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 مر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 2021 

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 1976

يف �ساأن الأو�سمة 

 

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

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

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،  

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،  

 

ر�سمنا بالقانون الآتي: 

املادة الأوىل 

اإىل  ُيـ�شاف  الطبي(  �شلمان بن حمد لال�شتحقاق  الأمري  با�شم )و�شام  ُيـن�شاأ و�شام جديد 

�شاأن  ل�شنة 1976 يف  بقانون رقم )19(  املر�شوم  املادة )1( من  املن�شو�س عليها يف  الأو�شمة 

الأو�شمة، ويكون ترتيبه بعد )و�شام البحرين(، ويعاد ترتيب باقي البنود تَبـعًا لذلك. 

املادة الثانية 

ُتـ�شاف اإىل املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة مادة جديدة برقم )4( 

ـها الآتي:  مكررًا، ن�شُّ

للفئات  وُيـمنح  الطبي من درجة واحدة  �شلمان بن حمد لال�شتحقاق  الأمري  و�شام  »يتاألف 

الآتية: 

اأ- الطواقـــم الطبيـــة الع�شكريـــة والمدنيـــة من الأطبـــاء والممر�شيـــن في ال�شفـــوف الأمامية، 

موا  والعامليـــن فـــي الأق�شام الطبيـــة الم�شاندة من اإدارييـــن واأخ�شائيين وفنييـــن، ممن قدَّ

ِخـْدمـــات متميزة اأثناء انت�شار الأوبئة اأو في الظـــروف الطارئة اأو الكوارث، كما ُيـمنح لورثة 

من ا�شُتـ�شِهـد منهم ب�شبب اأدائه واجبات عمله خالل ذلك. 

عم المادي والمعنوي  ب- الأفـــراد والموؤ�ش�شات ممن كانت لهم اإ�شهامات وِخـْدمات جليلة في الدَّ

للجهود الطبية خالل انت�شار الأوبئة اأو في الظروف الطارئة اأو الكوارث«.  
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املادة الثالثة 

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

به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 29 ذي الحجة 1442هـ

الموافـق: 8 اأغ�شطـــــــ�س 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )79( ل�سنة 2021

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي اأمانة العا�سمة والبلديات

ـْبـط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،

 وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ب�شاأن اإ�شغال الطرق العامة، 

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

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

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

 وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

1977، وتعديالتها، 

 وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات ال�شادرة 

بالقرار )2( ل�شنة 1977،

 وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ب�شاأن اإ�شغال الطرق العامة 

ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 1996،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 

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

العامة ال�شادرة  للقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة  التنفيذية   وعلى الالئحة 

بالقرار رقم )239( ل�شنة 2019،

 وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيخول موظفو اأمانة العا�شمة والبلديات التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 

ال�شادر  البلديات  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية،  ولئحته   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم 

وهم:
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اأخ�شائي نظافة. فوؤاد فردان يو�شف ح�شن      )33
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يخول موظفو اأمانة العا�شمة والبلديات التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون تنظيم املباين ال�شادر 

له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية،  ولئحته   1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم 

وهم:
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م�شلح عام. 6(  محمود عبدالنبي عبا�س اأحمد ح�شين 

اأخ�شائي تنظيم اأ�شواق. 7(  يون�س محمد ميرزا اأحمد ال�شفاف  



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

10
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مهند�س عام. 22(  عزام عبدالعزيز العبا�شي   

مهند�س عام. 23(  محمد يو�شف البنعلي   

مفت�س تراخي�س اأول. 24(  خالد را�شد البنكي   

مفت�س تراخي�س اأول. 25(  جمال مبارك �شالم   

مفت�س تراخي�س. 26(  اأحمد نا�شر ال�شفار   

مفت�س تراخي�س. 27(  خالد مو�شى علي    

مفت�س تراخي�س. 28(  محمد جمعة الدوي   

مهند�س عام. 29(  لطيفة اإبراهيم الماجد   

مفت�س تراخي�س. 30(  اأحمد عبدالرحمن الدو�شري  

مفت�س تراخي�س اأول. 31(  جابر ح�شن جابر    

مفت�س تراخي�س اأول. 32(  ع�شام كامل المرزوق   

مفت�س تراخي�س اأول. 33(  مهدي عبدالح�شين محمد عليوي  

مفت�س تراخي�س اأول. 34(  زكريا محمد علي الفر�شاني  

مفت�س تراخي�س اأول. 35(  ح�شين حبيب اأحمد نا�شر   

مفت�س تراخي�س اأول. 36(  جعفر عبداهلل علي ح�شن البا�شه  

مفت�س تراخي�س. 37(  مي�شاء حميد اأحمد اإ�شماعيل  

مفت�س تراخي�س اأول. 38(  في�شل عبدالمجيد الن�شابة  

مفت�س تراخي�س. 39(  يو�شف عبدالجليل ال�شني   

مفت�س تراخي�س اأول. 40(  اإبراهيم خليل علي �شلمان   
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مفت�س تراخي�س. 41(  �شعيد �شلمان اأحمد كاظم   

مفت�س تراخي�س. 42(  ح�شين �شلمان الماجد   

مفت�س تراخي�س. 43(  عمار عبداهلل اإبراهيم اأحمد الجواد 

رئي�س ق�شم الرقابة والتفتي�س. 44(  مريم محمد ال�شديقي   

مهند�س عام. 45(  اأحمد خاجة �شيخ ميرا ح�شين  

مفت�س تراخي�س اأول. 46(  عي�شى يو�شف عبداهلل محمد  

مفت�س تراخي�س اأول. 47(  مريم محمد الدو�شري   

مفت�س تراخي�س. 48(  م�شاعل اإبراهيم الذوادي   

�شكرتير تنفيذي. 49(  اأحمد يو�شف جناحي   

مفت�س تراخي�س. 50(  يو�شف �شهاب الدين �شالمي  

مهند�س عام. 51(  ح�شين محمد الج�شمي   

مفت�س نظافة. 52(  محمد جميل الأمير   

فني نظافة. 53(  عي�شى اإبراهيم حبيب عي�شى  

مهند�س عام. 54(  عبدالرحمن محمد �شالمي  

مفت�س تراخي�س. 55(  م�شعب محمد المال   

مفت�س تراخي�س. 56(  عبداهلل دعيج المرباطي   

مهند�س عام. 57(  منار علي الغتم    

اأخ�شائي تراخي�س اأول. 58(  عائ�شة �شعد البوعينين   

مهند�س عام اأول. 59(  اأبوبكر عبد الرحيم �شريف  

مفت�س تراخي�س. 60(  يو�شف اأحمد عبدالرحمن الخاجة  

املادة الثالثة

ُيخـــول موظفو اأمانـــة العا�شمة والبلديـــات التالية اأ�شماوؤهـــم، �شفة ماأمـــوري ال�شبط الق�شائي 

بالن�شبـــة للجرائـــم التي تقـــع في دوائـــر اخت�شا�شهم بالمخالفـــة لأحكام قانـــون اإ�شغال الطرق 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ولئحته التنفيذية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، وهم:

1(  ال�شيد �شالح مح�شن ح�شين علوي    مفت�س نظافة.

2(  يو�شف نوح يحيى عبدالقاهر علي   اأخ�شائي نظافة.

3(  ال�شيد حميد عبدالنبي يو�شف ح�شين  اأخ�شائي نظافة.

4(  عبداهلل عبا�س عبداهلل �شمطوط   مفت�س اأ�شواق.

5(  محمد غازي اأحمد ال�شيخ علي الحكيم  اأخ�شائي تنظيم اأ�شواق.

6(  محمود عبدالنبي عبا�س اأحمد ح�شين  م�شلح عام.

7(  يون�س محمد ميرزا اأحمد ال�شفاف   اأخ�شائي تنظيم اأ�شواق.
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8(  ميثم اأحمد ح�شن علي حرم    مفت�س نظافة.

9(  نجاه احمد كاظم اأحمد المعلم   رئي�س الأمالك.

10(  عمار يا�شر علي     رئي�س الرقابة والتفتي�س.

11(  ح�شين عبدالكريم عي�شى الن�شيط   من�شق �شيانة مباني اأول.

12(  اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم    اأخ�شائي نظافة.

13(  خليفة عبدالرحمن الكعبي   مهند�س عام اأول.

14(  عبداهلل فرج الرميحي    مفت�س نظافة.

15(  يو�شف اأحمد ح�شين محمد البناء   مهند�س عام.

16(  اأحمد علي خلف الدو�شري    مفت�س نظافة.

17(  عبا�س اإبراهيم خليل    مفت�س اأ�شواق.

18(  ح�شن حميد ال�شيخ    مفت�س اأ�شواق.

19(  �شهيب علي علي     اأخ�شائي اأمالك.

20(  ع�شام كامل المرزوق    مفت�س تراخي�س اأول.

21(  مهدي عبدالح�شين محمد عليوي   مفت�س تراخي�س اأول.

22(  زكريا محمد علي الفر�شاني   مفت�س تراخي�س اأول.

23(  ح�شين حبيب اأحمد نا�شر    مفت�س تراخي�س اأول.

24(  جعفر عبداهلل علي ح�شن البا�شه   مفت�س تراخي�س اأول.

25(  مي�شاء حميد اأحمد اإ�شماعيل   مفت�س تراخي�س.

26(  في�شل عبدالمجيد الن�شابة   مفت�س تراخي�س اأول.

27(  يو�شف عبدالجليل ال�شني    مفت�س تراخي�س.

28(  اإبراهيم خليل علي �شلمان    مفت�س تراخي�س اأول.

29(  �شعيد �شلمان اأحمد كاظم    مفت�س تراخي�س.

30(  ح�شين �شلمان الماجد    مفت�س تراخي�س.

31(  عمار عبداهلل اإبراهيم اأحمد الجواد  مفت�س تراخي�س.

32(  مريم محمد ال�شديقي    رئي�س ق�شم الرقابة والتفتي�س.

33(  اأحمد خاجة �شيخ ميرا ح�شين   مهند�س عام.

34(  عي�شى يو�شف عبداهلل محمد   مفت�س تراخي�س اأول.

35(  مريم محمد الدو�شري    مفت�س تراخي�س اأول.

36(  م�شاعل اإبراهيم الذوادي    مفت�س تراخي�س.

37(  اأحمد يو�شف جناحي    �شكرتير تنفيذي.

38(  يو�شف �شهاب الدين �شالمي   مفت�س تراخي�س.

39(  ح�شين محمد الج�شمي    مهند�س عام.

40(  محمد جميل الأمير    مفت�س نظافة.



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

13

41(  عي�شى اإبراهيم حبيب عي�شى   فني نظافة.

42(  عبدالرحمن محمد �شالمي   مهند�س عام.

43(  م�شعب محمد المال    مفت�س تراخي�س.

44(  عبداهلل دعيج المرباطي     مفت�س تراخي�س.

45(  منار علي الغتم     مهند�س عام.

46(  عائ�شة �شعد البوعينين    اأخ�شائي تراخي�س اأول.

47(  اأبوبكر عبد الرحيم �شريف   مهند�س عام اأول.

48(  يو�شف اأحمد عبدالرحمن الخاجة   مفت�س تراخي�س.

املادة الرابعة

ُيخول موظفو اأمانة العا�شمة والبلديات التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 

ال�شادر  النظافة  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

بالقانون رقم )10( ل�شنة 2019 ولئحته التنفيذية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

مفت�س نظافة. 1(  ال�شيد �شالح مح�شن ح�شين علوي  

اأخ�شائي نظافة. 2(  يو�شف نوح يحيى عبدالقاهر علي  

اأخ�شائي نظافة. 3(  ال�شيد حميد عبدالنبي يو�شف ح�شين 

مفت�س اأ�شواق. 4(  عبداهلل عبا�س عبداهلل �شمطوط  

اأخ�شائي تنظيم اأ�شواق. 5(  محمد غازي اأحمد ال�شيخ علي الحكيم 

م�شلح عام. 6(  محمود عبدالنبي عبا�س اأحمد ح�شين 

اأخ�شائي تنظيم اأ�شواق. 7(  يون�س محمد ميرزا اأحمد ال�شفاف  

مفت�س نظافة. 8(  ميثم اأحمد ح�شن علي حرم   

رئي�س الرقابة والتفتي�س. 9(  عمار يا�شر علي    

من�شق �شيانة مباني اأول. 10(  ح�شين عبدالكريم عي�شى الن�شيط  

اأخ�شائي نظافة. 11( اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم   

مهند�س عام اأول. 12(  خليفة عبدالرحمن الكعبي  

مفت�س نظافة. 13(  عبداهلل فرج الرميحي   

مهند�س عام. 14(  يو�شف اأحمد ح�شين محمد البناء  

مفت�س نظافة. 15(  اأحمد علي خلف الدو�شري   

مفت�س اأ�شواق. 16(  عبا�س اإبراهيم خليل   

مفت�س اأ�شواق. 17(  ح�شن حميد ال�شيخ    

اأخ�شائي اأمالك. 18(  �شهيب علي علي    

رئي�س ق�شم الرقابة والتفتي�س. 19(  ه�شام عبدالقادر العبا�شي   
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مهند�س عام اأول. 20(  مروان عادل خيري  

مهند�س عام. 21(  عزام عبدالعزيز العبا�شي  

مهند�س عام. 22(  محمد يو�شف البنعلي  

مفت�س تراخي�س اأول. 23(  خالد را�شد البنكي  

24(  جمال مبارك �شالم   مفت�س تراخي�س اأول.

مفت�س تراخي�س. 25(  اأحمد نا�شر ال�شفار  

مفت�س تراخي�س. 26(  خالد مو�شى علي   

مفت�س تراخي�س. 27(  اأحمد عبدالرحمن الدو�شري 

مفت�س تراخي�س اأول. 28(  جابر ح�شن جابر   

اأخ�شائي نظافة اأول. 29(  دعيج ارمي�س الطائي  

اأخ�شائي نظافة. 30(  يو�شف عبداهلل ال�شائغ  

اأخ�شائي نظافة. 31(  جا�شم عبداهلل ال�شروقي  

اأخ�شائي نظافة اأول. 32(  حمد خليل بوعالي  

مفت�س نظافة. 33(  ح�شين حاجي زاير  

مفت�س نظافة. 34(  يعقوب يو�شف م�شائي  

مفت�س نظافة. 35(  منذر ح�شن حبيب   

مفت�س نظافة. 36(  اأمين علي خرفو�س  

مفت�س نظافة. 37(  اأ�شامة اإبراهيم بوعالي  

مفت�س تراخي�س. 38(  محمد جمعة الدوي  

مفت�س نظافة. 39(  احمد �شالح الجودر  

مفت�س نظافة. 40(  محمد فا�شل عبا�س  

مفت�س نظافة. 41(  عي�شى محمد علي   

مفت�س تراخي�س اأول. 42(  في�شل عبدالمجيد الن�شابة 

مفت�س تراخي�س. 43(  يو�شف عبدالجليل ال�شني  

مفت�س تراخي�س اأول. 44(  اإبراهيم خليل علي �شلمان  

مفت�س تراخي�س. 45(  �شعيد �شلمان اأحمد كاظم  

اأخ�شائي نظافة اأول. 46(  �شيد جمعة اإبراهيم ح�شين 

اأخ�شائي نظافة. فوؤاد فردان يو�شف ح�شن     )47

مفت�س نظافة. ح�شن عبدالح�شن خاتم     )48

مفت�س نظافة. محمد علي اأحمد ثامر     )49

50(  را�شد عبدالرحمن ال�شبيعي  اأخ�شائي نظافة اأول.

51(  علي اأحمد المحري   اأخ�شائي نظافة اأول.

52(  عبداهلل محمود جناحي   اأخ�شائي نظافة اأول.
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53(  عمار علي محمد حبيل   اأخ�شائي نظافة.

54(  اأحمد مرهون اأحمد   اأخ�شائي نظافة.

55(  جعفر اأحمد ع�شفور   مفت�س نظافة.

56(  �شفيق ر�شي عبدالر�شول   مفت�س نظافة.

57(  اأحمد خليفة البوعينين   مفت�س اأ�شواق.

58(  را�شد اأحمد المطاوعة   مفت�س نظافة.

 املادة اخلام�سة 

ـْبـط الق�شائي  ُيخول موظفو اأمانة العا�شمة والبلديات التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ

الإعالنات  تنظيم  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ولئحته التنفيذية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، وهم:

مفت�س تراخي�س. 1( ح�شين �شلمان الماجد   

مفت�س تراخي�س. 2( عمار عبداهلل اإبراهيم اأحمد الجواد  

 املادة ال�ساد�سة 

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

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )80( ل�سنة 2021

 بتعديل القرار رقم )48( ل�سنة 2019 ب�ساأن النظام الأ�سا�سي

مل�سابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن الكرمي عرب الإنرتنت )القارئ العاملي(

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

وال�شئون  العدل  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة   )49( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

الإ�شالمية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظام الأ�شا�شي مل�شابقة البحرين العاملية لتالوة 

القراآن الكرمي عرب الإنرتنت )القارئ العاملي(،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

الأ�شا�شي  النظام  يف  عليها  املن�شو�س  امل�شابقة  على  امل�شرفة  اللجنة  ت�شكيل  اإىل  ُيـ�شاف 

املرافق للقرار رقم )48( ل�شنة 2019، الوكيل امل�شاعد لل�شئون الإ�شالمية )ع�شوًا(.

املادة الثانية 

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )81( ل�سنة 2021

 ب�ساأن �سوابط جْمـع املال لالأغرا�ض الدينية

 التي يقوم بهما جمل�سا الأوقاف ال�سنية واجلعفرية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س 

العامة، وعلى الأخ�س املادة )13( منه،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما، وتعديالته،

ـة وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2013 بتحديد الوزارة املخت�شَّ

ل  بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة، املعدَّ

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

ال�شنية  الأوقاف  ملجل�شي  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

واجلعفرية،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 

لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

مادة )1(

اأو  طبيعي  �شخ�س  به  يقوم  ن�شاط  كل  املال  بجْمـع  ـد  ُيـق�شَ القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

اأو العينية باأية و�شيلة من  اأو قبول التربعات النقدية  اعتباري يكون الغر�س منه جْمـع الأموال 

و�شائل جْمـع املال وذلك من اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري داخل اململكة اأو خارجها.

مادة )2(

يجب على جمل�شي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية عند جْمـع املال لالأغرا�س الدينية، اللتزام 
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بال�شوابط الآتية:

ـد اإن�شاء ُدور العبادة وما في حكمها. اأن يكون جْمـع المال بق�شْ  -1

ـد الترميم وال�شيانـــة والم�شاريف الالزمة لُدور العبادة وما في  اأن يكـــون جْمـع المال بق�شْ  -2

حكمها.

ـلـــة مـــن جْمـع المـــال في ح�شـــاب م�شرفي من اأحـــد الم�شارف  اأن تـــودع المبالـــغ المتح�شَّ  -3

المعتَمـدة من م�شرف البحرين المركزي، واإخَطار الوزارة المعنية ب�شئون الأوقاف ببيانات 

هذا الح�شاب. 

اأن يكون جْمـع المال من داخل مملكة البحرين، وُيـ�شتَرط لقبول التبرعات من خارج المملكة   -4

الح�شـــول على موافقة الوزير المعِنـي ب�شئـــون الأوقاف بذلك، على اأن يتم بيان ال�شخ�س اأو 

ع به والغر�س منه.  جهة التبرع والمبلغ المتبرَّ

ُيـحَظـر القيام بالدعاية اأو الإعالن عن جْمـع المال خارج مملكة البحرين.  -5

تقديـــم تقريـــر �شنوي للوزيـــر المعِنـي ب�شئون الأوقاف بمـــا تم جْمـُعـه اأو قبولـــه من اأموال اأو   -6

تبرعات، وبيان اأوجه ال�شرف، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط ال�شابقة.

ـ�شًا  ويجوز اأن يكون جْمـع املال املن�شو�س عليه يف البندين )1( و)2( من هذه املادة، خم�شَّ

ـن اأو ما يف حكمها. لدار عبادة معيَّ

مادة )3(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام 

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

 

وزير العدل

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغ�شطــــــــ�س 2021م



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

19

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم )82( ل�سنة 2021

بتعيني ُخرباء ُمت�سني يف املجالت الجتماعية والنف�سية 

للقيام باأعمال اخلربة اأمام حماكم العدالة الإ�سالحية للطفل واللجنة 

الق�سائية للطفولة وحتديد نظام عملهم

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر 

بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املواد )5(، )6(، )7(، )8(، )74( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

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

ُقِرَر الآتي:

املادة الأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

القانون: قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء المعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021. 

الطفـــل: كل مـــن لم يتجاوز �شنه الثامنة ع�شرة �شنة ميالديـــة كاملة على النحو المبين في مادة 

)2( من القانون. 

المحكمة المخت�سة: محكمة العدالة الإ�شالحية للطفل )�شغرى اأو كبرى( اأو محكمة ال�شتئناف 

العليا الجنائية اأو اأي محكمة اأخرى ُمخت�شة بموجب القانون.

اللجنة: اللجنة الق�شائية للطفولة الُمن�شاأة بموجب اأحكام المادة )7( من القانون.

النيابة: النيابة المن�شو�س عليها في المادة )9( من القانون.

المركـــز: مركز حماية الطفل الُمن�شاأ بالوزارة المعنية ب�شئون التنمية الجتماعية، والمن�شو�س 

على ت�شكيله واخت�شا�شاته بموجب المادتين )33( و )37( من القانون. 
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املادة الثانية

ُيعني ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم للقيام باأعمال اخلربة يف املجالت الجتماعية والنف�شية اأمام 

املحكمة املخت�شة واللجنة، وهم:

اأخ�شائي عالج نف�شي. 1- ليلى ح�شن خمي�س   

اأخ�شائي عالج نف�شي. 2- انت�شار عبدالكريم جعفر  

باحث اجتماعي. 3- جنان عبدالكريم عبا�س  

باحث اجتماعي. 4- فخرية ال�شيد �شبر عبدالنبي 

باحث اجتماعي. 5- عائ�شة عبداهلل محمد الغاوي 

باحث اجتماعي. 6- اأ�شماء محمد علي   

املادة الثالثة

الأطفال  حالة  بدرا�شة  القرار  هذا  من  الثانية  املادة  يف  اإليهم  املُ�شار  اخلرباء  يخت�س 

هو  ملا  طبقًا  اإليها  عملهم  بنتيجة  تقارير  ورفع  اللجنة،  اأو  املخت�شة  املحكمة  اأمام  املعرو�شني 

من�شو�س عليه يف املادة )74( من القانون، ف�شاًل عن بقية املهام والخت�شا�شات املوكلة اإليهم 

الأحوال،  بح�شب  اللجنة  اأو  املخت�شة  املحكمة  قبل  من  به  ُيكلفون  وما  القانون  اأحكام  مبوجب 

وعليهم على الأخ�س القيام باملهام الآتية:

اإن�شاء ملف لكل طفل من الأطفال المعرو�شين اأمام المحكمة المخت�شة اأو اللجنة، يت�شمن   -1

تقريـــرًا كاماًل بحالتـــه التعليمية والنف�شية والعقلية والبدنيـــة والجتماعية، ويجب اأن يعك�س 

ذلـــك التقرير فح�شا كامال ودقيقًا لحالة الطفل من تلـــك النواحي، واأن يكون م�شتندًا على 

درا�شة ميدانية جديـــة لواقع بيئة الطفل واأ�شرته، و�شلوكه وم�شتواه التعليمي في المدر�شة اأو 

الموؤ�ش�شـــة التعليمية التي يتلقى التعليم فيها على نحو يكفل الوقوف على الأ�شباب الحقيقية 

التي اأدت لتعر�شه للخطر اأو لما اأ�شاب �شلوكه من جنوح اأو ما اأدى به الى ارتكاب الجريمة، 

علـــى اأن يتـــم ُمراجعة الملف الم�شار اإليـــه ب�شورة دورية، وبالأخ�س قبـــل الجل�شة الُمحددة 

لنظـــر الدعوى اأمـــام المحكمة المخت�شة اأو اللجنة بيوم واحد علـــى الأقل، وا�شتكمال جميع 

متطلباته والتاأكد من تنفيذ تكليفات المحكمة المخت�شة اأو اللجنة وارفاقه في ملف الدعوى.

القيـــام بزيـــارات دورية لالأطفـــال المودعين باأحكام وقـــرارات من المحكمـــة المخت�شة اأو   -2

اللجنـــة في دور وموؤ�ش�شات ومراكز التاأهيـــل والتدريب والرعاية الجتماعية والم�شت�شفيات، 

وغيرها من الأماكن للتحقق من تنفيذ اأحكام وقرارات المحكمة المخت�شة اأو اللجنة بح�شب 

الأحـــوال، واإعداد تقارير عن حالتهم وتقديمها اإلى رئي�س المحكمة المخت�شة اأو اللجنة كل 

�شتة اأ�شهر اأو خالل مدة اأقل تحددها المحكمة المخت�شة اأو اللجنة لتخاذ الالزم.

النتقال اإلى مراكز الإ�شالح والتاأهيل بناء على اأمر من المحكمة المخت�شة، واإعداد تقارير   -3
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عـــن حالة الأطفـــال المحكوم عليهم بعقوبات �شالبة للحرية و�شلوكهـــم اأثناء تنفيذها، ورفع 

التقارير الالزمة م�شفوعة بالتو�شية المنا�شبة اإلى المحكمة.

ُمراجعـــة تقاريـــر البحث الجتماعي والنف�شـــي الُمعّدة من قبل الأخ�شائييـــن في المركز اأو   -4

الجهـــات الأمنية اأو النيابة، وا�شتيفاء ما نق�س منها، اأو اإجراء المزيد من الدرا�شة والبحث 

علـــى �شوء نتائـــج وتو�شيات التقارير، على اأن ت�شم الى ملف الخبـــرة الُم�شار اإليه في البند 

)1( من هذه المادة.

تنفيـــذ قرارات المحكمـــة المخت�شـــة اأو اللجنة ب�شاأن النتقـــال لزيارة الأطفـــال المودعين   -5

بقـــرارات ق�شائية في الأماكـــن الُمخ�ش�شة لالإيداع اأو الحب�ـــس الحتياطي اأو اأماكن تنفيذ 

العقوبـــة ال�شالبة للحرية اأو التدابير، واإبداء راأيًا م�شببًا للمحكمة المخت�شة اأو اللجنة ب�شاأن 

مدى تقيد الطفل في التنفيذ، ومدى الحاجة الى ا�شتمرار التنفيذ عليه اأو ا�شتبدال التدبير 

باآخر اأو انهاوؤه.

ُمتابعة اأحوال الطفل الُم�شلم الى �شخ�س موؤتمن اأو اأ�شرة بديلة بقرار من المحكمة المخت�شة   -6

اأو اللجنـــة – بح�شـــب الأحـــوال – وتقديـــم تقريـــر دوري عن حالتـــه وو�شعه اإلـــى المحكمة 

المخت�شة اأو اللجنة طيلة فترة وجوده في رعايتهم.  

التوا�شـــل مع البيئة المحيطـــة بالطفل والنتقال الى محل اقامتهـــم – اإن تطلب الأمر ذلك   -7

الى  به  اأدت  التي  الخارجية  والموؤثرات  بالطفل  المُحيطة  – للوقوف على طبيعة الظروف 
ارتكاب الجريمة اأو وجوده في حالة من حالت الخطر اأو �شوء المعاملة، والتو�شية بما يلزم 

من اقتراحات وحلول اأو تدابير ورفعها الى المحكمة الُمخت�شة اأو اللجنة.

تقديـــم الدعم النف�شي والجتماعي المالئم لالأ�شـــرة البديلة اأو الأ�شخا�س الموؤتمنين -من   -8

غيـــر اأ�شرته- علـــى رعاية الطفل المعر�س للخطـــر اأو �شوء المعاملة، مـــن خالل اإعطاءهم 

اأف�شـــل الممار�شـــات الممكنة لكيفيـــة التعامل مع الطفـــل ورعايته طوال فتـــرة بقاءه لديهم 

وتجنيبه موا�شع الخطر.

التوا�شـــل الم�شتمر مع ماأموري ال�شبـــط الق�شائي والقائمين على انفـــاذ القانون في وزارة   -9

الداخليـــة اأو الوزارة المعنية بالتنمية الجتماعية بغية تقديم الم�شورة والتعليمات المنا�شبة 

حـــول اأف�شل الأ�شاليب الممكنة لكيفية التعامل مـــع الطفل في المراحل الأولى خ�شو�شًا في 

الدوائر الأمنية والمركز.

10-   التن�شيـــق مـــع المركز والدوائر الأمنية والدور المخ�ش�شـــة لإيداع الطفل اأو التحفظ عليه 

والجهات العامة الأخرى المعنية بتلقي التبليغات حول تعر�س الطفل للخطر اأو �شوء المعاملة 

كحلقة ات�شال بين تلك الجهات وبين المحكمة المخت�شة واللجنة.

11-   كل مـــا يـــوكل اإليهم من مهام اأخرى من قبـــل المحكمة المخت�شة اأو اللجنة فيما يدخل في 

نطاق اخت�شا�شهم وبما يحقق الم�شلحة الف�شلى للطفل. 
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املادة الرابعة

اإدارة املحاكم توزيع اخلرباء على املحاكم املخت�شة واللجنة بناًء على القرار  يتوىل مدير 

ال�شادر بندبهم من املحكمة املخت�شة اأو اللجنة – بح�شب الأحوال - ويجب اأن ُيراعي يف عملية 

التوزيع ما ن�شت عليه املواد  )5( و )6( و )7( من القانون، و�شمان ح�شور العدد املنا�شب من 

العمل  �شري  ُح�شن  ي�شمن  الذي  النحو  على  وذلك  واحتياطية،  اأ�شلية  ب�شفة  اأمامهما  اخلرباء 

وانتظامه. 

املادة اخلام�سة

 18 تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإ�شالمية  وال�شئون  للعدل  الوزارة  وكيل  على 

اأغ�شط�س 2021م، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ُمحــــــــرم 1443 هـ

المــــــوافــــــق: 12 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )83( ل�سنة 2021

باإن�ساء وت�سكيل اللجنة الق�سائية للطفولة 

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 قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم 

)4( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )7( منه،

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2021 ب�شاأن مواعيد انعقاد اللجنة الق�شائية للطفولة واآلية 

اتخاذ قراراتها،

الجتماعية  املجالت  يف  خُمت�شني  ُخرباء  بتعيني   2021 ل�شنة   )82( رقم  القرار  وعلى 

الق�شائية  واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  اأمام  اخلربة  باأعمال  للقيام  والنف�شية 

للطفولة وحتديد نظام عملهم،

وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى للق�شاء،

ُقِرَر الآتي:

املادة الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة الق�شائية للطفولة( وُي�شار اإليها فيما بعد بكلمة )اللجنة(، ُت�شكل 

من ال�شادِة التاليِة اأ�شمائهم:

1- القا�شي عمر علي محمود ال�شعيدي   قا�شي محكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى  

  لالأطفال        رئي�شًا اأ�شليًا

2- القا�شي محمد ه�شام محمد المعاودة   قا�شي محكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى  

  لالأطفال   رئي�شًا احتياطيًا

3- وكيل النيابة مريم عي�شى عبداهلل الغي�س   ع�شو نيابة الأ�شرة والطفل        ع�شوًا اأ�شليًا

4- وكيل النيابة معاذ ريا�س عبدالرحمن الحقيل    ع�شو نيابة الأ�شرة والطفل      ع�شوًا احتياطيًا

ع�شو نيابة الأ�شرة والطفل   ع�شوًا احتياطيًا 5- وكيل النيابة محمد عبدالحكيم محمد بوحجي  

6-  خبيـــرًا تندبه اللجنـــة من بين الُخبـــراء الأخ�شائيين في المجـــالت الجتماعية والنف�شية، 

المعينين بموجب قرار وزير العدل وال�شئون ال�شالمية والوقاف.
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املادة الثانية

ُتار�س اللجنة الخت�شا�شات املُحددة يف املادة )7( من قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال 

وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021.

القرار رقم  اللجنة يف ممار�شة اخت�شا�شاتها بالإجراءات املن�شو�س عليها يف  تلتزم  كما 

)14( ل�شنة 2021 ب�شاأن مواعيد انعقاد اللجنة الق�شائية للطفولة واآلية اتخاذ قراراتها.

املادة الثالثة

 18 تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإ�شالمية  وال�شئون  للعدل  الوزارة  وكيل  على 

اأغ�شط�س 2021م، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ُمحــــــــرم 1443 هـ

المــــــوافــــــق: 12 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )84( ل�سنة 2021

 بتحديد اجلهات املُخت�سة بتقرير �سن الطفل

يف حال عدم وجود م�ستند ر�سمي ُيثبت �سنه

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون الطفل، وعلى الأخ�س املادة 

)4( منه،

املُعّدل  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2021 باإ�شدار قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم 

من �شوء املعاملة، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللجان الطبية العامة،

وبعد التفاق مع وزير ال�شحة،

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

 ُقِرر الآتي:

املادة الأوىل

اإحدى  من  ي�شدر  بتقرير  اإل  ر�شمي،  ُم�شتند  وجود  عدم  عند  الطفل  �شن  بتقرير  ُيعتد  ل 

اجلهات الآتية:

الطب ال�شرعي اأو من يقوم مقامه.  -1

الِلجان الطبية العامة بوزارة ال�شحة.  -2

الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.  -3

الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة، ب�شرط اعتماد تقريرها من قبل الِلجان الطبية العامة بوزارة   -4

ال�شحة.
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املادة الثانية

 18 تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الإ�شالمية  وال�شئون  للعدل  الوزارة  وكيل  على 

اأغ�شط�س 2021م، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ُمحــــــــرم 1443 هـ

المــــــوافــــــق: 12 اأغ�شط�س 2021م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )83( ل�سنة 2021

ـع �سيا�سات  ب�ساأن اإ�سافة ع�سوين اإىل ت�سكيل جلنة و�سْ

حْظر ومكافحة غ�ْسـل الأموال ومتويل الإرهاب

وزير الداخلية:

ـع �شيا�شات حْظـر ومكافحة  بعد الطالع على القرار رقم )73( ل�شنة 2021 بت�شكيل جلنة و�شْ

غ�ْشـل الأموال وتويل الإرهاب،

وبعد التن�شيق مع الأمانة العامة ملجل�س الدفاع الأعلى،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الدفاع الأعلى ورئا�شة الأمن  العامة ملجل�س  الأمانة  ُيـ�شاف ع�شوان جديدان ممثالن عن 

ـع �شيا�شات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتويل الإرهاب املن�شو�س  العام اإىل ت�شكيل جلنة و�شْ

حْظـر  �شيا�شات  ـع  و�شْ بت�شكيل جلنة   2021 ل�شنة  رقم )73(  القرار  من  الأوىل  املادة  عليه يف 

ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتويل الإرهاب.

املادة الثانية

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )61( ل�سنة 2021

 ب�ساأن جتديد مدة تعيني جمل�ض الإدارة املوؤقت

جلمعية ال�سناب�ض التعاونية ال�ستهالكية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

2000، وعلى الأخ�س املادتني )64، 65( منه، 

التعاونية  ال�شناب�س  جمعية  ت�شجيل  اإعادة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتهالكية،

ال�شناب�س  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  القرار  وعلى 

التعاونية ال�شتهالكية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شناب�س التعاونية ال�شتهالكية،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية ال�شناب�س التعاونية ال�شتهالكية ملدة اأربعة  ُتدَّ

اأ�شهر اأخرى تبداأ من تاريخ انتهاء مدة تعيينه ال�شابقة، بع�شوية كل من:

1-  اأحمد عبدالجليل علي محمد اأحمد.

2-  اأحمد عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول.

3-  �شادق جعفر عبدالنبي حاجي ح�شن.

4-  ح�شين نا�شر جا�شم علي �شلمان.

مادة )2(

لة ملجل�س اإدارة اجلمعية ِوْفـقًا لأحكام  تكون ملجل�س الإدارة املوؤقت ذات الخت�شا�شات املخوَّ

قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية. 
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مادة )3(

م للوزارة ب�شاأن حالة اجلمعية، والأو�شاع  ـَل يقدَّ على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شّ

للجمعية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم  املالية  الأو�شاع  التقرير  وي�شمل  بها،  القائمة 

العمل بها، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع - بعد موافقة الوزارة - 

ـاًَل عن حالة اجلمعية.  ُيـعَقـد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شّ

الإجراءات  اتخاذ  بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  اإدارتها  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب 

باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن. بقانون رقم )24( ل�شنة 2000 وما قرَّ

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم ) 86( ل�سنة 2021

 ب�ساأن �سوابط واإجراءات الت�سالح يف اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام 

قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

2001، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )362 مكررًا 1( منه،

 )21( بقانون رقم  باملر�شوم  ال�شادر  لقانون ال�شركات التجارية  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

 قرر الآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّنة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

القانون: قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

الإدارة المخت�سة: الإدارة المعنية بالرقابة على ال�شركات بالوزارة.

ْبط الق�شائي. ل �شفة ماأمور ال�شَّ الموظف: الموظف المخوَّ

مادة )2(

يجوز الت�شالح يف اأيٍّ من املخالفات املن�شو�س عليها يف الفقرات )ب( و)و( و)ز( و)ح( 

و)ي( من املادة )362( من القانون وذلك قبل اإحالة املخالف للمحاكمة اجلنائية.

د املخالفات. د املبلغ بتعدُّ ويكون الت�شالح ب�شداد مبلغ خم�شة اآلف دينار، ويتعدَّ

مادة )3(

يجب على املوظف اأن يعر�س الت�شالح على املخالف على اأن ُيثِبت ذلك يف حم�شر الت�شالح، 

ع املح�شر من املخالف واملوظف، ويعتمده مدير الإدارة املخت�شة. وُيوقَّ



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

31

مادة )4(

يت�شمن حم�شر الت�شالح البيانات الآتية:

1- يوم وتاريخ ووقت فْتح مح�شر الت�شالح.

2- ا�شم و�شفة طالب الت�شالح.

3- رقم قْيد مح�شر الت�شالح.

4- بيانات المخالف ال�شخ�شية.

5- رقم القْيد في ال�شجل التجاري اإْن ُوِجَد.

6- بيان المخالفة المطلوب الت�شالح ب�شاأنها.

7- مبلغ الت�شالح.

8- توقيع المخالف اأو من ينوب عنه.

ر مح�شر الت�شالح. 9- ا�شم وتوقيع الموظف ُمحرِّ

10- اعتماد مدير الإدارة المخت�شة.

دها الوزارة. 11- اأية بيانات اأخرى تحدِّ

مادة )5(

د املخالف مبلغ الت�شالح خالل مدة ل تاوز �شبعة اأيام عمل من تاريخ عر�س  يجب اأن ُي�شدِّ

الت�شالح عليه، ول يجوز تديد هذه املهلة.

ويف جميع الأحوال ل يجوز تق�شيط مبلغ الت�شالح.

مادة )6(

الت�شالح،  بقبول  قرارًا  املخت�شة  الإدارة  مدير  الت�شالح ُي�شِدر  مبلغ  املخالف  د  �شدَّ اإذا 

ويت�شلَّم املخالف ن�شخة معتَمدة منه.

ول يحول قبول الت�شالح دون حت�شيل اأية م�شتحقات للوزارة ِوْفقًا لأحكام القوانني واللوائح 

التنفيذية والقرارات ال�شارية.

ويف جميع الأحوال، ل يرتتب على قبول الت�شالح على املخالفة اأيُّ اإخالل بحقوق ذوي ال�شاأن 

املتعلقة بها.

مادة )7(

اأخرى  بيانات  واأية  الت�شالح،  ب�شاأن  ُتتََّخذ  التي  القرارات  فيه  تقيَّد  الوزارة �شجل  ُين�شاأ يف 

تراها الوزارة لزمة يف هذا ال�شاأن.
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مادة )8(

مبلغ  �شداده  عدم  الت�شالح اأو  ه  رْف�شِ حال  العامة  النيابة  اإىل  املخالف  الوزارة  حُتيل 

الت�شالح خالل ثالثني يومًا من تاريخ حترير حم�شر الت�شالح.

مادة )9(

يف  ن�ْشِره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 4 ُمحـــــــــــرم 1443هـ

المـــــوافـــــــق: 12 اأغ�شط�س 2021م
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وزراة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )45( ل�سنة 2021

 باإلغاء القرار رقم )46( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تقييم طلبات الإعانات ال�ستثنائية لالأندية 

للم�ساركة يف البطولت اخلارجية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

لالأندية  ال�شتثنائية  الإعانات  طلبات  تقييم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )141( ل�شنة 2019، للم�شاركة يف البطولت اخلارجية، املعدَّ

عم واملبادرات، وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للدَّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لالأندية  ال�شتثنائية  الإعانات  طلبات  تقييم  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )46( رقم  القرار  ُيـلغى 

للم�شاركة يف البطولت اخلارجية.

املادة الثانية

اأحكام هذا  – تنفيذ  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  عم واملبادرات واملعنيني  على الوكيل امل�شاعد للدَّ

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 5 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )181( ل�سنة 2021 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة بالج اجلزائر – جممع 1063 

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 املحافظة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغّيـر ت�شنيف العقار رقم 11002740 الكائن يف منطقة بالج اجلزائر – جممع 1063 من 
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ت�شنيف  اإىل   )REC( الرتفيهية  واملناطق   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف 

املرورية  للتاأثريات  درا�شة  اإعداد  يتم  اأن  على   ،)SP( اخلا�شة الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق 

)TIA(، واأن تكون نتائجها اإيجابية، واإعداد درا�شة هيدروديناميكية للم�شروع املطلوب، مع تطبيق 

م بطلب الرتخي�س مل�شروع تطوير بالج اجلزائر  املعايري املعتَمـدة للواجهات البحرية عند التقدُّ

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 يـــولـــيـــــــــو 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )182( ل�سنة 2021 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة بوكوارة – جممع 913 

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 املحافظة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 09066822 الكائن يف منطقة بوكوارة – جممع 913 من ت�شنيف  يغيَّ
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 ،)SP( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  )RB( مناطق ال�شكن اخلا�س ب

مع اإزالة الت�شنيف الزائد من ال�شارع جنوب �شرق العقار الناجت عن تعديل و�شعية العقار ِوْفـقًا 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 يـــولـــيـــــــــو 2021م



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

39



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

40

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )183( ل�سنة 2021 

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة بوكوارة – جممع 913 

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 املحافظة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

– جممع 913 �شمن ت�شنيف  ـف العقار رقم 09033507 الكائن يف منطقة بوكوارة  ي�شنَّ
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مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(  ب�شرط دْمـج العقار )لكونه زاوية( مع العقار رقم 09033506 

ِلـما هو وارد يف  ِوْفـقًا  املال�شق له غربًا، مع اإزالة الت�شنيف الزائد �شمن حدود ال�شارع �شرقًا 

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 يـــولـــيـــــــــو 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )189( ل�سنة 2021

  ب�ساأن الإجراءات الوقائية من الأمرا�ض الوبائية

 واملعدية احليوانية وامل�سرَتكة 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

احلْجـر  )قانون(  نظام  على  باملوافقة   2003 ل�شنة   )8( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

البيطري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 

)7( ل�شنة 2004، وعلى الأخ�س الف�شل ال�شابع منها،

ْفـق باحليوان لدول  وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( الرِّ

ل�شنة   )37( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

،2020

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  والتخطيط العمراين،

ومن اأجل مكافحة الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ال�شارية واملتناَقـلة وال�شيطرة على 

باإنتاجية  الرتقاء  وامل�شاهمة يف  العامة  ال�شحة  للِحـَفـاظ على  الإن�شان  امل�شرَتكة مع  الأمرا�س 

الرثوة احليوانية وتعزيز �شالمة الأغذية ذات امل�شدر احليواين،

وبالتن�شيق مع اجلهات الر�شمية ذات العالقة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

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

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك، وذلك على النحو الآتي:

الجهـــة المخت�ســـة: اإدارة الرقابة الحيوانية واإدارة ال�شحة الحيوانية في وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراني.

ـى اأو ُتـذبح اأو ُتـعاَلـج اأو  المن�ســـاآت البيطريـــة: اأي مكان ُتـحتَفـظ اأو ُتـحتَجـز فيه اأو ُتـ�شتوَلـد اأو ُتربَّ

ُتـنَقــــل فيه الحيوانات بما ي�شمل الحظائر والم�شالـــخ والعيادات والم�شت�شفيات البيطرية ومزارع 
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الإنتاج الحيواني بجميع اأنواعها.

الحيـــوان: كل اأنـــواع الحيوانات بما فيهـــا الثدييات والطيور والزواحـــف والبرمائيات والأ�شماك 

والنحل.

ـا، وي�شمل اأيَّ انحراف اأو تغيير في  المر�ـــض: الأعرا�ـــس ال�شريرية اأو المر�شية اأو كالهما لداء مَّ

الوظائف الطبيعية اأو الحيوية لج�شم الحيوان.

ـنات الماأخوذة من الحيوان اأو بيئته لأغرا�س الفح�س المخبري. العيِّـنات: جميع العيِّ

ـي والقابـــل لالنتقال من كائن اإلى اآخر عن  ـب مَر�شِ المر�ـــض المعـــدي: المر�س الناتج عن م�شبِّ

طريق النتقال المبا�شر اأو غير المبا�شر.

المر�ض الوبائي: المر�س المعدي والذي يتطور وينت�شر ب�شرعة.

المر�ـــض الم�ستـــَرك: المر�ـــس اأو العدوى القابلـــة لالنتقال بين الحيـــوان والإن�شان في الظروف 

العادية.

د اأو  منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبُّـت من وجود مر�س حيواني )معٍد اأو وبائي( محدَّ

ـب بها. م�شبَّ

ـنات والمعلومات ومقارنتهـــا وتحليلها من اأجل معرفة  الر�ســـد الوبائـــي: التجميع الم�شتمـــر للعيِّ

ـع ال�شحة الحيوانية. و�شْ

ـل الحيوانات المري�شة اأو الم�شتَبـه باإ�شابتها باأحد الأمرا�س المعدية اأو  العْزل: تقييد حركة تَنـقُّ

ـا وعدم ال�شماح لها بالختالط بالحيوانات ال�شليمة. الوبائية اأو الم�شتَركة الموجودة بمنطقة مَّ

ـي مالحظته ورعايته. �ساحب الحيوان: مالك الحيوان اأو حار�شه اأو المتولِّ

المنتجـــات الحيوانيـــة: جميـــع اأجـــزاء الحيوان بمـــا ي�شمل اللحـــوم الحمـــراء والبي�شاء ولحوم 

الأ�شماك.

المخلَّـفـــات الحيوانيـــة: جميـــع اأجـــزاء الحيـــوان غير القابلة لـــالأكل، ومن ذلك الـــدم والقرون 

ـة  ْوث والعظام والمعدة والأجنَّ والحوافر وال�شعر وال�شوف والوبر والجلود وال�شماد الحيواني والرَّ

ـ�شة وغيرها. المحيَّ

املادة الثانية

باتها،   يهدف هذا القرار اإىل تعزيز فاعلية نظام الأمن احليوي للوقاية من الأمرا�س وم�شبِّ

الأمرا�س  على  وال�شيطرة  واملتناقلة،  ال�شارية  والوبائية  املعدية  احليوانية  الأمرا�س  ومكافحة 

الرثوة  باإنتاجية  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  العامة  ال�شحة  على  للِحـَفـاظ  الإن�شان  مع  امل�شرَتكة 

احليوانية، وتعزيز �شالمة الأغذية ذات امل�شدر احليواين.

املادة الثالثة

للجهة املخت�شة، من خالل الأطباء البيطريني التابعني لها ومعاونيهم، وبالتن�شيق مع اجلهات 



العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021

45

يف  وذلك  احليوانات،  �شاحب  اإخطار  بعد  املختلفة  البيطرية  املن�شاآت  دخول  يف  احلق  املعنية، 

املناطق التي اأ�شيبت فيها تلك احليوانات اأو ا�شُتـِبـه يف اإ�شابتها باأحد الأمرا�س الوبائية، وذلك 

ـنات للتاأكد من عدم اإ�شابتها واتخاذ الإجراءات ال�شرورية  بغر�س فْحـ�س احليوانات واأْخـذ العيِّ

ملكافحة الأمرا�س الوبائية وال�شيطرة عليها.

املادة الرابعة

على اجلهة املخت�شة اتخاذ كافة التدابري والإجراءات الالزمة للحْجـر الداخلي املن�شو�س 

ال�شادرة  البيطري  احلجر  )نظام(  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الرابع  الف�شل  يف  عليها 

بالقرار رقم )7( ل�شنة 2004، مبا ي�شمل على �شبيل املثال ل احل�شر، الآتي:

1-  حْظـــر تداول اأو نقـــل اأو الإتجار باأيِّ حيوان م�شتَبـه باإ�شابته بمر�ـــس اأو تظهر عليه اأعرا�س 

َمـَر�شية اأو اإعياء.

حْظـر اإقامة معار�س للحيوانات.   -2

مْنــــع ذبـــح الحيوانات الم�شابة اأو الم�شتَبــــه باإ�شابتها باأيِّ مر�س معـــٍد اإذا كان الهدف من   -3

الذبح ال�شتهالك الآدمي للحومها.

حْظــــر وتقييد حركة الحيوانات وُمـدَخـالت الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات   -4

التي تت�شل بالحيوانات المري�شة اأو الم�شتَبـه باإ�شابتها باأيِّ مر�س معٍد.

اإجراء عمليات فْحـ�س وتطهير و�شائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة.   -5

�ـــس الآمـــن مـــن اأيِّ حيـــوان مري�ـــس اأو م�شتَبـه باإ�شابتـــه بمر�س وبائـــي، وذلك طبقًا  التخلُـّ  -6

لالإجراءات المعمول بها في هذا ال�شاأن وِوْفـقًا للقوانين والأنظمة.

املادة اخلام�سة

يحق للجهة املخت�شة عمل حمالت التح�شني �شد الأمرا�س املختلفة متى ما دعت احلاجة 

لني من اأداء مهامهم. لذلك، وعلى �شاحب احليوان ال�شتجابة وتكني املوظفني املخوَّ

املادة ال�ساد�سة

خِطــر اأو لحظ اأو ا�شتَبـه باإ�شابة حيوان يف حيازته باملر�س، 
ُ
على �شاحب احليوان متى ما اأ

اأن ُيـخِطـر اجلهة املخت�شة فورًا بذلك.

املادة ال�سابعة

ـي بالغ عن مر�س وبائي باتخاذ الإجراءات ال�شرورية للتثبُّـت  تقوم اجلهة املخت�شة فور تلقِّ

من حدوث املر�س والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة واتخاذ التدابري الالزمة لل�شيطرة على املر�س 

ومْنـع انت�شاره. 
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املادة الثامنة

ُيـحَظـر الإعالن باأية و�شيلة عن وقوع اأو ال�شتباه بوقوع مر�س وبائي اإل بعد اأْخـذ اذن م�شبق 

من اجلهة املخت�شة.

املادة التا�سعة

يجب على �شاحب احليوان عند ال�شتباه مبر�س وبائي اأو عند اإبالغه بوجود مر�س وبائي 

القيام بالآتي:

عْزل الحيوان المري�س اأو الم�شتبه باإ�شابته بالمر�س عن الحيوانات ال�شليمة فورًا.  -1

ـ�س لـــه. والم�شاعدة في  تقديـــم الت�شهيـــالت الالزمة للطبيب البيطـــري الحكومي اأو المرخَّ  -2

ـنات وتو�شيـــم الحيوانات لأغرا�س المتابعة  ال�شيطـــرة على الحيوانات للفح�س وتجميع العيِّ

بعد ظهور النتائج.

عدم حيازة اأية حيوانات جديدة.  -3

4- تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب البيطري الم�شرف على الحيازة وتنفيذ 

اإجراءات حْجـز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات التي في الحيازة.

5-  عـــدم نْقــــل الحيوانات المري�شـــة اأو الم�شتَبــــه بمر�شها من الوحـــدة الوبائيـــة اأو ذبحها اأو 

بيـــع منتجاتها اإل بموجـــب اإذن م�شبق من الجهة المخت�شة، علـــى اأن يكون الذبح في م�شلخ 

ـ�س.  ُمرخَّ

املادة العا�سرة

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب 

على خمالفة اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة ال�شاد�شة من القانون رقم 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  باحليوان  فق  الرِّ )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )52(

اخلليج العربية.

املادة احلادية ع�سرة

على وكيل الوزارة للرثوة احليوانية واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل 

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبد اهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ذي الحجة 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 3 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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جهاز اخلدمة املدنية

 قرار رقم )1( ل�سنة 2021

باإ�سدار تعليمات اخلدمة املدنية ب�ساأن فرتة الختبار

رئي�س جهاز الخدمة المدنية:

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

وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

وتعديالتها، 

الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني  وعلى لئحة حتديد 

لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، وتعديالتها،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـعمل بتعليمات اخلدمة املدنية ب�شاأن فرتة الختبار، املرافقة لهذا القرار.

مادة )2(

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

 رئي�ض جهاز اخلدمة املدنية                                                                                                                          

 اأحمد بن زايد الزايد

�شدر بتاريخ: 24 ذي الحجة 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )32( ل�سنة 2021

 ب�ساأن تعديل الرتخي�ض املمنوح

اإىل )اخلليج املتحد لو�ساطة التاأمني(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

املمنوح  الرتخي�س  بتعديل  املالية  املوؤ�ش�شات  لرقابة  التنفيذي  املدير  تو�شية  على  وبناًء 

ـ�س له املذكور، للمرخَّ

قرر الآتي:

مادة )1(

ل الرتخي�س املمنوح اإىل )اخلليج املتحد لو�شاطة التاأمني(، امل�شجل يف ال�شجل التجاري  يعدَّ

ـر الرتخي�س على خدمة العمالء احلاليني دون قبول عمالء جدد،  حتت رقم 32430، وذلك بق�شْ

ـ�س له تقدمي اأو ممار�شة اأية اأعمال جديدة. ول يجوز للمرخَّ

مادة )2(

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

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

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 24 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 اأغ�شطــــــــ�س 2021م
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 اإعالن

 ب�ساأن طلب حتويل اأعمال �سركة اأي اأف ويل�ض البحرين �ض�م�ب )معفاة(

 اإىل �سركة اإيه اأف ويل�ض البحرين )ذ�م�م(

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( ل�شنة 

ويل�س  اأف  اأي  �شركة  من  طلبًا  ت�َشـلُّمه  عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن  وتعديالته،   2006

البحرين �س.م.ب )معفاة( )طالب التحويل( وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 11386-1 

ويل�س  اأف  اإيه  �شركة  اإىل  اأعمالها  كافة  حتويل  يف  رغبتها  على  املوافقة  على  احل�شول  بغر�س 

ل اإليه(. البحرين )ذ.م.م( )املحوَّ

التحويل،  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

ال�شيد/ �شتيفن جون �شام�شون

�س.ب: 10264

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 17171661 00973

رقم الفاك�س: 17171611 00973

م اعرتا�شه  على كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على التحويل املذكور اأعاله اأن يقدِّ

من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  املركزي  البحرين  م�شرف  يف  التاأمني  مراقبة  اإدارة  مدير  اإىل  مكتوبًا 

تاريخ هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

مدير اإدارة مراقبة التاأمين 

م�شرف البحرين المركزي

�س.ب: 27

المنامة - مملكة البحرين

رقم الهاتف: 0097317547303/302

رقم الفاك�س: 0097317530399 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )680( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع ملوؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأكبر مال قا�شم لل  اإليها ال�شيد/  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

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

اإلى �شركة ذات  با�شم )بابا علي لالأثاث(،  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  الفرع رقم )15 من  105274-1، طالبًا تحويل 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )681( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-112766 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  )ديبورتي/  ا�شم  تحمل  التي 

عبداهلل  مهدي  هاني  لل�شيد/  والمملوكة  رقم 87094،  القيد  بموجب  الم�شجلة  القائمه  الفردية  بالموؤ�ش�شة  فرع 

ح�شن. 

اإعالن رقم )682( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليها ال�شيدة/ بروين اأختر اهلل  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اأختر(،  بروين  ا�شم )مقاولت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  اإبراهيم،  دته 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،67779

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/  محمد عرفان يا�شين جراغ دين حيات.
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اإعالن رقم )683( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإ�شماعيل  اإبراهيم  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  الحديث(،  )الألمنيوم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  كازروني،  اآغا  حاجي 

رقم 25643، طالبًا تحويل الفرعين الثاني والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 200،000 )مئتا األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن رقم )684( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

بن  �شعد بن مرعي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  المعلومات(،  لتقنية  ا�شم )فريق تيك بريك�س  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ال�شرحاني، مالك  محمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،146366 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وت�شجل با�شم كل من: �شعد بن مرعي بن محمد ال�شرحاني، وزياد عادل اإ�شماعيل.

 

اإعالن رقم )685( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل مفرعني من وؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب  �شركة الت�شامن المهنية 

المتخ�ش�شة، الم�شماة )مور �شتيفينز(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كر�شتال لل�شيانة(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 22983، طالبًا تحويل الفرع رقم 1 من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )كر�شتال لل�شيانة(، 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  والخفيفة(  الثقيلة  الآليات  لتاأجير  )الكر�شتال  با�شم  والم�شجل  منها   11 رقم  والفرع 

كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  مائتان   250،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

 JOELو  ،LIZYMOL MALAYIL JOHNو  ،JOHN PHILIPOSEو قا�شم،  م�شطفى  �شلمان  ال�شيد  جالل  من: 

.JERRIN JOHN MALAYILو ،JOHN MALAYIL JOHNو ،MALAYIL JOHN

اإعالن رقم )686( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيدة/ مي�شاء �شورى محمد 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للديكور(،  ووركز  )بالي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الغوا�س،  علي 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،87749

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

  اإعالن رقم )687( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأكبر مال قا�شم لل  اإليها ال�شيد/  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

محمد كل محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العدل كراج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 105274، 

طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )688( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شاريع الأمل القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 144439، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة ا�شمها التجاري )�شركة 

م�شاريع الأمل القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره 2،850،000  دينار، وت�شجل با�شم كل من: �شندوق 

الأمل لدعم الم�شاريع والمبادرات ال�شبابية، وفجر �شالح اأحمد الباجه جي. 

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

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

اإعالن رقم )689( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ جهمان محمد ح�شين 

الم�شجلة  الفني(،  الدعم  لخدمات  الكالود  )عالم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم،  محمد 

بموجب القيد رقم 98075، طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن رقم )690( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل ثالثة فروع ب�سركة ت�سامن

اإىل �سركة ت�سامن قائمة بذاتها

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

تحمل ا�شم )عبا�س بهائي مال علي محمد جى واأولده(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1211، طالبين تحويل فروع 

ال�شركة الأول والرابع والخام�س اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة  اأقم�شة زكي العبا�س/ 

ت�شامن(، وبرقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

 ،YOUSIF ZAKIUDDINو ،IBRAHIM GULAM ABBAS ZAKIUDDIN زكي الدين عبا�س بهائي علي محمد، و

.NAFISA ZAKIUDDIN ومحمد الباقر زكي الدين عبا�س بهائي علي، و

اإعالن رقم )691( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

خانم  ر�شية  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالعظيم عبدالعليم خان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ق�شر مرحبا التجاري(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 52910، طالبة تحويل فروع الموؤ�ش�شة الأول والثاني والخام�س اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة مرحبا مارت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار 

 ،MOHAMMED ALTHAF MUSBAبحريني، وت�شجل با�شم كل من: ر�شية خانم عبدالعظيم عبدالعليم خان، و

 .ABDULQADIR JAILANI KOBATTEو ،MOHAMMED AKEEF MUSBAو

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

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

اإعالن رقم )692( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ هاجر عبدالرحمن 

 ،43435 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كافية(،  )�شني  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الخان،  محمد 

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

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.
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اإعالن رقم )693( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات فلور دي لي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76664-

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

مجوهرات فلور دي لي ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 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. 

 


