل  توفير  يجب 
المعقمات التي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيها عن (%70) على األقل.

أو  المطهرة  بالمناديل  استخدام  كل  وبعد  قبل  ومسحها  الخزانة  وتعقيم  تطهير  يجب 
المعقمات ان أمكن (أو مرتين في اليوم على األقل).

تفتح دورات المياه واماكن االستحمام والتبديل بشرط التعقيم المستمر (مرتين في 
اليوم على األقل). 

األذن  تنظيف  وأعواد  الحالقة  إزالة شفرات  يجب 
ومجففات الشعر من جميع غرف المالبس. 

يفضل أن يحضر مرتادي برك وحمامات السباحة المناشف 
الخاصة بهم، وفي حال توفير المنشأة المناشف، يجب أن 
دفئا،  أكثر  أو  درجة   (80) بدرجة  الدافئ،  بالماء  غسلها  يتم 

ووضعها في أكياس فردية.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا
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االشتراطات التي يجب على 
إدارة المنشـــأة توجيـــه رواد 
برك وحمامات الســـباحة لها 

وااللتزام بها من قبلهم

وحمامات  برك  عند  تجارية  محالت  أو  سياحية  مرافق  على  تحتوي  التي  للمنشآت  يجوز 
السباحة بيع سلع التجزئة، على أن يتم االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة 
بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة التجارية، وتشجيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة 
ق للحد من االتصال مع  إلكترونية. وعلى العاملين بالمنشأة مساعدة العمالء أثناء التسوُّ
الموجودات. وإذا أراد العميل إجراء عملية الشراء، فيتوجب على المشتري الوقوف على 

دة أثناء االنتظار في الطابور. العالمات األرضية المحدَّ

يجب على إدارة المنشأة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية والمشروبات التابعة 
اخلة ضمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع الخارجي.  لها أو الدَّ

المختصة  الحكومية  الجهات  ِقَبل  للتفتيش من  القرار  المنشآت وفقًا ألحكام هذا  تخضع 
للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

على كل منشأة إغالق برك وحمامات السباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على تطبيق 
االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.

يجب على موظفي المنشأة توجيه مرتادي برك وحمامات السباحة سواء كانوا 
بشكل فردي أو من خالل مجموعات بالحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم 

في جميع األوقات. 

حول  التوعوية  والملصقات  الالفتات  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
بلغات  الصحة  بوزارة  (متوفرة  الجيدة  النظافة  ومعايير  اليدين  غسل  إرشادات 

متعددة).

يجب على إدارة المنشأة استخدام الالفتات والملصقات التوعوية التي ُتشير 
بالماء  أجسادهم وشعرهم  السباحة  برك وحمامات  مرتادي  إلى وجوب غسل 

والصابون المعقم قبل الذهاب إلى حوض السباحة.

الالفتات  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
والملصقات التوعوية التي ُتشير إلى ضرورة عدم 
األدوات  السباحة  وحمامات  برك  مرتادي  مشاركة 
وقبعات  وزعانف  الواقية  كالنظارات  بهم  الخاصة 

السباحة وغيرها.

توجيه مرتادي برك وحمامات السباحة باالمتناع عن االتصال 
الجسدي باآلخرين بأي شكل من األشكال سواء أثناء السباحة 
التباعد  مسافة  على  الحفاظ  مع  استراحة،  أخذ  عند  أو 

االجتماعي فيما بينهم. 

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة الفعاليات 
والمناسبات والمؤتمرات

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا

يتعين االلتزام باالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي، 
باإلضافة إلى االشتراطات التالية: 

 (COVID-19) يقتصر الحضور على الحاصلين علـــى التطعيم ضد فيروس كورونا
أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة على أن يكون األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اثنا عشـــر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد 

فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

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

يجب عدد الضيوف ال يتجاوز %50 من الطاقة االستيعابية في األماكن المغلقة.

ُيسمح بإقامة العروض الحية مع االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي.

ُيمنع إقامة البوفيهات والخدمة الذاتية.

امـــات أثناء الدخول وأثنـــاء الخروج من وإلى  يجـــب على جميـــع الحضور ارتداء الكمَّ
المنشأة، وال ُيسمح بدخول َمن ال يلتزمون بهذا الشرط.

يجب على جميع العاملين لبس الكمامات في جميع األوقات. 

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
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يجب توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة. 

يجـــب قياس درجة حرارة جميع العاملين والحضور قبل دخول المنشـــأة باســـتخدام 
مقيـــاس الحرارة (Infrared Thermometer). ويحظر دخول من تكون درجة حرارته 
37.5 درجـــة مئويـــة أو أعلـــى أو تظهـــر عليـــه اعـــراض مرتبطـــة بفيـــروس كورونا 

(COVID-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة الفعاليات 
والمناسبات والمؤتمرات

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا
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COVID-19)

BeAware

37.5 Infrared Thermometer)
.444 ً َ ُ Covid-19

70%
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ً

األطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن اثنــا عشــر ســنة بصحبــة شــخص بالــغ مــن الحاصليــن علــى التطعيــم 
ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه.
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يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت، ولبس القفازات عند أداء الخدمات المتطلبة للبس 
القفازات. واستخدام المراييل ذات االستخدام الواحد للزبائن في الخدمات التي تتطلب ذلك؛ مثل 

قص وصبغ الشعر، المكياج، تنظيف البشرة، وغيرها.

يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن مترين. 

يجب أن يكون حضور الزبائن من خالل حجز المواعيد، ويجوز السماح لمن يأتون بدون حجز 
شريطة توافر العاملين الالزمين ألداء الخدمة. 

يجب تنظيف وتطهير كراسي الخدمة قبل وبعد كل زبون باستخدام المطهرات الكحولية الخاصة 
باألسطح بتركيز ال يقل عن %70 من المادة الكحولية المطهرة.

يقتصر الحضور على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة على أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنا 
عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو 

المتعافين منه.

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

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
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%70

استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد لتجفيف الشعر في حال 
تطلب األمر.

استبدال المراييل القماشية بالمراييل ذات االستخدام الواحد المصنوعة 
من الورق أو البالستيك.

يجب قص الشعر وهو رطب لتفادي تطاير جزيئات الشعر في الهواء.
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تخصيص غرفة منفصلة لخدمة زبون واحد، وتحتوي على مراوح 
شافطة وأنظمة تهوية تعمل بشكل فعال، وزيادة تهوية الهواء 

الخارجي قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ إن أمكن.

ضبط حرارة الُمجفف الكهربائي (االستشوار) على أعلى درجة حرارة. 

الُمجفف 
الكهربائي

(االستشوار)

الحفاف 
باستخدام الخيط

يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي سائل ال يقل تركيز الكحول 
فيه عن %70 قبل البدء بعمل الخدمة للزبون.

عدم استخدام خيط الحفاف عن طريق الفم واالستعاضة عنه بطرق 
أخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيل المثال ال الحصر 

استخدامه باليد أو بوضعه بالرقبة.

التخلص من الخيوط المستخدمة فور االنتهاء منها بطريقة آمنة وذلك بوضعها في حاويات 
أو أكياس القمامة.

نقش الحناء 
والتخضيب

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة. 

يجب التخلص من عصارات الحنة المستخدمة فور االنتهاء من كل 
زبونة، وعدم استخدام الكمية المتبقية لزبونة أخرى.
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 المكياج

يجب تطهير علب المكياج باستخدام المطهرات الكحولية التي ال تقل 
تركيزها عن %70 من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل استخدام.

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح "الباليت"، مالعق 
الغرف لمستحضرات التجميل، الفرش، واالسفنجات) أو تعقيم األدوات 
بعد كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل عن %70 من المادة الكحولية.  

والتخلص من المستحضرات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام 

 ُيسمح بتركيب الرموش. مع ضرورة تعقيم المعاد استخدامها من قبل تركيبها.  

تنظيف الوجه

استخدام المناشف ذات االستخدام الواحد فقط.

يجب تطهير علب الكريمات والمستحضرات باستخدام المطهرات الكحولية 
التي ال تقل تركيزها عن %70 من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل 

استخدام.

يجب تنظيف وتطهير األدوات ذات االستخدام المتكرر مثل المالقط، إبر الرؤوس السوداء 
وغيرها باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها عن %70 من المادة الكحولية 
المطهرة ثم تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم وفق إرشادات وزارة الصحة قبل وبعد كل 

استخدام.

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح "الباليت"، مالعق غرف المستحضرات 
والكريمات، الفرش، واالسفنجات) أو تعقيم األدوات بعد كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل 
عن %70 من المادة الكحولية.، والتخلص من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد 

كل استخدام .
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التسمير
تعقيم األجهزة بعد كل استخدام. 

تركيب وصالت 
الشعر القابلة 

لإلرجاع

في حالة اإلرجاع يجب تعقيم الوصالت أو عزلها لمدة 48 ساعة. 
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة على أن يكون األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة بصحبة شـــخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد 

فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

يكـــون اإلثبات من خالل تطبيق مجتمع واعـــي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقات 
المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

يجـــب أن يكـــون تنظيـــم زيارة األماكـــن الترفيهية عن طريـــق الحجز المســـبق أو الحجز 
اإللكتروني متى أمكن، وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وتســـهيل 

تنظيم الزيارات.

يجب تحديد مداخـــل ومخارج منفصلة ان أمكن مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد 
مـــن عمليـــة دخول وخـــروج الزوار ومنـــع التزاحم والتأكـــد من وجود مســـافات التباعد 

االجتماعي.

يجـــب وضـــع عالمـــات واضحة ألماكـــن الوقـــوف بحيث تضمـــن التباعـــد االجتماعي 
لمســـافة ال تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن 

بيع المأكوالت والمشروبات، ودورات المياه).

يجب قياس درجة حرارة جميع العاملين ومرتادي المكان قبل دخول المنشـــآت وأماكن 
األلعاب الترفيهية باســـتخدام مقياس الحـــرارة (Infrared Thermometer). ويحظر 
دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا (COVID-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

يقتصر دخول أماكن األلعاب الترفيهية على:
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يجب على العمالء ممن تفوق أعمارهم 6 ســـنوات االلتزام بلبس الكمام في جميع 
األوقات (عدا األنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا). 

يجب على جميع العاملين ارتداء الكمامات في جميع األوقات.

يجب تقليل الطاقة االســـتيعابية للمنشآت وأماكن األلعاب الترفيهية إلى ما ال يزيد 
عن %50 بما يضمن مســـافة التباعد االجتماعي المطلوبة بين األشخاص مع وضع 

منظمين للتأكد من التزام الزوار باالشتراطات المطلوبة.

يجب إعادة ترتيب مقاعد الجلوس للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين.

يجـــب توفيـــر اإلمـــدادات الكافية مـــن مســـتلزمات النظافـــة الشـــخصية كالصابون، 
معقمـــات اليـــد بنســـبة ال تقل عن 70% مـــن المـــادة الكحولية، والمناديـــل الورقية 

وحاويات القمامة التي تفتح دون لمس.

يجب تنظيف وتطهير األســـطح المعرضة للمس بشـــكل متكرر بالمعقمات الكحولية 
وتنظيـــف األدوات متعددة االســـتخدام كمجســـمات التســـلق واللعب، والكراســـي 

وأسطح الطاوالت، مقابض األبواب، أسطح دورات المياه، وأماكن غسل اليدين.

يجـــب تنظيف وتطهير دورات المياه بشـــكل دوري كل ســـاعتين متى أمكن ذلك، مع 
الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها

يجب تعيين مشـــرفين لتقليل التجمعات بين المجموعات المختلفة وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي على أن يكون بين كل أسرة واألخرى مسافة ال تقل عن مترين.

2m

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا
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تخضع كافة منشآت وأماكن األلعاب الترفيهية وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش 
من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسية.

يجـــب تشـــجيع العامليـــن على الحصـــول علـــى التطعيم ضـــد فيـــروس كورونا 
 .(COVID-19)

يحظر فتح األلعاب التي يصعب فيها إجراء التنظيف والتعقيم.

غلق أي منشأة ال تلتزم بتطبيق االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في 
هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي
ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

ةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجي

والتزام_حماية#
V3
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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

V3
والتزام_حماية#
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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

ة التعقيم والنظاف

V3
والتزام_حماية#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

3

ا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورون
عاما بصحبة شخص 12أو المتعافين منه ولمن هم دون الـ ( 19–كوفيد )المستجد 

يق ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلك أو من خالل تطب, متطعم أو متعافي
.أو غيره من التطبيقات المعتمدة"   BeAware" مجتمع واعي 

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

لعمل الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء ا
.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 
.خارج المنشأة أو في سيارته الخاصة

ةمقر المنشأة الرياضي

V3
والتزام_حماية#
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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

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار

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

V3
والتزام_حماية#
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

oلالتحادات الرياضية واألندية الوطنيةالتدريبات الرياضية
oالدوريات المحلية

للبحرين_نلتزم#

V3
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التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واألندية الوطنية

التعقيم والنظافة 

مقر المنشأة الرياضية

األلعاب الرياضية

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ مت
االجراءات الوقائية

1
للبحرين_نلتزم#

V3
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التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية ة التعقيم والنظاف

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 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 

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

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن

المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة )إحضار األدوات الشخصية 
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... 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#

V3
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 Antigen Testالسريعفحص الكورونا قبل دخول المنشأة عن طريق جهاز الكشف

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة

ء الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثنا
.العمل في المنشأة

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

.الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين

.الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين جميع األجهزة

.وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج

.إعداد قائمة للحجوزات المسبقة للتدريب

أة في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار خارج المنش
.أو في سيارته الخاصة

ةمقر المنشأة الرياضي

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

V3
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4

ةمقر المنشأة الرياضي

.إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب

.عدم السماح باستخدام أجهزة تبريد الماء المشتركة

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار

وفي حال وجوب تأجير المعدات يتم , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها
.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

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني

متر 4منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسبح الى 
.مربع لكل شخص

.يبيةتطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حصة تدر

.منع المصافحة والعناق

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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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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اجراءات الدخول

ا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورون
ك أو ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلمنه أو المتعافين  (COVID-19)المستجد 

.أو غيره من التطبيقات المعتمدة”BeAware“من خالل تطبيق مجتمع واعي 

.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
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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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(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

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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كرة القدم

.العب كحد اقصى22

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

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد اقصى مع مدرب يتم توزيعهم 10
.  وفقًا لذلك

تطهيرالكرات 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

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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العب كحد أقصى مع مدرب12
تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد

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 

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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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

األلعاب الرياضية

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

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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.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

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

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

6يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين باستمرار

. الحفاظ على مسافة التباعد

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

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

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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

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

تخدام تطهيرالكرات 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

مس يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة للتدريب مع تجنب ل
.الكرة

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4
س األرضي التن

ش االسكوا
العبين كحد أقصى مع مدرب 

زيادة تهوية غرفة اللعب
تطهير الجدران واالدوات باستمرار

العبين كحد أقصى مع مدرب 
س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ
العبين كحد أقصى مع مدرب 4

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

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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ية التعليمات الصح

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

درجة مئوية أو أعلى 37.5يجب على أي رياضي أو موظف بدرجة حرارة 
.444المغادرة واالتصال 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 

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية
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13

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 تدريب قاع

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند 

.لمصاعدا

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

للبحرين_نلتزم#
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اعد داخل المنشأ ةارشادات التب

.صفقها بشكل خاامرم ولرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص 

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا

.ةلمخصصة للصالالمناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائ يةمت

ف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع تخصيص مشر
.وزارة شؤون الشباب والرياضة

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
. Antigen Testالسريع عن كوروناارة وجهاز الكشفلحراجة س درقياز جها

14
للبحرين_نلتزم#
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الدوريات المحلية

ونا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كور
ذلك ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة علىمنه أو المتعافين ( 19–كوفيد )المستجد 

.أو غيره من التطبيقات المعتمدة"   BeAware" أو من خالل تطبيق مجتمع واعي 

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

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

لالعبين والجهاز Antigen Testالسريع عن كورونا استخدام مقياس الحرارة وجهاز الكشف
ا الفني واالداري والطاقم الطبي والحكام قبل الدخول للمنشأة التي ستقام عليه

.المباراة

.  تعقيم وتنظيف مرافق المنشأة قبل وبعد إقامة المباراة المقررة

.  تنظيف وتعقيم غرف تبديل المالبس والحمامات قبل وبعد إقامة المباراة

يير الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين في جميع مرافق المنشأة بما فيها غرف تغ
.المالبس

ءات الصحفية ويفضل اجراء اللقاءات عن طريقللقاء اثناااللتزام بمسافة التباعد أ
.الوسائل التقنية المختلفة

لرياضيةوالطبية ت وايارلمباء اثناء ألبدالفي دكة التباعد أ اتطبيق مبد

عن د البتعاوالمجموعة امالئه في زمع ك الحتكاالرياضي تقليل رس الممااعلى 
.ةلمنشأاخل ت دالتجمعاا

16

ةمقر المنشأة الرياضي
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منع ام وستخداغيرها بعد كل وت ولكرة، والصافر، ايةالرالتحكيم مثل أدوات اتطهير 
.كتهارمشا

ت لوحاي ولجرر العشبية مثل مضمااألسطح غير ذات المالعب ت اضياأرتطهير 
تإلعالناا

بين  دوري لك بشكل وذلمستخدمة ات الُكروالمرمى اب ابوأئم اتطهير قو
.راةبعد كل مباولشوطين ا

17

اراة وقت اإلحماء قبل المب
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بشكل متباعدل لدخواتنظيم أو لكل فريق ص تخصيص مدخل خا

هلميا، ودورات المالبساغرفة ، ولملعبل اخوات دحم في ممرالتزامنع 

نلفنيي، واييندارإلالمهمين في كل فريق مثل اغير ء ألعضاد اتقليل عد

.قعهمافي مووااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ين رلمصود اتقليل عد

مسافة بما يضمن ر لكل مصوفي جميع االتجاهات تخصيص مساحة ال تقل عن مترين 
.لتباعد بينهما

ة جهزء، وألبدالامقاعد ، ولمرمىائم التالمس مثل قوالتي يكثر فيها األماكن تطهير ا
تطهيرها بشكل مستمرر ولفام احكا

عند لمس  ي أليداتطهير وئم دابشكل ت لكماماات لبس الكرالقائمين على جمع ام الزإ
ةلكرا

ء نتهاابعد اف، وألهدابتسجيل ل الحتفااعند راة، ولمبااقبل ق لعناوالمصافحة امنع 
.راةلمباا

.تيارلمباالبعض بعد نهاية الالعبين مع بعضهم ن اقمصادل منع تبا

.منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة

ة ال يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمن
.تقل عن مترين وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة

18

اراة اء المب أثن
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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

V3
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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

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

األلعاب الرياضية

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

األلعاب الرياضية

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 

األلعاب الرياضية

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

V3
والتزام_حماية#



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

85

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

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

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

V3
والتزام_حماية#
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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

.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

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

V3
والتزام_حماية#
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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

األلعاب الرياضية

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

V3
والتزام_حماية#



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

88

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

األلعاب الرياضية

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

V3
والتزام_حماية#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

14

األكاديميات الرياضية
س التدريب ومدار

عاما بصحبة 12يسمح لغير المطعمين استخدام المالعب الخارجية ولمن هم دون الـ 
,  شخص متطعم أو متعافي

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

.احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخصيجب 

.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

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

V3
والتزام_حماية#



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

90

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

V3
والتزام_حماية#
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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 

V3
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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

V3
والتزام_حماية#
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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

V3
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التعليمات التوجيهية لكافة
المحال التجارية والصناعية

يوصى بقياس درجات حرارة الجسم 
للعاملين في المحل قبل بداية كل 

مناوبة، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 
37.5 درجة مئوية، فال يجب السماح لهم 

بالتواجد داخل المحل.

يجب تشجيع العمالء على التسوق عبر 
اإلنترنت واستخدام الدفع اإللكتروني 

وتوفير خدمة االستالم (خارج المحالت إن 
أمكن) أو التوصيل إلى المنازل وأماكن 

العمالء

ينبغي أن يحافظ العمالء في صف 
االنتظار على مسافة ال تقل عن متر واحد 

بين بعضهم البعض، ويوصى بوضع 
عالمات على األرض لمساعدة العمالء على 

معرفة مكان االصطفاف الصحيح

استخدام العالمات اإلرشادية على 
األرض أو غيرها من العالمات المرئية 
لإلشارة إلى مسار ذو اتجاه واحد داخل 
المحل لتجنب االزدحام أو عبور العمالء 

للممرات

النظر في إنشاء قسم أو أكثر لبيع 
"المستلزمات واألشياء الضرورية فقط" 

لتقليل وقت عملية التسوق للعمالء

تنظيم المحل بحيث يتم وضع السلع 
األساسية بطريقة يسهل الوصول إليها

بالنسبة للمحالت ذات المساحة المحدودة، 
يجب على العمالء االنتظار في الخارج حين 
تلقي الطلبات مع الحفاظ على مسافة ال 

تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض 
االقتصار على تسليم المشتريات في الخارج

يجب أن تحتوي المحالت على معقمات 
اليدين عند مداخل ومخارج المحل، باإلضافة 

إلى مواقع مختلفة داخل المحل

يجب على المحالت حصر وتحديد عدد 
العمالء المسموح لهم بالتسوق 

داخل المحل في وقت واحد

يجب على عمال المحالت االلتزام بالتنظيف 
المستمر لكل عربة تسوق أو سلة بعد 

استخدامها من قبل كل عميل

تشجيع عمليات الدفع اإللكتروني وتجنب 
استخدام األوراق النقدية قدر اإلمكان

يجب على العاملين في المحالت 
ارتداء كمامات الوجه والقفازات 
البالستيكية، بما في ذلك أمين 

الصندوق (الكاشير) وحاملي 
المشتريات

تخصيص اول ساعة لكبار السن والحوامل
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منطقة
الدفع

مسافة متر 
واحد

�oor 
sticker

�oor 
sticker

�oor 
sticker

 مخطط األرضية لمحالت الهايبر ماركت والبقاالت والبرادات

على كل عميل أن يقف على 
الملصق األرضي

صف االنتظار
مسافة متر 

واحد

مسافة متر 
واحد

مسافة متر 
واحد
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الملصق األرضي

رجاًء قف هنا
Please stand here
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تعليمات طباعة الملصق:

١. يجب طباعة هذا الملصق ليوضع على األرض لإلشارة إلى وجود
مسافة متر واحد بين العمالء في صف االنتظار

2 .نوصي باستخدام ملصق الفينيل (vinyl) ذو جودٍة عالية للطباعة

3 . يجب أن يكون حجم الملصق كبيرا بما يكفي ليقف عليه الشخص
(نوصي بأن يكون نصف قطر الدائرة 30 سم)
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1- تعقيـــم الغـــرف بصورة مســـتمرة و 
خاصة  بعد كل استخدام 

4- تخصيـــص مـــكان خـــاص للمالبـــس 
المستخدمه

2- تنظيـــم االنتظـــار لمســـتخدمي 
بحســـب  التبديـــل  غـــرف  منطقـــة 
التباعـــد  يضمـــن  بمـــا  المســـاحة 

االجتماعي (مترين لكل شخص)

الخاصـــة  اإلرشـــادات  لصـــق   -3
بالتباعـــد االجتماعي على األرضيات 

بشكل واضح

أ- االشتراطات الخاصة
بغرف تبديل المالبس

تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بتدابير الوقاية التالية:

التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

أوًال: الســـماح بفتـــح غـــرف تبديـــل المالبـــس 
بالمحال التجارية باالشتراطات اآلتية: 

1 2 3
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التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

تعقيم اليدين بالمعقم الكحولي. 

االلتزام بلبس الكمام

ج- اشتراطات
المالبس

ب- اشتراطات 
مستخدمي غرف 
تبديل المالبس

تعقيم المالبس المســـتخدمه او 
عدم اســـتخدامها مرة اخرى لمدة 

48 ساعة. 

1 2 3
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التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

الســـماح بتجربة واسترجاع وتبديل السلع 
بالضوابط التالية: 

ال يتم تجربة مستحضرات التجميل والكمامات الطبية، وال يتم 
تبديلها أو استرجاعها بعد تجربتها أو بيعها. 

يتم السماح بتجربة واسترجاع السلع األخرى بشرط تعقيمها من قبل 
الموظفين بالمحل قبل ارجاعها للرف.

بالنسبة للسلع التي يصعب تعقيمها بأحدي الطرق السابقة، يتم عزلها 
في غرفة منفصلة لمدة 48 ساعة قبل إعادة عرضها للبيع من جديد.  

تعقيم النظارات والمجوهرات وغيرها من المستلزمات الشخصية التي 
توضع على جسم االنسان مباشرة ويمكن تعقيمها بسوائل التعقيم 

التي تقضي على الفيروسات بعد مالمسة أي من رواد المحل أو 
العاملين فيه لها. 

الكي 
بالبخار

غسيل المالبس 
بالماء والصابون

الغسيل 
الجاف

يتم تعقيم المالبس التي تم تبديلها أو استرجاعها بأحد الطرق اآلتية: 

1 2 3
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قر�ر�رقم�)77(�ل�سنة�2021

بتحديد��مل�ستوى��لو�جب��لتطبيق�من�دليل��ال�سرت�طات��ل�سحية

الآلية�عمل��الإ�سارة��ل�سوئية�مل�ستوى��نت�سار�فريو�س�كورونا��مل�ستجد�

)COVID-19(

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، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2021 باعتمـــاد دليـــــــــــل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل 

.)COVID-19( الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 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��الآتي:

�ملادة��الأوىل

يكون امل�شتوى الأ�شفر من دليـــــــــــل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، هو امل�شتوى الواجب التطبيق حتى اإ�شعاٍر اآخر. 

�ملادة��لثانية

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

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

��وزير��ل�سحة

فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1442هـ

المـــــوافـــــــق: 1 يــــــــــوليــــــــــو 2021م
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هيئة�تنظيم��الت�ساالت

�قر�ر�رقم�)4(�ل�سنة��2021

�باإ�سد�ر��لالئحة��لتنظيمية�ب�ساأن���سرت�طات�ومعايري��عتماد�ِخـْدمات��لثقة��

  

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت: 

باملر�شوم بقانون رقم  ال�شادر  الإلكرتونية  بعد الطالع على قانون اخلطابات واملعامالت 

)54( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )20( و)21( منه، 

ـة بقانون اخلطابات  وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة 2021 بت�شمية اجلهة الإدارية املخت�شَّ

واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت، 

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

  

قرر��الآتي:�

�ملادة��الأوىل�

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري اعتماد ِخـْدمات الثقة، املرافقة 

لهذا القرار. 

 

�ملادة��لثانية�

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

 

رئي�س�جمل�س��إد�رة�هيئة�تنظيم��الت�ساالت�

�ملهند�سة�مرمي��أحمد�جمعان�

 

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 يــــونـيــــــــــو 2021م 
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���لالئحة��لتنظيمية�ب�ساأن���سرت�طات�ومعايري��عتماد�ِخـْدمات��لثقة��

�

مادة�)1(�

�لتعريفات�

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

يف قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018، 

َنة قرين ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف  وتكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ذلك:  

�لمملكة: مملكة البحرين. 

�لقانون: قانـــون الخطابـــات والمعامـــالت الإلكترونيـــة ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقم )54( 

ل�شنة 2018. 

د ِخـْدمات ثقة معتَمـد.  د ِخـْدمات الثقة لعتماده كمزوِّ م من مزوِّ طلب��العتماد: طلب مقدَّ

�العتماد: قـــرار �شادر مـــن ال�شلطة المخت�شة، ِوْفـقـــًا لأحكام القانون وهـــذه الالئحة، لعتماد 

د ِخـْدمات الثقة لتقديم ِخـْدمات ثقة معتَمـدة.   مزوِّ

دي  �لم�ستِرك: ال�شخ�ـــس الطبيعـــي اأو المعنوي الذي يتم تقديم ِخـْدمات الثقـــة له من ِقـَبـل مزوِّ

ِخـْدمات الثقة المعتَمـدين. 

منظومـــة�ِخـْدمـــات��لثقة: مجموعـــة من ال�شيا�شـــات والإجـــراءات والممار�شـــات والبرمجيات 

دي ِخـْدمات الثقة من تقديم ِخـْدمات الثقة.  ـن مزوِّ ومعدات الحا�شب الآلي والتي تَمـكِّ

ـنة  د ِخـْدمات الثقة المعتَمـــد، والمت�شمِّ نـــة��لممار�سات: وثيقـــة يتم ن�ْشـُرها مـــن ِقـَبـل مـــزوِّ مدوَّ

رة لإ�شـــدار �شهادات اإلكترونية، وواجبـــات  القواعـــد والإجـــراءات الفنيـــة والتنظيميـــة المقـــرَّ

وحقوق الم�شتركين. 

�ال�ستر�طـــات�و�لمعايير: مجموعة ال�شوابط الفنية والتقنية الواجب تطبيقها والمتثال لها من 

د ِخـْدمات الثقة كاأحد متطلَّـبات العتماد.   ِقـَبـل مزوِّ

مادة�)2(���

نطاق��ل�سريان�

دو ِخـْدمات الثقة املعتَمـدون �شواء  دو ِخـْدمات الثقة ومزوِّ ت�شري اأحكام هذه الالئحة على مزوِّ

كان مقر عملهم داخل اململكة اأو خارجها. 

مادة�)3(��

تقدمي�طلب��العتماد�

ة لذلك،  ـة، وذلـــك با�شتخدام ال�شتمارة المَعـدَّ م طلـــب العتماد للجهة الإدارية المخت�شَّ اأ- يقدَّ

نة  ـ�س لقدراته المالية والإدارية والفنية، وتقديم ن�شخة من مدوَّ علـــى اأن يرَفـق بالطلب ملخَّ
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ـة.   الممار�شات واأية معلومات اأخرى تطلبها الجهة الإدارية المخت�شَّ

م الطلب ا�شتيفاء المتطلبات وال�شتراطـــات والمعايير الفنية المعتَمـدة من  ب- يجب علـــى مقدِّ

ـق خارجي معتَمــــد للقيام بعمليات  ـــة، وذلك بتقديـــم تقرير من مدقِّ ِقـَبـل ال�شلطة المخت�شَّ

التدقيـــق مـــن الجهة التي ُتـ�شِدر المعاييـــر الفنية المعتَمـدة والتي يتـــم ن�ْشـُرها على الموقع 

د ِخـْدمات الثقة بالمتطلبات الفنية  ة لبيان التزام مـــزوِّ الإلكترونـــي للجهة الإدارية المخت�شَّ

ة، وعلى اأْن يت�شمن التقرير الآتي:  المعتَمدة من ِقـَبل الجهة الإدارية المخت�شَّ

1- معلومات جهة التدقيق. 

2- المدة الزمنية الم�شمولة بعملية التدقيق. 

3- حالت عدم التطابق مع ال�شتراطات الفنية المطلوبة، مع تف�شيل درجة اأهمية كلٍّ من 

والفترة  مة،  المقدَّ الثقة  ِخـْدمات  منظومة  على  ـع  المتوقَّ الأثر  وتف�شيل  الحالت،  هذه 

ـع.  ـعة لت�شويب الو�شْ الزمنية المتوقَّ

م الطلب ال�شروط الآتية:   ج- ُيـ�شتَرط لقبول طلب العتماد اأْن يتوافر في مقدِّ

م الطلب ممن �شبق الحكم عليه بحكم  1- األ يكون اأيٌّ من موؤ�ش�شي اأو �شركاء اأو مدراء مقدِّ

نهائي في جناية اأو جنحة مخلِّـة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره. 

واإدارة  بتطوير  للقيام  الثقة  ِخـْدمات  د  مــزوِّ لدى  ــة  والإداري المالية  القدرة  تتوافر  اأن   -2

وت�شغيل ِخـْدمات الثقة. 

دي  ة مراجعة وتعديل المعايير الفنية التي يجب اأن تنطبق على مزوِّ د- للجهـــة الإدارية المخت�شَّ

ِخـْدمات الثقة ح�شب ما تراه منا�شبًا، ون�ْشـُرها في موقعها الإلكتروني. 

مادة�)4(��

مر�جعة�وتقييم�طلب��العتماد�

ة فْحـ�س وتقييم طلب العتمـــاد، مع الأْخـذ في العتبار الأمور  اأ- علـــى الجهة الإدارية المخت�شَّ

الإدارية والمالية والتقنية، كما يجوز للجهة الإدارية المخت�شة اأْن تطلب تقديم اأي وثائق اأو 

دها.  بيانات تراها �شرورية خالل المدة التي تحدِّ

ـن جهة اأخرى تراها منا�شبة لفْحـ�س طلب العتماد  ـــة اأْن تعيِّ ب- يجـــوز للجهة الإدارية المخت�شَّ

اأو جزء منه. 

ة اإ�شدار قرارها على النحو الآتي:  ج- بعد ا�شتكمال تقييم طلب العتماد، على ال�شلطة المخت�شَّ

1- رْفـ�س طلب العتماد. 

ـق من ا�شتيفاء طلب العتماد جميع ال�شتراطات  ـَحـقُّ 2- قبول طلب العتماد، وذلك بعد التَّ
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ة.   رة في هذا ال�شاأن وال�شادر عن ال�شلطة المخت�شَّ والمعايير المقرَّ

د ِخـْدمات ثقة معتَمـد، ون�ْشـُر  د ِخـْدمات الثقة كمزوِّ ة اإدراج مزوِّ د- على الجهة الإدارية المخت�شَّ

قرار اعتماده ونطاقه في الجريدة الر�شمية. 

ة خا�س بالجهة طالبـــة العتماد، ول يجوز  هــــ- ُيـعتَبــــر العتماد ال�شادر عن ال�شلطـــة المخت�شَّ

ة.   التنازل عنه اأو تحويله اإل بموافقة ال�شلطة المخت�شَّ

ة �شالح لفترة ل تتجاوز �شنتين.  و- يكون العتماد ال�شادر عن ال�شلطة المخت�شَّ

مادة�)5(�

د�ِخـْدمات��لثقة��ملعتَمـد� �لتز�مات�مزوِّ

د ِخـْدمات الثقة املعتَمـد خالل فرتة �شريان العتماد اللتزام بالآتي:   يجب على مزوِّ

ة.   ـَقـيُّـد بالقرارات ال�شادرة عن الجهة الإدارية المخت�شَّ 1- التَّ

ـَقـيُّــــد بالموا�شفـــات الفنية ومعاييـــر التكنولوجيا وجـــودة الخدمـــة المعتَمـــدة ال�شـــادرة  2- التَّ

من ال�شلطة المخت�شة. 

ـَقـيُّـد ب�شروط العتماد.  3- التَّ

نة الممار�شات ال�شادرة عنه واأيُّ تعديـــل يطراأ عليها من خالل الموقع الإلكتروني  4- ن�ْشــــُر مدوَّ

د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد.  التابع لمزوِّ

ة والح�شول على موافقتها الكتابية على اأي تغييرات جذرية  5- اإخطـــار الجهة الإدارية المخت�شَّ

نة الممار�شات.    تطراأ على منظومة ِخـْدمات الثقة اأو مدوَّ

6- المحافظة على �شرية معلومات الم�شتركين. 

�س منظومة ِخـْدمات الثقة  ة والم�شتركين فورًا في حـــال تَعـرُّ 7- اإبـــالغ الجهـــة الإدارية المخت�شَّ

لأيِّ حادث اأمني يوؤثر على موثوقية وم�شداقية وتوافر ِخـْدمات الثقة.  

8- القيـــام بعمليات فْحـ�س ثغرات اأمن المعلومات ومحاولة الختراق ب�شكل ربع �شنوي، واإر�شال 

ـخاذها لمعالجة  ة حول نتائج الفْحـ�س، والخطوات الواجب اتِّ تقرير للجهة الإدارية المخت�شَّ

اأي ثغرات. 

ـِعــــه القانوني اأو المالي، وبما يوؤثر  ة باأيِّ تغيير يطراأ على و�شْ 9- اإبـــالغ الجهـــة الإدارية المخت�شَّ

على قدرته على الوفاء بتقديم ِخـْدمات الثقة، ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة. 

ـق خارجي معتَمــــد للقيام بعمليات التدقيـــق من الجهة التي  10- تقديم تقريـــر �شنوي مـــن مدقِّ

ُتـ�شـــِدر المعايير الفنية المعتَمـدة والتـــي يتم ن�ْشـُرها على الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية 

د ِخـْدمات الثقة بالمتطلبات الفنية.   ة؛ لبيان التزام مزوِّ المخت�شَّ
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ـن التقرير الآتي:  ويجب اأن يبيِّ

اأ- معلومات جهة التدقيق. 

ب- المدة الزمنية الم�شمولة بعملية التدقيق. 

ج- حالت عدم التطابق مع ال�شتراطات الفنية المطلوبة، مع تف�شيل درجة اأهمية كل من 

والفترة  مة،  المقدَّ الثقة  ِخـْدمات  منظومة  على  ـع  المتوقَّ الأثر  وتف�شيل  الحالت،  هذه 

ـع.  ـعة لت�شويب الو�شْ الزمنية المتوقَّ

11- تقديـــم المعلومات والبيانات المتعلقـــة بتقديم ِخـْدمات الثقة التـــي تطلبها الجهة الإدارية 

ة متى ما ُطـِلـب منه ذلك.  المخت�شَّ

مادة�)6(��

ـق�بعد��إ�سد�ر��العتماد�� ـَحـقُّ عملية��لتَّ

ـة خالل فرتة �شريان العتماد - خا�شة يف حال تكرار حدوث  يحق للجهة الإدارية املخت�شَّ

تراها منا�شبة،  والإدارية واملالية التي  الفنية  باملراجعات  القيام  مة -  املقدَّ �شكاٍو حول اخلدمة 

د اخلدمة املعتَمـد للتاأكد من مطابقتها للموا�شفات وجميع ال�شرتاطات الفنية  وذلك على نفقة مزوِّ

املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة واملن�شورة يف املوقع الإلكرتوين. 

مادة�)7(�

��سْحـب��العتماد�

ـا كليًا  د ِخـْدمـــات الثقة المعتَمـد، اإمَّ ة الحق ب�شْحـب العتماد الممنوح لمزوِّ اأ- لل�شلطـــة المخت�شَّ

اأو بالن�شبة لأيٍّ من الِخـْدمات التي تمثل جزءًا من نطاق اعتماده في اأيٍّ من الحالت الآتية:  

مها للح�شول على العتماد.  1- اإذا ثبت عدم �شحة اأو دقة المعلومات اأو البيانات التي قدَّ

الجهة  لدى  مقبول  �شبب  دون  المعتَمـدة  الثقة  ِخـْدمات  من  اأيٍّ  تقديم  عن  ـف  توقَّ اإذا   -2

ـة.  الإدارية المخت�شَّ

3- اإذا خالف اأيَّ �شرط من �شروط العتماد، ولم يعمل على ت�شحيح اأو�شاعه رغم اإنذاره 

دة له في ذلك الإنذار.  بذلك خالل المدة المحدَّ

ة المتعلقة  4- اإذا خالف القانون اأو اأحكام هذه الالئحة اأو قرارات الجهة الإدارية المخت�شَّ

باعتماد وتقديم ِخـْدمات الثقة. 

5- اإذا لم يمار�س عمله خالل �شنة من تاريخ ح�شوله على العتماد. 

ـق خارجي معتَمـد.  م تقرير التدقيق ال�شنوي ال�شادر عن مدقِّ 6- اإذا لم يقدِّ

د ِخـْدمات الثقة المعتَمــــد بطلب ت�شفية اختيارية، اأو  م مزوِّ ب- ُيـ�شَحــــب العتمـــاد في حالة تقدُّ
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�شدور حكم ق�شائي بت�شفيته، اأو تم اإعالن اإفال�شه. 

ـل  د ِخـْدمات الثقة المعتَمد كتابًة بموجب كتاب م�شجَّ ج- ل يجوز �شْحـب العتماد قبل اإخطار مزوِّ

رة لذلك.   ـخاذه حياَلـه، والأ�شباب المبرِّ م�شحوب بعلم الو�شول ب�شاأن الإجراء المزمع اتِّ

د باإبالغ  د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد، يقوم المزوِّ د- في حالة ما اإذا  تم �شْحـب العتماد الممنوح لمزوِّ

ة اإبالغهم  الم�شتركيـــن بالطريقة المنا�شبة، فـــاإذا امتنع عن ذلك تتولى ال�شلطـــة المخت�شَّ

على نفقته.  

م بطلـــب جديد للح�شول على  د ِخـْدمات الثقة الذي تـــم �شْحـُب اعتماده التقدُّ ه- ل يجـــوز لمـــزوِّ

العتماد قبل مرور �شنتين من تاريخ قرار �شْحِب العتماد. 

ة ن�ْشـر قرار �شْحب العتمـــاد في الجريدة الر�شمية بعد انتهاء  و- على الجهـــة الإدارية المخت�شَّ

م ِوْفـقًا للبند  مـــدة العترا�س دون تقديم العترا�ـــس اأو بعد البتِّ في طلب العترا�س المقدَّ

)ب( من المادة )15( من هذه الالئحة.  

مادة�)8(�

�إنهاء�خدمات��لثقة�

ة في حال رغبته باإنهاء  د ِخـْدمات الثقة المعتَمد اإبالغ الجهة الإدارية المخت�شَّ اأ- يجب على مزوِّ

خدمـــة اأو اأكثـــر من ِخـْدمات الثقة خالل فترة �شريـــان العتماد بمدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر 

قبل تاريخ اإنهاء الخدمة. 

د ِخـْدمات الثقـــة المعتَمـد اإنهاء الِخـْدمـــات اإل بعد الح�شـــول على الموافقة  ب- ل يجـــوز لمـــزوِّ

ة.  الكتابية من الجهة الإدارية المخت�شَّ

ة بخطة تف�شيلية  د ِخـْدمات الثقـــة المعتَمـد تزويد الجهة الإداريـــة المخت�شَّ ج- يجـــب على مزوِّ

لآلية اإيقـــاف الِخـْدمات، وت�شمل هـــذه الآلية اإبالغ الم�شتركين، وِحـْفـــظ ال�شجالت، وكيفية 

الو�شول اإليها اإذا اقت�شت الحاجة. 

د ِخـْدمات الثقة المعتَمد  ة ِوْفـقًا ل�شلطتها التقديرية اأْن ُتـلِزم مزوِّ د- يجوز للجهة الإدارية المخت�شَّ

بال�شتمرار بتقديم الِخـْدمات للمدة التي تراها منا�شبة من اأجل �شمان حقوق الم�شتركين.  

مها لطلب اإنهـــاء خدمة اأو اأكثر من ِخـْدمات الثقة  ـة بعد ت�َشلُـّ هـ- يجـــوز للجهة الإدارية المخت�شَّ

د  د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد بنقـــل ِخـْدماته لمزوِّ خـــالل فترة �شريـــان العتماد اأْن ُتـلِزم مـــزوِّ

د.   مة من المزوِّ ِخـْدمات ثقة اآخر بما ي�شمن حماية حقوق الم�شتركين ح�شب الخطة المقدَّ

ـل كافة التكاليف  د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد بتحمُّ ة اأْن ُتـلِزم مزوِّ و- يجوز للجهة الإدارية المخت�شَّ

المترتبة على نْقـل ِخـْدمات الثقة. 
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ة ن�ْشـُر قرار اإنهاء العتماد في الجريدة الر�شمية.  ز- يجب على الجهة الإدارية المخت�شَّ

مادة�)9(��

�ل�سكاوى�وحماية��مل�سرتكني�

م اإليها تتعلق بِخـْدمات الثقة  ة م�شئولية الف�شل في اأي �شكوى تقدَّ اأ- يكون للجهة الإدارية المخت�شَّ

د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد.  مة من ِقـَبـل مزوِّ المقدَّ

ـخـــاذ كافة الإجراءات الالزمة  ة وبالطريقة التي تراها منا�شبة اتِّ ب- للجهـــة الإداريـــة المخت�شَّ

لحمايـــة م�شالـــح اأيِّ م�شتـــرك اأو اأيِّ �شخ�ـــس ي�شتنـــد علـــى ِخـْدمـــات الثقة فـــي معامالته 

ـِفـه عن  د ِخـْدمـــات الثقة المعتَمـد اأو تَوقُّ الإلكترونية في حـــال �شْحـب العتماد الممنوح لمزوِّ

د.  ممار�شة اأعماله، وذلك على نفقة المزوِّ

مادة�)10(��

�سرية��ملعلومات�

اأ- مـــع عـــدم الإخالل باأحكام القوانيـــن ذات ال�شلة ب�شرية المعلومات والبيانـــات، ُتـعتَبـر جميع 

ة اأثنـــاء اأداء مهامهـــا ِوْفـقًا لأحكام  البيانات التي ح�شلـــت عليهـــا الجهـــة الإدارية المخت�شَّ

د ِخـْدمات الثقة  هـــذه الالئحة بما في ذلك الأمـــور المتعلقة بالتقنية الم�شتخَدمة لـــدى مزوِّ

�شريـــة، ول يجـــوز ا�شتعمالها اأو ن�ْشُرهـــا اأو تداولها اإل بالَقـــْدر الذي تقت�شيه الجهة الإدارية 

ـة بمبا�شرة اأعمالها ومهامها ِوْفـقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.  المخت�شَّ

د ِخـْدمات الثقة المعتَمد ووكالئه المحافظة على �شرية البيانات والمعلومات  ب- يجب على مزوِّ

الخا�شـــة بالم�شتركيـــن لديه، ول يجوز الإف�شاح عنها اإل في الحـــدود المن�شو�س عليها في 

قوانين المملكة.  

مادة�)11(��

�آلية��لرقابة�

واأحكام  القانون  املن�شو�س عليها يف  اأثناء قيامها مبهامها  ـة  الإدارية املخت�شَّ للجهة  يحق 

هذه الالئحة اتخاذ اأيٍّ من الإجراءات الآتية:  

د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد اأعمالـــه بما في ذلك فْحـ�س  1- زيـــارة الموقـــع الذي يمار�س فيه مـــزوِّ

منظومة ِخـْدمات الثقة، واأنظمة المعلومات لديه. 

د ِخـْدمات الثقة المعتَمــــد الفنية والإداريـــة والمالية للتاأكد من  2- الطـــالع علـــى �شجالت مـــزوِّ

اأنها تتفق مع القانون واأحكام هذه الالئحة والتعليمات ال�شادرة بمقت�شاه و�شروط العتماد 
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نة الممار�شات.  الممنوحة له ومدوَّ

مة للم�شتركين.  3- التاأكد من جودة الخدمات المقدَّ

مادة�)12(�

ِحـْفـظ��ل�سجالت�

د ِخـْدمـــات الثقة المعتَمــــد اأن يحتفظ بجميـــع ال�شجالت المتعلقـــة باإ�شدار  اأ- يجـــب على مـــزوِّ

ال�شهـــادات واإلغـــاء ال�شهادات واإن�شاء التوقيـــع الإلكتروني واإن�شاء الخْتــــم الإلكتروني، وغير 

ذلك من ِخـْدمات الثقة لمدة ل تقل عن ع�شر �شنوات من تاريخ اإن�شاء ال�شجل.  

ـــن اآلية ِحـْفـظ  ة تبيِّ د الخدمـــة المعتَمـد خطة للجهـــة الإدارية المخت�شَّ م مزوِّ ب- يجـــب اأن يقـــدِّ

د اآخـــر اأو �شْحــــِب العتماد  ال�شجـــالت والرجـــوع اإليهـــا فـــي حال نْقــــل ِخـْدمات الثقـــة لمزوِّ

د باإنهاء خدمـــة اأو اأكثر  ـــة اأو انتهـــاء الترخي�ـــس اأو قـــرار المزوِّ مـــن ِقـَبـل ال�شلطة المخت�شَّ

ة على هذه الخطة قبل  من ِخـْدماتـــه. ويجب الح�شول علـــى موافقة الجهة الإدارية المخت�شَّ

البدء بتنفيذها.  

مادة�)13(�

جتديد��العتماد�و�إ�سافة��خلدمات�

م بطلب تجديـــد اعتماده قبل تاريـــخ انتهاء �شريان  د ِخـْدمـــات الثقة المعتَمــــد اأن يتقدَّ اأ- لمـــزوِّ

العتماد بمدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر. 

ب- ت�شـــري ب�شاأن طلب تجديد العتماد الأحكام المن�شو�س عليها في المادتين )3 البندين »اأ« 

و »ج«( و)4( من هذه الالئحة. 

د ِخـْدمات الثقـــة المعتَمـد بتجديد العتماد  ج- فـــي حـــال انتهاء فترة العتماد وعـــدم رغبة مزوِّ

ـق البنود من )ب( اإلى )و( من المادة )8( من هذه الالئحة.  تطبَّ

م بطلب اإ�شافة خدمة ثقة جديدة اأثناء فترة العتماد،  د ِخـْدمات الثقة المعتَمـد اأن يتقدَّ د- لمزوِّ

وت�شري ب�شـــاأن ذلك الأحكام المن�شو�ـــس عليها في المادتين )3 البنديـــن »اأ« و»ج«( و)4( 

من هذه الالئحة. 

مادة�)14(�

دي�ِخـْدمات��لثقة��خلارجيني� �عتماد�مزوِّ

م بطلب العتماد، وت�شري ب�شاأن اإجراءات  دي ِخـْدمات الثقة من خارج اململكة التقدُّ يجوز ملزوِّ

دي ِخـْدمات الثقة من داخل  ـَبـعة بحق مزوِّ تقدمي طلب العتماد والبتِّ فيه ذات الإجراءات املتَّ
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اخلارجي  الثقة  ِخـْدمات  د  يكون مزوِّ اأن  يجب  كما  الالئحة،  هذه  يف  عليها  املن�شو�س  اململكة 

ـل بها لتقدمي ِخـْدمات الثقة املراد تقدميها داخل اململكة.  معتَمـدًا لدى الدولة امل�شجَّ

مادة�)15(��

�العرت��س�

ـة ب�شكل كتابي على اأيٍّ  اأ- لمزود ِخـْدمات الثقة المعتَمـد العترا�س لدى الجهة الإدارية المخت�شَّ

مه الإخطـــار ال�شادر ِوْفـقًا للمادة )7(  مـــن قراراتها خـــالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ ت�َشـلُـّ

من هذه الالئحة، واإل اأ�شبح القرار ال�شادر في حقه نهائيًا.  

بًا خالل ثالثين يومًا من  ـة بالبتِّ في العترا�س بقـــرار م�شبَّ ب- تقـــوم الجهـــة الإدارية المخت�شَّ

مـــه، وُيـعتَبـر انق�شـــاء ميعاد البتِّ في العترا�س دون اإخطـــاره بنتيجة اعترا�شه  تاريخ ت�َشـلُـّ

بمثابة رْفـ�س �شمني له.  
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هيئة�تنظيم��الت�ساالت

�قر�ر�رقم�)5(�ل�سنة��2021

دي�ِخـْدمات��لثقة� بتحديد�فئات�ر�سوم��عتماد�مزوِّ

 

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت: 

بقانون رقم  باملر�شوم  ال�شادر  الإلكرتونية  واملعامالت  قانون اخلطابات  بعد الطالع على 

)54( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )20( و)21( منه، 

ـة بقانون اخلطابات  وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة 2021 بت�شمية اجلهة الإدارية املخت�شَّ

واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018،  

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2021 ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري اعتماد ِخـْدمات الثقة، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر��الآتي:�

�ملادة��الأوىل�

دي ِخـْدمات الثقة على النحو الوارد باجلدول املرافق لهذا  د فئات ر�شوم اعتماد مزوِّ تـُحدَّ

القرار. 

�ملادة��لثانية�

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

 

 

رئي�س�جمل�س��إد�رة�هيئة�تنظيم��الت�ساالت�

�ملهند�سة�مرمي��أحمد�جمعان�

 

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 27 يــــونـيــــــــــو 2021م 
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دي�ِخـْدمات��لثقة� جدول�ر�سوم��عتماد�مزوِّ

 

مقد�ر��لر�سم�بالدينار��لبحريني� �خلدمة� �لرقم�

 500 د ِخـْدمات الثقة  طلب العتماد ملزوِّ  1

 1000 الر�شم ال�شنوي على العتماد يف حالة املوافقة عليه   2
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)150(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�بعد��لتق�سيم�يف�منطقة�جرد�ب�– جممع��729

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08000539 الكائن يف منطقة جرداب جممع 729 بعد التق�شيم  يغيَّ
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ـطة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومناطق  من ت�شنيف املناطق غري املخطَّ

اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 20 يــــونـيــــــــــو 2021م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)154(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�وت�سنيف�حدود�عقار�يف�منطقة��ل�ساخورة�– جممع��481

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

منطقة  يف  الكائنني   04039991 رقم  العقار  وحدود   04039990 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

117

وارد يف  ِوْفـقًا ِلـما هو   )RB( ال�شكن اخلا�س ب ت�شنيف مناطق  ال�شاخورة جممع 481 �شمن 

اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــونـيــــــــــو 2021م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)155(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��لو�جهة��لبحرية�– جممع�346

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

346 املنامة  جممع  البحرية  الواجهة  منطقة  يف  الكائن   03210076 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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�شمن ت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــونـيــــــــــو 2021م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)156(�ل�سنة��2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��ملحرق�– جممع�205

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، وتعديالته، 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

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  املعدل 

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، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 02011560 الكائن يف منطقة املحرق جممع 205 من ت�شنيف  يغيَّ
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 )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RHB( ب املت�شل  ال�شكن  مناطق 

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

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــونـيــــــــــو 2021م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)�157(�ل�سنة���2021

ب�ساأن��ت�سنيف�حدود��عقارين��يف�منطقة��لهملة�– جممع��1009

 

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، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، 

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  والتطوير، املعدل 

)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، 

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،  

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

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

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��الآتي:��

مادة�)1(�

ت�شنَّف حدود العقارين رقم 10028798 ورقم 10039029 الكائنني يف منطقة الهملة  جممع 



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

126

1009 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي )RG( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 

 .2009

 

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــونـيــــــــــو 2021م
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وز�رة��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)159(�ل�سنة���2021

ب�ساأن��ت�سنيف�حدود�عقار��يف�منطقة��جلفري�– جممع���340

�

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، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، 

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  والتطوير، املعدل 

)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، 

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،  

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين، 

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، 

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

قرر��الآتي:�

مادة�)1(�

340 �شمن  جممع  اجلفري  منطقة  يف  الكائن   03043413 رقم  العقار  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية  ب )BB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

 

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

��وزير��الأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 23 يــــونـيــــــــــو 2021م



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

130



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

131

�قر�ر�رقم�)20(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن��إلغاء�ترخي�س�ممنوح

ل�سركة�ب�سمة�خِلـْدمات��لنقد��س�م�ب��)مقفلة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )48/ج( منه ، 

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية،

قرر��الآتي:

مادة�)1(

ُيـلغى ترخي�س �شركة ب�شمة خِلـْدمات النقد �س.م.ب. )مقفلة( املمنوح بتاريخ 25 دي�شمرب 

2018 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 1-121583.

مادة�)2(

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

حمافظ�م�سرف��لبحرين��ملركزي

ر�سيد�حممد��ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 يـــونـيـــــــــــو 2021م



العدد: 3537 – الخميس 1 يوليو 2021

132

�سركة�كالم�تيليكوم��لبحرين��س�م�ب�)مقفلة(

�قر�ر��سادر�عن�هيئة�تنظيم��الت�ساالت�وفقاً�لالئحة��لتنظيمية�رقم�)3(�ب�ساأن

�دمج�و�متالك��سركات��الت�ساالت

قر�ر�رقم�)4(�ل�سنة�2021

042/0221/LAD
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1���لوقائع

1-1 بتاريـــخ 8 فبراير 2021 ا�شتلمت هيئة تنظيم الت�شالت )»الهيئة«( ا�شعار من �شركة كالم 

تيليكـــوم البحرين �س.م.ب )مقفلة( )“�شركة كالم”( ب�شاأن �شفقة مزمع اإجرائها بموجب 

المـــادة )2( من الالئحـــة التنظيمية ب�شاأن دمـــج وامتالك �شركات الت�شـــالت )»الالئحة 

التنظيمية«(.

2-1 تت�شمـــن ال�شفقـــة الموؤهلـــة ا�شتحواذ �شركـــة كالم بن�شبـــة 100% من ا�شهـــم �شركة زاجل 

لالت�شـــالت الدولية وفروعها، بالأخ�س �شركة زاجل الدولية لتقنية المعلومات ذ.م.م التي 

تحمـــل ال�شجل التجـــاري )63716-1( والتي تقوم باأن�شطتها فـــي مملكة البحرين )“�شركة 

زاجل البحرين«(.

3-1 �شركة زاجل البحرين مملوكة حاليًا من قبل الم�شاهمين الآتيين:

ن�شبة الأ�شهمامل�شاهمني

90%�شركة زاجل لالت�شالت الدولية

10%ال�شيد خليفة اإبراهيم علي ال�شوله

4-1      �شركة كالم و �شركة زاجل البحرين يعمالن حاليًا في تقديم خدمات ات�شالت في مملكة 

البحرين. 

5-1 من خالل هذه ال�شفة الموؤهلة �شتقوم �شركة كالم با�شتحواذ ن�شبة 100% من ا�شهم �شركة 

زاجل العالمية لالت�شالت مما �شينتج عن ا�شتحواذ �شركة زاجل البحرين.

6-1 الأطراف المعنيه في هذه ال�شفقة الموؤهلة تحمل التراخي�س الآتيه:

· �سركة�كالم:
- الترخي�س الممتاز للخدمات الوطنية الثابته. 

- الترخي�س الممتاز لخدمات الت�شالت الدولية.

- الترخي�س الممتاز لمرافق الخدمات الدولية.

- الترخي�س العادي لخدمات الإنترنت.

- الترخي�س العادي لخدمات القيمة الم�شافة.

· �سركة�ز�جل��لبحرين: 
- الترخي�س الممتاز لخدمات الت�شالت الدولية.
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- الترخي�س العادي لخدمات الإنترنت.

- الترخي�س العادي لخدمات القيمة الم�شافة.

2��قطاع��الت�ساالت�في�مملكة��لبحرين

 

1-2 توؤثر ال�شفقة المزمع اإجرائها على قطاع الت�شالت في مملكة البحرين.

3���ل�سفقة

1-3 تـــرى الهيئة باأن �شوف تنتج هذه ال�شفقة تغيرات دائمة على نظام التحكم في �شركة زاجل 

البحريـــن. لذا، فقد اعتبرت الهيئة اإن هـــذه ال�شفقة هي �شفقة موؤهلة وفقًا للمادة )1.2( 

من الالئحة التنظيمية.

4� �لتقييم��لتناف�سي

1-4 �شركـــة كالم و�شركـــة زاجـــل البحرين كالهما يعمـــالن في �شوق ات�شـــالت م�شترك وذلك 

لتقديـــم خدمات تاأجير خطوط الهواتف المحليـــة. وقد اأخذت الهيئة بعين العتبار الح�شة 

الم�شتركـــة مابيـــن �شركـــة زاجل البحرين و �شركـــة كالم في هذا ال�شوق، كمـــا قامت الهيئة 

باحت�شـــاب الح�شـــة ال�شوقية المتعلقـــة بهذه الخدمات من خالل احت�شـــاب اأعداد الخطوط 

الم�شتاأجرة المحلية و الإيرادات الناتجة عنها.

2-4  تـــرى الهيئـــة اأن ال�شفقـــة المزمـــع اإجرائها ل تثيـــر اأي �شكوك بعدم توافقهـــا مع الالئحة 

التنظيمية وذلك بناًء على التقييم التناف�شي الآتي:

اأ( المعلومات التي تم توفيرها من قبل الأطراف للهيئة. 

ب( الإخطار ال�شادر عن الهيئة بتاريخ 22 فبراير 2021 لالأطراف ذوي الم�شلحة لإبداء 

ال�شفقة  اأية مالحظات حول  الهيئة  ت�شتلم  لم  اإجرائها.  المزمع  ال�شفقة  ب�شاأن  الراأي 

المزمع اإجرائها.

بدرجة كبرية من  يقلل  تاأثري  لها  يكون  اأن  املحتمل  الت�شوية من  اأن �شفقة  الهيئة  تعتقد  ل 

املناف�شة يف قطاع الت�شالت يف مملكة البحرين.
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�لخاتمة ��5

 

1-5    اأقـــرت الهيئـــة ا�شتنـــادًا اإلى البند )ب( من المـــادة )3.2( من الالئحـــة التنظيمية باأن 

ال�شفقة المزمع اإجرائها ل تثير اأي �شكوك بعدم توافقها مع الالئحة التنظيمية.

2-5     �شيتم ن�شر قرار الهيئة وفقًا لبنود الالئحة التنظيمية، و�شيتم ت�شليم ن�شخة منه لأطراف 

هذه ال�شفقة، بالإ�شافة اإلى وزارة ال�شناعة والتجارة.
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ك�سف��ملو�زنة��ل�سنوية�و�حل�ساب�

�خلتامي�جلمعية��الأ�سالة��الإ�سالمية

�ملو�زنات��ل�سنوية�للجمعيات��ل�سيا�سية
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ك�سف��ملو�زنة��ل�سنوية�و�حل�ساب�

�خلتامي�جلمعية��لتجمع��لوطني�

�لدميقر�طي�)�لوحدوي(
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ك�سف��ملو�زنة��ل�سنوية�و�حل�ساب�

�خلتامي�جلمعية��لتجمع��لقومي�

�لدميقر�طي
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ك�سف��ملو�زنة��ل�سنوية�و�حل�ساب�

�خلتامي�جلمعية��لر�بطة��الإ�سالمية
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ك�سف��ملو�زنة��ل�سنوية�و�حل�ساب�

�خلتامي�جلمعية��لتجمع��لوطني�

�لد�ستوري
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�الإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)1(�ل�سنة�2004

�ب�ساأن�بر�ء�ت��الخرت�ع�ومناذج��ملنفعة،��ملعدل�بالقانون�رقم�)14(�ل�سنة��2006

�إعالن�رقم�)10(�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، والطلبات 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- اأ�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

11- رقم البراءة. 

12- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة. 

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

مدير��إد�رة��لتجارة��خلارجية�و�مللكية��ل�سناعية
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 ] براءة اختراع12[

 
 

  1655] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/06/17تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20120003] رقم الطلب: 21[
   2012/01/14] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2010/059599] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [61/223,320     
]32 [   2009/07/06 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
   ثیربي أبریبات -1] المخترعون: 72[
   أالیز فارما -1] مالك البراءة: 73[

تشیمن دو سكوین إسبیس  15 -1عنوان المالك: 
    إكویللي، فرنسا 69130 -، اف یوروبین

  سابا و شركاھم تي ام بي ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: A61K 47/60, C12N 
9/82, A61P 35/02 
 

 
 ] المراجع:56[

“Modification of recombinant 
asparaginase from Erwinia 
carotovora with polyethylene 
glycol 5000”, XP002587203 
WO 03/018742 A2 
 

 
    آسباراجیناز مرتبط ببولى إیثیلین جلیكول -L] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
آسباراجیناز أمینو ھیدروالز كبیر وبولى إیثیلین  -Lموصوف متزاوج من بروتین لھ نشاط     

 5000جلیكول. باألخص، یكون للبولى إیثیلین جلیكول وزن جزیئى أقل من أو یساوى حوالى 
. أظھر متزاوج االختراع خواص فائقة Erwiniaآسباراجنیاز من  -Lدالتون ویكون البروتین 

یادة غیر متوقعة فى عمر النصف فى مثل الحفاظ على المستوى العالى للنشاط المعملى وز
ً طرق إنتاج المتزاوج واستخدام المتزاوج فى العالج. باألخص،  الكائن الحى. موصوف أیضا
موصوف طریقة الستخدام المتزاوج فى عالج السرطان، باألخص سرطان الدم اللمفاوى الحاد 

acute lymphoblastic leukemia (ALL)طریقة  . على وجھ التحدید أكثر، موصوف
الستخدام المتزاوج كخط ثانى لعالج المرضى المصابون بفرط الحساسیة المتقدم أو انتكاسة 

  .آسباراجیناز أخرى. -Lالمرض بعد العالج بمستحضرات 
 
 15عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1656] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/06/22تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140093] رقم الطلب: 21[
   2014/07/06] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/IN2013/000001] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [26/MUM/2012    
]32 [   2012/01/04 
 الھند] 33[
  كیكي ھورموسجي غاردا -1] المخترعون: 72[
  كیكي ھورموسجي غاردا -1] مالك البراءة: 73[

ھیل رود، باندرا  48غاردا ھاوس،  -1عنوان المالك: 
   مھاراشترا، الھند 050-400(ویست)، مومباي 

  سماس للملكیة الفكریة ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C01F 7/62; C22B 
21/00 

 
 ] المراجع:56[

US 2003/164067 A1 
US 4083927 A 
US 4363789 A 
WO 83/01612 A1 
US 4308113 A 
US 3725222 A 
CA 1114769 A1 
US 6402910 B1 

 
    عملیة لتصنیع األلومنیوم من البوكسیت أو مخلفاتھ] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق االختراع الراھن بعملیة آمنة اقتصادیاً وبیئیاً تستخدم للحصول على فلز واحد أو أكثر     

من خبث الطین األحمر، البوكسیت، بوكسیت كارستي، بوكسیت التـِریتي، الصلصال وما أشبھ. 
ویتعلق االختراع الراھن كذلك بعملیة للحصول على ألومنیوم عنصري بواسطة إجراء تحلیل 

  .باستخدام خلیة التحلیل الكھربائي AlCl3لـِ  كھربائي
 
 17عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1657] رقم البراءة:11[
 

 
 2021/06/23تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140100] رقم الطلب: 21[
   2014/07/27] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2012/051819] رقم اإلیداع الدولي: 86[
 ] األولویة:30[
]31 [61/592,869     
]32 [   2012/01/31 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
   دافید إیھ باركالي -1] المخترعون: 72[
ساسول أولفینز آند سیرفاكتانتس  -1] مالك البراءة: 73[

   جي إم بي أتش
، 20537ھامبورغ  أنكیلمانسبالتز ، 1 -1عنوان المالك: 

    ألمانیا
 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[

 
 ] التصنیف الدولي: 51[

Int. Cl.: C01F 7/02, C09K 
8/68, C09K 8/88 
 

 
 ] المراجع:56[

 
US 2009/048126 A1 

 
   عوامل مسیلة للقوام وطرق استخدامھا] اسم االختراع: 54[
 
 ] الملخص:57[ 

 
عامل مسیل للقوام یتألف من مادة ھالمیة والتي تتضمن مادة عضویة بولیمریة مربوطة     

كما تم القیاس على السطح  Å 100ببھمیت ألومیناس معین لدیھ حجم بلوري أقل من حوالي 
120.  

 
 9عناصر الحمایة:  عدد
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�نق�ساء��حلقوق��ملرتتبة�على�بر�ءة��الخرت�ع�وبطالنها�

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن  ل�شنة 2004  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات  ل�شنة 2006،  بالقانون رقم )14(  املعدل  املنفعة، 

الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الرباءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية12013002227/06/2021
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�الإعالنات��ل�سادرة�تطبيقاً�لقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

ب�ساأن��لر�سوم�و�لنماذج��ل�سناعية�

�إعالن�رقم�)16(�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، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

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

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

2- تاريخ انق�شاء الحقوق .

3- �شبب انق�شاء الحقوق . 

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

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

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

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1111629/06/2021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2113829/06/2021

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية3113929/06/2021
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�سجيل

�إعالن�رقم�)586(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد عي�شى عبداهلل 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  الحربي  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحربي، 

84018، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 KOOTTARITHAZHA2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد عي�شى عبداهلل الحربي، و

  .KUNIYIL MANOHARAN

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. 

�إعالن�رقم�)587(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة و ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ في�شل �شالح عي�شى 

الخور، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لميزون دو كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1559، طالبًا 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  اأرقام 21، 24، 26، 27، 37  تحويل فروع الموؤ�ش�شة 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

�إعالن�رقم�)588(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فروع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل�فروع�ب�سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة الموؤ�ش�شة الفردية باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي 

محمود محمد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيف فيب للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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120216، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 1 و4 و5 الم�شجلة با�شم )�شيف فيب للتجارة( اإلى فروع بال�شركة ذات 

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

والبالغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، المملوكة لكل من: علي محمود محمد علي 

وحمد عي�شى عبدالرحمن عبداهلل.

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.

�إعالن�رقم�)589(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�إىل�موؤ�س�سة�فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها ال�شيد ح�شين محفوظ اإبراهيم 

محفوظ، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدود التي تحمل ا�شم )بيور فيجن للمقاولت ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 96979-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية 

اإبراهيم  اأحمد علي يو�شف، وتكليف ال�شيد ح�شين محفوظ  وبنف�س القيد، وت�شجل با�شم ال�شيد/ رجائي عي�شى 

محفوظ بمتابعة اإجراءات التحويل.

 

�إعالن�رقم�)590(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ت�سامن�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

  

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

ال�شكل  تغيير  طالبين   ،137572 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/  �شاهي  )بوابة  ا�شم  تحمل 

)خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني 

  .MUHAMMAD SAFDAR دينار  بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد من�شاء �شرادار خان �شتر دين محمد، و

�إعالن�رقم�)591(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

اأحمد جعفر  ال�شيد/ يو�شف  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  التجارية(،  كيميكل  )�شيفتي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العني�شي، 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،43454

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني،  وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد جعفر ح�شن اأحمد العني�شي.
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�إعالن�رقم�)592(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ نادرة اأر�شد بركات 

ما�شي �شمويل، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بهاراث لتجارة المواد الكهربائية(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  القيد رقم 110108، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

 GEOوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نادرة اأر�شد بركات ما�شي �شمويل، و

   .SYED MOHAMED THASTHAKEERو ،GEORGE

�إعالن�رقم�)593(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للتجارة(،  التي تحمل ا�شم )تريند بندرز  الفردية  الموؤ�ش�شة  محمد ح�شين، مالكة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال  108123، طالبة تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة 

 UMERو ح�شين،  محمد  اأكــرم  محمد  مريم  مــن:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

  .JAVED

�إعالن�رقم�)594(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

 

نوال مكي ر�شي  ال�شيدة/  اإليها  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

بموجب  الم�شجلة  الطبيعي(،  للعالج  )موفمنت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  عبدالح�شين 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،97799 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، لوت�شجل با�شم ال�شيدة/ اأميره كاظم ح�شين غلوم.  

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.
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�إعالن�رقم�)595(�ل�سنة�2021

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

�إىل�فرع�ب�سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�قائمة���

 

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ال�شيد كاظم الدرازي واأولدة �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

2111، طالبين تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )�شيتي لتكنولوجيا الخر�شانة( اإلى فرع بال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة قائمة الم�شماة )هاي وي لإن�شاء و�شيانه الطرق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

97949، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 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.

 

�إعالن�رقم�)596(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

وحتويلها��إىل�موؤ�س�سة�فردية��

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها ال�شيد/ محمود �شالح اأحمد 

عبدالر�شا ال�شواي، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )160 بل�س للخدمات الإلكترونية 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 129839، طالبًا حل ال�شركة وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم 

المالك نف�شه.  

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.

�إعالن�رقم�)597(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

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

الحماد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البن�شيان لالأدوات الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  العا�شر  الفرع  تحويل  طالبًا   14502

 SHIBU ISACو الحماد،  علي  ح�شن  �شند  �شعيد  من  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

    .SUNNY
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�إعالن�رقم�)598(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

عبداهلل  ع�شام  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(  ا�شم )عجيب  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ح�شن محمد علي، 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،57374

مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ع�شام عبداهلل ح�شن محمد علي، 

واإبراهيم عبداهلل ح�شن محمد، واأحمد عبداهلل ح�شن محمد علي، ويون�س عبداهلل ح�شن محمد.

�إعالن�رقم�)599(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمة اإليها ال�شيد/ عبداهلل مو�شى علي 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شحن(،  الحاوية  )محطه  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  مو�شى، 

50904، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 SHELIL ALI MOHAMED 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل مو�شى علي مو�شى، و

.SANAA AKBAR VALIYAKATHو ،MANDYAPURATH

�إعالن�رقم�)600(�ل�سنة�2021

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

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئوليه�حمدودة

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

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )العربية العالمية للخدمات �س.م.ب. مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،22171

مقداره 1،140،000،000 دول اأمريكى، وت�شجل با�شم كل من: هاني عطا اهلل فريج، و�شركة )العربية �س.م.ل - 

�شركة قاب�شة(، وه�شام �شبحي ب�شاط. 

�إعالن�رقم�)601(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ اأحمد بن �شالم بن  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   تعلن 
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اأحمد بابكير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوادر الثقة للتجارة الدولية(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها  رقم 121333، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

التجاري )�شركة بوادر الثقة للتجارة الدولية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم �شركة )بوادر الثقة للتجارة الدولية المحدودة(. 

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.  

�إعالن�رقم�)602(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها هنادي ميرزا �شلمان مح�شن 

الخر�س، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 122544، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة 

والم�شجل با�شم )ور�شة البيت الكبير ل�شناعة الأثاث(، والفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )األيكانتي 

للديكور(، الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )كاف لأجهزة المطابخ( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ميرزا  كل من: هنادي  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة  بذاتها،  قائمة 

�شلمان مح�شن الخر�س، وعزيز علي ح�شن ح�شن اأحمد المطوع.

�إعالن�رقم�)603(�ل�سنة�2021

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

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئوليه�حمدودة

اإم جي  اإليها مكتب �شركة )كي بي  باأنه قد تقدم  ال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة المعفاة التي تحمل ا�شم )بالتك 

�س.م.ب معفاة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40695، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )الفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: األك�شندر 

قد�شي، وفيليب اآر اإيليربي.

�إعالن�رقم�)604(�ل�سنة�2021

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

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئوليه�حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  التجاري  مر�شى  )مجمع  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

63042-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شعود عبدالعزيز قا�شم كانو.


