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 قانون رقم )10( ل�صنة 2021 

 بالت�صديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني  

حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية 

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2001 بالت�شديق على اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة 

دولة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية، 

وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية، 

املوقعة يف روما بتاريخ 4 فرباير 2020،  

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

املادة الأوىل 

اجلمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  اتفاقية  على  ودق  �شُ

الإيطالية املوقعة يف روما بتاريخ 4 فرباير 2020، واملرافقة لهذا القانون. 

املادة الثانية 

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2001 بالت�شديق على اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة 

دولة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية. 

املادة الثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

 

  ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 23 رم�شان 1442هـ

الموافق: 5 مـــــايـــــــو 2021م 
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 مر�صوم رقم )110( ل�صنة 2021

 بتعيني رئي�س للبعثة الدبلوما�صية ململكة البحرين

لدى اململكة العربية ال�صعودية

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )92( ل�شنة 2021 بتعيني �شفريين يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنينَّ ال�شفري ال�شيخ علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة 

البحرين لدى اململكة العربية ال�شعودية بلقب �شفري فوق العادة مفونَّ�س.

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:  28 ربيع الأول 1443هـ

الموافـق: 3 نوفـمبـــــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )58( ل�صنة 2021

�س اإىل وزارة اخلارجية بنقل �صفري فوق العادة مفوَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، 

ل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، املعدنَّ

وعلى املر�شوم رقم )74( ل�شنة 2011 بتعيني �شفري فوق العادة مفونَّ�س ململكة البحرين لدى 

اململكة العربية ال�شعودية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُينقل ال�شيخ حمود بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى 

اململكة العربية ال�شعودية اإىل وزارة اخلارجية. 

املادة الثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  اخلارجية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ

المــــــــوافــــق: 4 نوفـمبـــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )59( ل�صنة 2021

بتعيني مديرين يف وزارة املالية والقت�صاد الوطني

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2020 بتنظيم اخِلْدمات املالية امل�شرتكة، املعدل بالقرار رقم 

)53( ل�شنة 2021،

وبناًء على عر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

املالية  وزارة  واملعلومات يف  التحليل  لإدارة  ال�شيد في�شل عي�شى حفيظ حماد مديرًا  ُيعني 

والقت�شاد الوطني.

املادة الثانية

املالية  وزارة  املالية يف  املوارد  لإدارة  مديرًا  العوامي  اإبراهيم  عبداهلل  ال�شيد حممد  ُيعني 

والقت�شاد الوطني.

املادة الثالثة

يتوىل وزير املالية والقت�شاد الوطني ندب املدير املذكور يف املادة الثانية من هذا القرار اإىل 

اأية جهة من اجلهات احلكومية.

املادة الرابعة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ

المــــــــوافــــق: 4 نوفـمبـــــــــــر 2021م
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 قرار رقم )60( ل�صنة 2021

بتعيني مدير يف هيئة تنظيم �صوق العمل

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

بعد الطالع القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، 

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

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

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم �شوق العمل، 

�شوق  تنظيم  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  وبناًء على عْر�س 

العمل، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

العمايل يف هيئة تنظيم �شوق  التفتي�س  ال�شيد حمد في�شل حممد املال مديرًا لإدارة  ُيعني 

العمل.

املادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ

المــــــــوافــــق: 4 نوفـمبـــــــــــر 2021م
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وزارة ال�صحة

 قرار رقم )104( ل�صنة 2021 

 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )43( ل�صنة 2021

 باعتماد الوثائق وال�صهادات ال�صادرة من خارج مملكة البحرين

)COVID-19( لحتواء ومْنـع انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

الكورونا امل�شتجد،

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

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

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

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

ي لفريو�س الكورونا امل�شتجد، وعلى تو�شية الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الوثائق  باعتماد   2021 ل�شنة   )43( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ثالثة  فقرة  ت�شاف 

وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة البحرين لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

ـها الآتي: )COVID-19(، ن�شُّ

»وُتـعتَمـد جميع �شهادات التطعيم التي حتتوي على رمز QR للتطعيمات املعتَمـدة من ِقـَبـل 

منظمة ال�شحة العاملية اأو اإدارة الغذاء والدواء يف الوليات املتحدة الأمريكية )FDA( اأو مملكة 

البحرين«.
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املادة الثانية

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

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

وزير ال�صحة

فائقة بنت �صعيد ال�صالح

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 4 نـوفمبــــــــــر 2021م



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

85

وزارة ال�صحة

 قرار رقم )105( ل�صنة 2021

ث لآلية عمل الإ�صارة ال�صوئية  باعتماد دليل ال�صرتاطات ال�صحية الـُمَحـدَّ

)COVID-19( مل�صتوى انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

الكورونا امل�شتجد، 

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

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

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

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

رقم  بالقرار  املعدل   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  البحرين 

)104( ل�شنة 2021،

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

 )85( رقم  بالقرار  املعدل   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية 

ل�شنة 2021،

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  لآلية عمل  ث  الـُمـَحـدنَّ ال�شحية  ال�شرتاطات  دليل  ُيـعتَمـد 

انت�شار  وُيـعمل به لحتواء ومْنـع  القرار،  امل�شتجد )COVID-19( املرافق لهذا  فريو�س كورونا 

الفريو�س.
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املادة الثانية

الإ�شارة  عمل  لآلية  ث  الـُمـَحـدنَّ ال�شحية  ال�شرتاطات  دليـل  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

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

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

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم )76( ل�شنة 2021 باعتماد دليل ال�شرتاطات ال�شحية لآلية عمل الإ�شارة 

.)COVID-19( ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة الرابعة 

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

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

وزير ال�صحة

فائقة بنت �صعيد ال�صالح

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافـــــــق: 4 نـوفمبــــــــــر 2021م
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االشتراطـات الصحيـة
إلحتـواء ومنـع انتشـار
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21
23
24
26

الفهرس
انتشار فيروس كورونا  آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى  دليل 

)كوفيد-19( 

  النشاط الرياضي

المحال التجارية والصناعية

 المطاعم والمقاهي
إقامة الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات

إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في المنازل واألماكن الخاصة 
الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

 محال التدليك )المساج( والسبا
 صاالت العرض بدور السينما

 منشآت ومحال األلعاب الترفيهية
المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات السباحة

 الدليل اإلرشادي للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

 الدليل اإلرشادي لألندية الصحية واألكاديميات
الرياضية والمالعب الخارجية

الدليل اإلرشادي للجماهير الرياضية
الدليل اإلرشادي للدوريات المحلية 

التعليمات التوجيهية لكافة المحال التجارية والصناعية
المخطط األرضي للملصق األرضي

التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية

3

8

29

49

30

36

45
47

50
51
52

االشتراطات الصحية إلحتواء ومنع انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد-19( 
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تعتمــد اآلليــة المحدثــة علــى المتوســط اليومــي لعــدد الحــاالت فــي العنايــة 
المركزة على النحو التالي:

آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 

األخضر

المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة المستويات

األصفر

البرتقالي

األحمر
المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 

201 حالة أو أكثر لمدة 3 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
101 - 200 حالة لمدة 4 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
50 حالة أو أقل لمدة 14 يوًما.

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

االنتقال من مستوى آلخر تنازليًا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة ال تقل عن أسبوع.

االنتقال من مستوى إلى آخر تصاعديًا ال يستوجب إتمام المدة المحددة لكل مستوى، حيث يمكن 
االنتقـــال على ســـبيل المثال مباشـــرًة من المســـتوى األخضر إلى المســـتوى األحمـــر دون المرور 

بالمستويين األصفر والبرتقالي.

يمكـــن للفريـــق الوطني الطبي التوصية باالنتقـــال إلى أي مرحلة بناًء على أي مســـتجدات طارئة، 
مشـــيًرا بأن الضوابط المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار فيروس 

كورونا قابلة للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات.
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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

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لحضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية 

الداخلية

السماح بـ 50% فقط من 
الطاقة االستيعابية للفعاليات 

وقاعات المناسبات والمؤتمرات 
في المناطق الداخلية

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

الخارجية فقط

حضور الجماهير للفعاليات 
الرياضية في المناطق الخارجية

محالت الحالقة 
والصالونات ومحالت السبا

األلعاب الترفيهية 
(50% في المناطق 

الداخلية)

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة 
50 حالة أو أقل لمدة 14 يوًما.

دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

91

5

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية 
(50% في المناطق 

الداخلية)
الفعاليات وقاعات 

المناسبات والمؤتمرات 
(50% في المناطق الداخلية)

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية 
(50% في المناطق الداخلية)

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 30% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة 30% من عدد الموظفين

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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المستوى البرتقالي

المجمعات

إقامة المناســـبات الخاصة في المنازل بما 
ال يتعدى 6 أشخاص

دور السينما في 
المناطق الخارجية فقط

الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم 
والمقاهي للحجز الواحد ال تتعدى 30 
شـــخصًا والحجز بالمناطـــق الخارجية 

بما ال يتعدى 50 شخًصا

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق 

الخارجية فقط

إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمـــرات وقاعات 
المناســـبات الداخليـــة بمـــا ال يتعـــدى 30 
شـــخًصا للمناطـــق الداخلية و50 شـــخًصا 

للمناطق الخارجية

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

األلعاب الترفيهية
في المناطق الخارجية 

فقط

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

المحال التجارية 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 50% من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضـــور بمؤسســـات 
التعليم والتدريب

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
101 - 200 حالة لمدة 4 أيام.

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية 

إغالق القطاعات ومنع األنشطة التالية:

دور السينما وصاالت 
العرض التابعة لها

األلعاب الترفيهية الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة

إقامة المناسبات 
الخاصة في المنازل

الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
وقاعات المناسبات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

اقتصار المحالت التجارية والمطاعم على الطلبات الخارجية واالستالم

المستوى األحمر

الصاالت الرياضية 
وبرك السباحة

المحال التجارية خارج المجمعات
المجمعات

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين

الحضـــور بجميع مؤسســـات التعليم والتدريب واالكتفـــاء بالتعلم عن بعد (ويســـتثنى من ذلك 
الحضور لالمتحانات الدولية)

المطاعم والمقاهي

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
201 حالة أو أكثر لمدة 3 أيام.

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح القطاعات 
واألنشطة التالية:

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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يجب على المطاعم والمقاهي تشجيع الحجوزات المسبقة، مع السماح بالدخول لمن
يأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.

إذا ظهرت على أحد العاملين أو العمالء عند وصولهم إلى المطعم أو المقهى أي 
أعـراض مرتبطـة بفيـروس كورونـا )COVID-19(، ُيمنع  من دخـول المطعم أو المقهى 

وُيطلب منه المغادرة فورًا و االتصال على الرقم 444.

يجب توفير المطهرات التي تحتوي على ما ال يقل عن )70%( من الكحول في مناطق
مختلفة من المطعم أو المقهى، بما في ذلك المدخل وعند دورات المياه.

يجب غسل أغطية الطاوالت القابلة إلعادة االستخدام، والحصائر والمناديل بعد كل 
استخدام، على أن يتم غسل المناشف بالماء الدافئ بدرجة حرارة )80( درجة مئوية أو

أكثر دفئًا، كما ويفضل استخدام تلك األغطية ذات االستخدام الواحد فقط.

يجب على جميع العمالء ارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج من وإلى المطعم أو
المقهى في المستويين األصفر والبرتقالي، وال يسمح بدخول من ال يلتزمون بهذا 

الشرط.

زيادة عدد أوعية القمامة وزيادة عدد مرات التخلص من القمامة الستيعاب الزيادة في
االستخدام.

يجب توفير المناديل الورقية.

يجب على العامليـــن غســل أيديهم بانتظــام، 
بالماء والصابون لمـدة 20 ثانيــة على األقل 

وعلى الفـور إذا أصبحـت أيديهـم متسخــة.

يجب على العامليــن ارتـداء الكمامات في
جميع األوقات.

اشتراطات خاصة بالعاملين

9

1
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 
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1

يجب أن تكون هناك مسافة متر بين حافة 
كـل طاولـة واألخـرى في جميـع االتجاهـات 

األربعة.

يجب أن يحرص مقدمي األطعمة على ترك 
مسافــة متــر واحـد بينهم وبيـن العمـالء في 

جميع األوقات.

يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام 
قبل  وخاصة  األقل،  على  ثانية   20 لمدة 
البدء في تحضيــر الطعــام وأثنــاء التحضيــر 

وبعــد االنتهاء.

اشتراطات خاصة
بالجلوس في المطعم أو المقهى

اشتراطات خاصة
بتداول وتحضير األطعمة والمشروبات

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

ـــى األقـــل  ـــر عل يجـــب أن تكـــون المســـافة مت
بيـــــن حافـــــة طـــــاوالت الجـــــلوس والممــرات 

العامــــة فـــي المجمعــــات التجاريــــة.

يجب على العاملين تقليل االتصال المباشر 
مع العميل قدر اإلمكان.

السماح بتنقل العمالء وتلقي الخدمة في 
جميع ارجاء المطعم في المستوى األخضر. 
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يجب استخدام المواد الكيميائية المناسبة فقط
والموصى بها لتنظيف مناطق إعداد الطعام.

تعقيم المناطق عالية التالمس في المطعم أو 
المقهى مرتين في اليوم على األقل، أو بعد كل 

استخدام.
تنظيف وتعقيــم الطــاوالت والمقــاعد بعـد كل 

تنظيف وتطهيــر األسطـح التي تالمس األغذيــة استخدام.
بعد كل استخدام.

تشـــجيع القوائـــم االلكترونيـــة أو تعقيـــم قوائـــم 
يجب عدم استخدام مناديل مطهرة لمسح أكثر الطعـــام بعـــد كل اســـتخدام.

من سطح واحد، والحرص على استخدام منديل 
واحـد لكـل أداة ومنطقــة والتخلص منـه بعد كـل 

استخدام أو عند االتساخ الواضح.
يجب تنظيف دورات المياه بشكل جيد مرتين على 
األقل يوميًا وضمان االمدادات الصحية الكافية 
والمطهرات  الصحيـة  والمناديل  الصابون  )مثل 
التي تحتوي على ما ال يقل عن  70% من الكحول 

على مدار اليوم(.

تخضع المطاعم والمقاهي وفقًا 
ألحكام هذا القرار  للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة 
باالشتراطات  االلتزام  من  للتأكد 

الصحية.

سيتم إغالق أي مطعم أو مقهى 
ال يلتـــزم بتطبيـــق االشتراطـــات 
وااللتزامـــات المنصـــوص عليهـــا 

في هذا القرار.

يجـــــب تشجيـــع العمـــــالء علـــــى
دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.

يجب أن تستخدم المطاعم والمقاهي غساالت 
األطبــاق على أعلى درجــة حرارة متاحــة. وإذا لم 
تتوفر غسالة األطباق، فيجب استخدام األطباق 

والكؤوس التي يمكن التخلص منها فقط.

اشتراطات خاصة بالتعقيم

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 2

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

إقامة الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات

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

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

ُيسمح بالعروض الحية والبوفيهات في المستوى األخضر. 

يجب على جميع العاملين لبس الكمامات في جميع األوقات.

يجب على جميع الحضور ارتداء الكمامات أثناء الدخول وأثناء الخروج من وإلى المنشأة 
في المستويين األصفر والبرتقالي وال ُيسمح بدخول َمن ال يلتزمون بهذا الشرط.

يجب توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند
 إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في

المنازل واألماكن الخاصة

يجب أال يزيد عدد المدعوين على العدد المحدد في كل مستوى 
من مستويات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس

المنازل  في  العائلية  والتجمعات  االحتفاالت  إقامة  حال  في 
واألماكن الخاصة، سواء المفتوحة أو المغلقة، بخالف أفراد، 
األسرة والمقيمين معهم من العمالة المنزلية ومن في حكمهم 

والمدعوين الحاصلين على التطعيم أو المتعافين.

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

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

في  الطعام  طاولة  على  الجلوس  وقت  عدا  فيما  الوقت  طوال  الكمامات  إرتداء 
المستويين األصفر والبرتقالي.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند
 إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في

المنازل واألماكن الخاصة

أن يتــم توزيــــع مطهــــرات اليديــــن 
ووضعها في أماكن بارزة.

المياه  دورات  تطهير  على  الحرص 
بصورة دورية.

تنبيــه أفـراد العائلـة بعـدم الحضـور 
في حـال ظهـور أعراض إلى أن يتم 

رصد الحاالت.

في حال ظهور أي حالة إصابة في 
االحتفال أو التجمع يجب التواصل 
مــع إدارة الصحــة العامــة للقيــــام 
بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.

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

الصادر بالقانون رقم )34( لسنة 2018.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

اشتراطات عامة:

تشجيع حجز المواعيد، مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان 
لذلك.

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

يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن متر.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت، ولبس القفازات عند أداء الخدمات 
المتطلبة للبس القفازات.

تقديم خدمات تستلزم  إزالتها في حال  الكمامات وإمكانية  ارتداء  الزبائن  يجب على 
ذلك.

يتوجب على العاملين غسل األيدي باستخدام الماء الدافي والصابون لمدة 20 ثانية 
على األقل قبل وبعد كل زبون أو عند مالمسة الوجه.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

مراعاة توفر التهوية الجيدة للصالون وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ 
أو األبواب وأستخدام المراوح الشافطة.

أي صالون ال يمكنه توفير أي من االشتراطات الصحية المطلوبة يتوجب عليه الغلق 
وعدم إعادة الفتح.

التشجيع على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.

ال يسمح للصالونات تقديم الخدمات في المنازل.

4
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

لمنع حدوث التلوث يجب تجهيز كمية الشمع أو استخدام صبغ الشعر بكمية زبون واحد فقط.
الحالوة الستحدم واحد في كل مرة وعدم تجهيز 

كمية كبيرة.

استخـــدام األدوات ذات االستخــــدام الواحــــــــد 
)القماش، األعواد الخشبية( وغيرها.

التأكد  استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو 
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.

قص الشعر

االقتصار على استخدام الشفرات ذات االستخدام 
الواحد والتخلص منه بعد كل زبون.

تطهير مكائن الحالقة باستخدام معقم كحولي ال 
يقل عن تركيزه عن 70% من المادة الكحولية قبل 

وبعد كل استخدام.

الحالقة

الشمع أو الحالوةصبغ الشعر

االشتراطـات الخاصـة بكـل خدمـة 

17

يجــب أن تمأل حاويــة الشمــع أو الحـــالوة بكميـــة 
تكفي الستخدام زبون واحد.

استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو التأكد 
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق 
فتح النوافذ واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.

يتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات اثناء عمل البديكير والمنيكير.

يجب على الزبائن غسل أيديهم بالماء الدافي والصابون لمدة 20 ثانية على 
األقل أو استخدام معقم كحولي ال تقل نسبة تركيزه عن 70% من المادة 

الكحولية قبل وبعد خدمة المنيكير.

يتوجب غسل أقدام الزبائن قبل عمل البديكير باستخدام معقم ال تقل نسبة 
تركيزه عن 70% من المادة الكحولية.

 يتوجب تطهير وتعقيم جميع األدوات المستخدمة )مقصات االظافر، االوعية، 
المقصات ... الخ( بعد كل استخدام باستخدام أجهزة التعقيم الحراري.

المنيكير و البديكير

18

التهوية
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة.

مالعق  »الباليت«،  )اللوح  مثل  الواحد  االستعمال  ذات  األدوات  استخدام 
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.

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

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

نقش الحناء والتخضيب

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

عنه بطرق  الفم واالستعاضة  الحفاف عن طريق  يجب عدم استخدام خيط 
اخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيــل المثـال ال الحصر استخدامـه 

باليد أو بوضعه على الرقبة.

التخلص مـن الخيــوط المستخدمــة فــور االنتهــاء منها بطريقــة آمنــة وذلك 
بوضعها في حاويات أو أكياس القمامة.

 الحفاف باستخدام
الخيط

.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل )اللوح “الباليت”، مالعق غرف 
المستحضرات والكريمات، الفرش، واالسفنجات( أو تعقيم األدوات بعد كل 
استخـدام بمطهـر كحولي ال يقل عن 70% من المادة الكحوليـة، والتخلـص 

من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام.

في حالة اإلرجاع يجب تعقيم الوصالت أو عزلها لمدة 48 ساعة.

تعقيم األجهزة بعد كل استخدام.

تركيب وصالت الشعر
القابلة لإلرجاع

التسمير

العادية  الفوط  التأكد من غسل  أو  الواحد  الفوط ذات االستخدام  استخدام 
بعد كل زبون.

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

استخدام.

إبر  المالقط،  مثل  المتكرر  االستخدام  ذات  األدوات  وتطهير  تنظيف  يجب 
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. تنظيف الوجه
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5 )COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك )المساج( والسبا

يجب استخدام المعقم للزبائن ال يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية وتوفيره 
عند المداخل والمخارج في كل غرفة.

يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع األوقات.

اليوم على االقل( مع  المياه بصورة دورية مجدولة )مرتين في  يجب تعقيم دورات 
توفير المعقمات.

ـــة بعـــد  ـــد مـــن غســـل الفـــوط العادي  اســـتخدام الفـــوط ذات االســـتخدام الواحـــد أو التأك
كل زبون.

اشتراطات عامة:

تشجيع حجز المواعيد، مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان 
لذلك.

يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ 
واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.
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اشتراطات خاصة
بخدمة الحمامات الصحية

5 )COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك )المساج( والسبا

التعقيم  أو  والصابون  الدافىء  بالماء  اليدين  بغسل  التقيد  الخدمة  على مؤدي  يجب 
بمعقـم معتمــد ال يقل عن 70% من المادة الكحوليــة لمدة 20 ثانية قبــل وبعــد أداء 

الخدمة لمتلقي الخدمة أو عند مالمسة الوجه.

يجب على مؤدي الخدمة ارتداء الكمام أثناء أداء الخدمة.

يجب تنظيف وتعقيم جميع مستلزمات الخدمة، بما يشمل األسّرة والكراسي وأدوات 
التدليك )المساج( وعبوات المستحضرات بعد كل استخدام بالمطهرات المعتمدة.

يجب أن تكون ملحقات أسّرة التدليك )المساج( مثل الوسائد والشراشف ذات استخدام 
واحد أو يتم تعقيمها بعد كل استخدام.

اشتراطات خاصة
بخدمة التدليك

)المساج(

يمكن لمتلقي ومؤدي الخدمة إزالة الكمام أثناء الخدمة.

فتح أبواب الحمام الصحي وغرف البخار والساونا في 
فترة التعقيم لضمان تجديد الهواء.

يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء 
الدافىء والصابون أو التعقيم بمعقم معتمد ال يقل 
قبل  ثانية   20 لمدة  الكحولية  المادة  من   %70 عن 
عند مالمسة  أو  الخدمــة  لمتلقي  الخدمــة  أداء  وبعد 

الوجه.

تخضع كافة محال التدليك )المساج( وفقًا ألحكام هذا 
القرار للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة 

للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة 
الكترونية وغير تالمسية.

يمكــن تشجيــع مـؤدي الخدمـــة على الحصــول علـــى 
التطعيم ضد فيروس كورونا

سيتم إغالق أي محل ال يتلزم بتطبيق االشتراطات 
وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، وغيرها 

من القرارات ذات الصلة.

 أحكام
ختاميـــــة

.)COVID-19(
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6
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

صاالت العرض بدور السينما
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

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

 )COVID-19(

تشجيع حجز التذاكر مسبقًا متى امكن ذلك.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.   

يجب على مرتــادي دور السينمــا وجميــع العامليــن االلتــزام بلبس الكمـام في جميـع 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
اليــد بنسبــة ال تقــل عــن 70% مــن المــادة الكحوليــة، والمــناديــل الورقيــة وحاويــات 

القمامة.

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

باالشتراطات الصحية.

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

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة إلكترونية 
وغير تالمسية.

السينمـــا  دور  فــي  العامليـــن  تشجيــــع  يجب 
فيـــروس  التطعيـــم ضـــد  علـى  الحصـــول  على 

.)COVID-19( كورونـــا

االلتزام بالنسب المحددة للطاقة االستيعابية بحسب االشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا )COVID-19( وترك كرسي على األقل بين المجموعات.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية

تشجيع الحجز المسبق وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وتسهيـل 
تنظيم الزيارات.

يجب وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة 
ال تقل عن متر في مناطق االنتظار )المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن بيع المأكوالت 

والمشروبات، ودورات المياه(.

يجب على جميع العاملين ارتداء الكمامات في جميع األوقات.

يجب على العمالء ممن تفوق أعمارهم 6 سنوات االلتزام بلبس الكمام في جميع 
)األوقات عدا األنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا(.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية للمنشآت وأماكن األلعاب الترفيهية إلى ما ال يزيد 
عن %50 بما يضمن مسافة 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 متر.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

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

التي تفتح دون لمس.

يجب تنظيـف وتطهيـر دورات الميـاه بشكـل دوري كل ساعتيـن متى أمكن ذلك، مع 
الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.

يجب تنظيف وتطهير األسطح المعرضة للمس بشكل متكرر بالمعقمات الكحولية 
وتنظيف األدوات متعددة االستخدام كمجسمات التسلق واللعب، والكراسي وأسطح 

الطاوالت، مقابض األبواب، أسطح دورات المياه، وأماكن غسل اليدين.
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية

تخضع كافة منشآت وأماكن األلعاب الترفيهية وفقًا ألحكام هذا القرار 
االلتــزام  من  للتأكـد  المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  قبل  من  للتفتيش 

باالشتراطات الصحية.

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

يجب تشجيع العاملين على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسية.

يحظر فتح األلعاب التي يصعب فيها إجراء التنظيف والتعقيم.

.)COVID-19(
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)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة

يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة الحفاظ على مسافة 
التباعد االجتماعي والمحددة بمتر بين المجموعات في جميع األوقات.

يجب على مرتادي برك وحمامـات السباحـة االلتـزام بارتـداء الكمامـات في المناطق 
الداخلية خصوصًا عند التعامل مع الغير.

 يجب على إدارة المنشـأة إلزام العامليـن التابعيـن لها بالحفـاظ على النظافة الشخصية 
والعامة.

يجـب على إدارة المنشــأة إلــزام العامليــن التابعيــن لها بلبس الكمامات طوال أوقات 
العمل.

26

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.   

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 إعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات اآلمنة وتقليل 
االتصال المباشر.

ر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن  يجب على إدارة المنشأة توفير مطهِّ
عة حول برك وحمامات السباحة )70%( عند المدخل وفي نقاط موزَّ

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن االستحمام، وتطهير 
ص من األدوات الشخصية المستخدمة  األجهزة اإللكترونية عند مغادرة العمل، والتخلُّ

لمرتادي برك وحمامات السباحة بشكل صحيح.

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

يجــب على إدارة المنشــأة االلتـزام باشتراطـات السالمـة لبـرك وحمامـات السباحـة الصـادرة من الوزيـر.

يجــب على إدارة المنشــأة الحــرص عــلى أن تكــون نسبــة الكلوريــن الكلــي المتبقــي فــي ميــاه  حــوض السبــاحة
ما بين )1-3( ونسبــة الحموضــة ما بيــن )6,8 - 7,8(.

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

مؤهليــن أو جهــة متخصصــة بصيــانة أحواض السباحــة.

يجــب عـــلى إدارة المنشــــأة مراعـــاة التبــاعــد االجتمـاعي والمسافـات عنـد التدريــب )متر(.

27

)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة

يجب تطهيـر وتعقيـم الخزانـة ومسحهـا قبل وبعـد كل استخـدام بالمناديل 
المطهرة أو المعقمات ان أمكن )أو مرتين في اليوم على األقل(.

يجب توفير المناديل المطهرة ذات االستخدام الواحد أو البخاخات المعقمة 
 )%70( فيهــا عن  الكحوليــة  المــادة  تركيـــز  يقـل  التي ال  المعقمـات  أو 

على األقل.

االشتراطات خاصة
يفضل أن يحضر مرتادي برك وحمامات السباحة المناشف الخاصة بهم، بغرف تبديل المالبس

الدافئ  وفي حال توفير المنشأة المناشف، يجب أن يتم غسلها بالماء 
بدرجة )80( درجة أو أكثر دفئًا بعد كل استخدام.

تفتح دورات المياه واماكن االستحمام والتبديل بشرط التعقيم المستمر
)مرتين في اليوم على األقل(.
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رواد توجيه  المنشأة  إدارة  على  يجب  التي   االشتراطات 
برك وحمامات السباحة لها وااللتزام بها من قبلهم

اليدين ومعايير  إرشادات غسل  التوعوية حول  الالفتـــات والملصقات  المنشـــأة استخــــدام  إدارة  عــلى  يجـــب 
النظافة الجيدة )متوفرة بوزارة الصحة بلغات متعددة(.

يجـــب عــلى إدارة المنشـــأة استخــــدام الالفتـــات  والملصقات التوعوية التي ُتشير إلى ضرورة تعقيم االدوات 
التي يتم مشاركتها قبل االستعمال مثل النظارات الواقية وزعانف وقبعات السباحة وغيرها.

تخضع المنشآت وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من ِقَبل الجهات الحكومية المختصة
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 .

28

)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة
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النشاط الرياضي

29

التدريبات الرياضية لإلتحادات الرياضية 
واألندية الوطنية

األندية الصحية واألكاديميات الرياضية 
والمالعب الخارجية

الجماهير الرياضية 

الدوريات المحلية
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التدريبــات فــي المــالعــب والمســاحات الخارجيــة.

األكاديميـات الرياضيــــة  ومـدارس التدريب.

جميع المالعب والصاالت.

المسابح الرسمية والمعتمدة.

تأجير المالعب الرياضية.

السبا )التدليك والمساج(.

األندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

غرف البخار والسونا والجاكوزي.

1
األلعاب الرياضية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

األنشطة المشمولة
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1
 التعقيم والنظافة

تعقيم المنشـأة ومرافقهـا بصورة دوريـة مجدولـة )مرتيـن في اليوم على األقل( 
وتوفير المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت.

عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.

تعقيم دورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

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

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

تشجيع إحضار األدوات الشخصية )المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان 
وسجادة الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.

تطهير باصات النقل يوميـًا قبل وبعد االنتقـال الى المنشـأة، ويفضـل استخدام 
السيارة الخاصة.

تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان.

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية
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1

الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.

الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر بين جميع األجهزة.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

تشجيع الحجوزات المسبقة للتدريب.

السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.

يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني.

مقر المنشأة الرياضية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية
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)COVID-19( وُيطَلب  أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

بالنسبة  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  من  المعتمدة  البروتوكوالت  اتباع 
للفحوصات، وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة للحالة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

اتباع آداب العطاس والسعال )استخدام المناديل الورقية وكيفية التخلص منها استخدام 
المرفق عن طريق ثني الذراع(.

نشر التوعية بأعراض المرض وضرورة اإلفصاح عنه وااللتزام بما تستوجبه اإلجراءات
المتبعة.

 التعليمات الصحية

التواصل والتوعية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

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

التوعية بغسل األيدي وتجنب لمس العينيـن واألنف والفم قبل غسـل اليديـن والحث
على االهتمام بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

120

34

1
الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

وضع ملصقات التباعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االماكن التالية:

قبل المدخل الرئيسي للمنشأة الرياضية عند االنتظار للكشف في نقطة الفحص.

عند الدخول إلى دورات المياه.

قاعات تدريب حصص اللياقة.

عند دكة البدالء - استراحة الرياضيين.

المصاعد.

تقليص الطاقة االستيعابية في المنشأة الرياضية بشكل عام ومرافقها بشكل خاص.

الحد من عدد األشخاص المستخدمين للمصاعد.

المخصصـة  المناطـق  الصحيـة في  االشتـراطات  بتطبيق  الخاصـة  اتبـاع االشتراطـات 
للصالة.

إرشادات تحقيق التباعد

إرشادات التباعد داخل المنشأة



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

121

35

1
الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

تخصيص مشرف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع 
الهيئة العامة للرياضة.

مهمة المشرف التأكد من تنفيـذ البروتوكول الخاص بالدليـل االرشـادي وتوفـر جميـع 
االشتراطات في المنشأة الرياضية.

يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.

تدريب المسؤولين عند نقاط الفحص على الطريقة الصحيحة الستخدام  جهاز قياس
درجة الحرارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا

متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية

.Antigen Test
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2
الدليل اإلرشادي

 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية

الرياضيـة  للمنشـآت  االستيعابيـة  الطاقـة  من   50% بنسبة  الجماهير  بحضور  يسمح 
المغلقـة.

التباعـد المطلوبـة، مع وضـع  يجب ترك كرسي بين كل مجموعة بما يضمن مسافـة 
منظميـن للتأكـد من التـزام الجماهيـر باالشتراطـات.

في  العمل  أثناء  الكمامات  بارتداء  والعاملين  واالداري  الفني  والجهاز  المدربين  الزام 
المنشأة.

 )COVID-19( بـ  مرتبطـة  أعراض  يعانـي من  متدرب  أو  السمـاح ألي موظـف  عـدم   
بالعمــل داخــل المنشأة.

الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.

والدراجـات  اللياقـة  وأجهزة  المشـي  أجهـزة  بين  متر  عن  تقل  ال  مسافة  على  الحفاظ 
الهوائية عالية الجهد.

تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل االلكتروني.

مقر المنشأة الرياضية
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2
األنشطة المشمولة

التدريبــات فــي المــالعــب 
والمســاحات الخارجيــة.

األكاديميـات الرياضيــــة  ومـدارس 
التدريب.

جميع المالعب والصاالت.

المسابح الرسمية والمعتمدة.

تأجير المالعب الرياضية.

السبا )التدليك والمساج(.

األندية الصحية واللياقة البدنية.

غرف البخار والسونا والجاكوزي.

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

ترك فترة بين الصفوف التدريبية )10 دقائق على األقل( 
للسماح لموظفي المنشأة بتنظيفها وتطهيرها.

باإلرشادات  االلتـــــزام  مـــع  المنتجـــات  لبيـــع  يسمـــح 
الصحة لمحالت  بوزارة  الخاصة  الصحية  واالشتراطات 

البيع بالتجزئة.

أو  خفضها  ويمكن  الكمامات  بلبس  المدربين  يلتزم 
خلعها أثناء التدريبات  الشديدة.

يلتزم المدربين والمتدربين بلبـس الكمامات ويستثنـى 
وقـت ممـارسة التدريب الشديد من ذلك.

تشجيع احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة.

االلتـزام بتعقيــم اماكــن االستحمـام والتبديــل بصـورة 
دورية مجدولة )مرتين في اليوم على األقل(.

أو  التعقيم  حال  في  المناشف  توفير  للمنشأة  يمكن 
غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 80 درجة مئوية.

تقليــل األعـداد المسمـوح بهـا قدر اإلمكان علـى أن ال 
يتجــاوز عــدد الحضور عدد األجهزة الموجودة في الصالة.

إرشادات عامة:

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء الحصة التدريبية.

واستخدام  والصابون  بالماء  أيديهم  وتطهير  غسل  والمتدربين  المدرب  على 
الكحول المعقمة )ال تقل نسبتها عن 70%( قبل وبعد التدريب بشكل مباشر.

يجـــب علـــى المدربيـــن الخاصيـــن تقليـــل احتكاكهـــم بالرياضييـــن، ويقتـــرح عـــدم 
ـــة باليـــد، ويتـــم تشـــجيع اإلشـــارات اللفظيـــة لضمـــان  إجـــراء التعديـــالت الضبطي

ـــة. ـــة الصحيح ـــركات الرياضي أداء الح المدرب الشخصي

 الصفوف والحصص
التدريبية الجماعية

1 متر مربع لكل شخص في الحصص التدريبية.

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

صفوف تدريـب الدراجـات: تـرك مسافـة آمنـة ال تقـل عن متر بيـن كل دراجـة 
وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية لكل حصة تدريبية.

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية

38
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وأحزمة  األرضية  والفرشات  )المناشف  الشخصية  والمعدات  األدوات  إحضار  تشجيع 
األوزان وسجادة الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك  لألدوات.

بوزارة  الخاصة  الصحية  واالشتراطات  باإلرشادات  االلتزام  مع  المنتجات  بيع  يمكن 
الصحــة لمحالت البيع بالتجزئة.

ترك فترات بين الصفوف التدريبيـة للسمـاح لموظفـي المنشـأة من تنظيــف وتطهيــر 
األدوات المستخدمة.

يجــــب عــــلى المدربيــــن تقليــــل احتكاكهــــم بالرياضييــــن، ويتم تشـــجيع اإلشـــارات اللفظية 
لضمـــان أداء التقنيـــات الرياضيـــة الصحيحـــة.

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا  الدليل اإلرشادي بنـــاًء 
على طبيعة النشاط.

األكاديميات الرياضية ومدارس التدريب

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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ترك فترة بين الحجوزات )10 دقائق على األقل( للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها 
وتطهيرها.

السماح بتأجير المعدات التي يجب اردائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

يمكن بيع المنتجات مع االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة 
لمحالت البيع بالتجزئة.

االلتزام بجميع القيود والتعليمـات واإلرشـادات الواردة في هذا الدليـل اإلرشـادي بنـاًء 
على طبيعة النشاط.

تأجير المالعب الرياضية

)COVID-19( وُيطَلب  أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

بالنسبة  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  من  المعتمدة  البروتوكوالت  اتباع 
للفحوصات، وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة للحالة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

 التعليمات الصحية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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التواصل والتوعيةتأجير المالعب الرياضية

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

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

 اتباع آداب العطاس والسعال )استخدام المناديل الورقية وكيفية التخلص منها استخدام
المرفق عن طريق ثني الذراع).

 نشر التوعية بأعراض المرض وضرورة اإلفصـاح عنه وااللتــزام بما تستوجبــه اإلجراءات
المتبعة.

 التوعية بغسل األيــدي وتجنب لمس العينيـن واألنـف والفـم قبل غسل اليديــن والحث
على االهتمام بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.

التواصل والتوعية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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وضع ملصقات التباعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االماكن التالية:

قبل المدخل الرئيسي للمنشأة الرياضية عند االنتظار للكشف في نقطة الفحص.

عند الدخول إلى دورات المياه.

قاعات تدريب حصص اللياقة.

عند دكة البدالء - استراحة الرياضيين.

المصاعد.

إرشادات تحقيق التباعدتأجير المالعب الرياضية

تقليص الطاقة االستيعابية في المنشأة الرياضية بشكل عام ومرافقها بشكل خاص.

الحد من عدد األشخاص المستخدمين للمصاعد.

اتباع االشتراطات الخاصة بتطبيق االشتراطات الصحية في المناطق المخصصة للصالة.

الحفاظ على مسافة التباعد اثناء الجلوس في دكة البدالء.

إرشادات التباعد داخل المنشأة

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

129

43

2

 تخصيص مشرف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع
الهيئة العامة للرياضة.

 مهمة المشرف التأكد من تنفيذ البروتوكول الخاص بالدليل االرشادي وتوفر جميع
االشتراطات في المنشأة الرياضية.

يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.

  تدريب المسؤولين عند نقاط الفحص على الطريقة الصحيحة الستخدام  جهاز قياس 
.Antigen Test درجة الحرارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا

متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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الدليل اإلرشادي

 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية

 التعقيم والنظافة

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

عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.

تعقيم غرف االستحمام والتبديل والخزائن ودورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

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

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

تشجيع إحضار األدوات الشخصية )المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة 
الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.

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

تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام وتقليل مشاركتها بقدر االمكان.
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الدليل اإلرشادي

 للجماهير الرياضية

اإلبالغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها واتخاذ ما يلزم.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحـاالت المخالطـة للحالـة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

)COVID-19( وُيطَلب  اعراض مرتبطة بفيروس كورونا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

في حال تسجيل حالة مؤكدة يجب تطبيـق البروتوكوالت المعتمـدة من قبل الفريـق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة.

إجراءات الدخول

التعليمات الصحية
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الدليل اإلرشادي

للجماهير الرياضية

يســـمح بحضـــور الجماهيـــر بنســـبة 50% مـــن الطاقـــة االستيعابيــــة للمنشــــآت الرياضيــــة 
المغلقـــة.

يجب ترك كرسي بيـن كل مجموعـة بما يضمن مسافـة التبـاعد المطلوبـة، مع وضع 
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل االلكتروني.

مقر المنشأة الرياضية

تعقيم المنشأة ومرافقها بصـورة دوريـة مجدولـة )مرتيـن في اليـوم على األقـل( قبـل 
وبعد إقامة المباراة المقررة.

تطهير األماكن التي يكثر فيها التالمس مثل الساللم و المقاعد.

تعقيم دورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

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

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

 التعقيم والنظافة
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الدليل اإلرشادي

 للدوريات المحلية

مقر المنشأة الرياضية

االلتزام بمسافة التبـاعد أثنـاء اللقـاءات الصحفيـة ويفضـل اجراء اللقـاءات عن طريـق 
الوسائل التقنية المختلفة.

تطبيق مبدأ التباعد في دكة البدالء.

على الممارس الرياضي تقليل االحتكاك مع زمالئه في المجموعة واالبتعاد عن التجمعات 
داخل المنشأة.

وقت اإلحماء قبل المباراة
تطهير أدوات التحكيم مثل الرايـة، الصافـرة، والكروت وغيرها بعد كل استخـدام.
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الدليل اإلرشادي

 للدوريات المحلية

منع التزاحم في ممرات دخول الملعب، وغرفة المالبس، ودورات المياه.

تطهير األماكن التي يكثر فيها التالمس مثل قوائم المرمى، ومقاعد البدالء، وأجهزة 
حكام الفار وتطهيرها بشكل مستمر.

إلزام القائمين على جمع الكرات بلبس الكمامات بشكل دائم وتطهير األيدي عند لمس 
الكرة.

يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمنة ال 
تقل عن متر وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة.

أثناء المباراة
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التعليمات التوجيهية لكافة

المحال التجارية والصناعية

ينبغي أن يحافظ العمالء في صف االنتظار على 
مسافة ال تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض، 
ويوصــى بوضــع عالمات على األرض لمساعــدة 
العمالء على معرفة مكان االصطفاف الصحيـح.

يجب تشجيع العمالء على التسوق عبر اإلنترنت 
وتوفير خدمة االستالم )خارج المحالت إن أمكن( 

أو التوصيل إلى المنازل وأماكن العمالء.

تنظيم المحل بحيث يتم وضع السلع األساسية 
بطريقة يسهل الوصول إليها.

النظر في إنشاء قسم أو أكثر لبيع المتسلزمات 
واألشيــــــاء الضروريـــة فقط لتقليـــل وقت 

عمليــة التسوق للعمالء.

تشجيع عمليات الدفع اإللكتروني وتجنب 
استخدام األوراق النقدية قدر اإلمكان.

تشجيع عمال المحالت بااللتزام بالتنظيف 
المستمر لكل عربة تسوق أو سلة بعد استخدامها 

من قبل كل عميل.

يجب على المحالت حصر وتحديد عدد العمالء 
المسمـوح لهم بالتســوق داخــل المحـل في 

وقـت واحد.

يجب على العاملين في المحالت ارتداء كمامات 
الوجه، بما في ذلك أمين الصندوق )الكاشير( 

وحاملي المشتريات.

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

مواقع مختلفة داخل المحل.
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مخطط األرضية

 لمحالت الهايبر ماركت والبقاالت
والبرادات

 منطقة
الدفع

 مسافة
متر واحد

 مسافة
متر واحد

ظار
النت

ف ا
ص

يجب طباعة هذا الملصق ليوضع على األرض 
لإلشارة إلى وجود مسافة متر واحد بين العمالء 

في صف االنتظار.

 .......... الفينيــل  ملصـق  باستخــدام  نوصـي 
بجودة عالية للطباعة.

يجب أن يكون حجم الملصق كبيرا بما يكفي 
ليقف عليه الشخص )نوصي بأن يكون نصف 

)قطر الدائرة 30 سم(.

تعليمات طباعة الملصق :

)vinyl(

51
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التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع

من المحال التجارية والصناعية
)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بتدابير الوقاية التالية:

السماح بفتح غرف تبديل المالبس بالمحال التجارية باالشتراطات اآلتية :

لصــق اإلرشــادات الخاصـــــة بالتبــاعد 
االجتماعــي على األرضيـــــات بشكــــــل 

واضح.

تعقيم اليدين بالمعقم الكحولي.

تعقيم المالبس المستخدمة أو عدم استخدامها مرة أخرى لمدة 48 ساعة.

تخصـــيــص مكـــان خــاص للمــالبس 
المستخدمة.

تنظيم االنتظار لمستخدمي منطقة غرف 
التبديــل بحسـب المســاحة بمـــا يضمــن 

التباعد االجتماعي )متر لكل  شخص(.

مستمـرة  بصـورة  الغرف  تعقيـم 
وتشجيع تعقيمها بعد كل استخدام.

االشتراطات الخاصة بغرف تبديل المالبس

اشتراطات المالبس

اشتراطات مستخدمي غرف تبديل المالبس

االلتزام بلبس الكمام.

52
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التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع

من المحال التجارية والصناعية
)COVID-19( إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

السماح بتجربة واسترجاع وتبديل السلع بالضوابط التالية:

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

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

جديد.

الشخصية  المستلزمات  النظارات والمجوهرات وغيرها من  تعقيم 
بسوائل  تعقيمها  ويمكن  مباشرة  االنسان  على جسم  توضع  التي 
رواد  من  أي  مالمسة  بعد  الفيروسات  على  تقضي  التي  التعقيم 

المحل أو العاملين فيه لها.

التجميل  مستحضرات  تجربة  يتم  ال 
والكمامات الطبية، وال يتم تبديلها أو 

استرجاعها بعد تجربتها أو بيعها.

السلع  واسترجاع  بتجربة  السماح  يتم 
قبل  مــن  تعقيمها  بشرط  األخــرى 
الموظفين بالمحل قبل ارجاعها للرف.

الغسيل الجافالكي بالبخار غسيل المالبس بالماء والصابون
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )73( ل�صنة 2021 

ب�صاأن الرتخي�س بت�صجيل اجلمعية البحرينية لهواة طيور الزينة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

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

1989، وتعديالته، 

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

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

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

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لهواة طيور الزينة، 

 

قرر الآتي: 

مادة )1(  

ـل اجلمعية البحرينية لهواة طيور الزينة يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ُتـ�شجنَّ

والثقافية حتت قيد رقم )3/ج/اأج/ث/2021(.

مادة )2( 

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.       

 

  وزير العمل والتنمية الجتماعية

 جميل بن حممد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 11 اأكتــوبــــر 2021م  
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اأ�صماء موؤ�ص�صي

اجلمعية البحرينية لهواة طيور الزينة

1-  يو�شف عبدالمهدي يو�شف الع�شفور.         

2-  ميثم عبدال�شهيد �شلمان ح�شن.

3-  اأ�شرف عبدالجليل جا�شم �شلمان عياد.       

4-  �شريف اإ�شماعيل عبداللطيف اأحمد. 

5-  يون�س �شعيد من�شور علي ح�شين �شرحان.    

6-  هرم�س نا�شر جمعة الهرم�شي الهاجري. 

7-  عبداهلل ح�شن عبداهلل الدويحي.          

8- عبدالجليل عبدالنبي علي العجيمي. 

9-  نزار محمد علي ح�شين المرزوق.            

10- فا�شل ح�شن جا�شم رجب. 
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ملخ�س النظام الأ�صا�صي 

للجمعية البحرينية لهواة طيور الزينة

 

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين عام 

2016 حتت القيد رقم )3/ج/اأج/ث/2021( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له. 

للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبـت  الجتماعية  بوزارة العمل والتنمية  ـل اجلمعية  ُتـ�شجنَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية.  

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها منزل رقم 1734، طريق 3637، جممع 536، الدراز، مملكة 

البحرين. 

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 

وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية: 

1- زيادة الترابط بين هواة طيور الزينة في مملكة البحرين. 

ـي طيور الزينة البحرينيين.  2- رْفـع الم�شتوى العلمي والثقافي لمربِّ

3- التوا�شل والتعاون مع الجمعيات والمنظمات العالمية للطيور الخليجية والعربية. 

4- زيادة توعية المجتمع باأهمية المحافظة على طيور الزينة وكيفية التعامل معها. 

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وذلك بالو�شائل التالية: 

1- اإقامـــة المحا�شرات والنـــدوات و ور�س العمل لتثقيـــف المربين والمجتمـــع البحريني بطيور 

الزينة. 

2- اإر�شـــاد المربين والهـــواة الجدد وتزويدهم بالمعلومات ال�شروريـــة وال�شحيحة لتربية طيور 

الزينة. 

3- الم�شاركة والتنظيم والح�شور في الفعاليات الوطنية المحلية والعالمية للطيور. 

4- الطـــالع على الأبحـــاث العلمية للتو�شـــل اإلى اأف�شل الو�شائل المثلى في تربيـــة وزيادة اإنتاج 

طيور الزينة. 
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ـي طيور الزينة.  5- اإقامة مناف�شات محلية بين مربِّ

ـي الطيور.  6- التعاون والتن�شيق مع الجهات المعنية للت�شهيل على المربين ومحبِّ

 وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية: 

1-  اجتماعية.               2- توعوية.   

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل: 

1( األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا. 

2( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمـــة مخلنَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره. 

كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: 

1- الع�شوية العاملة.        2- الع�شوية المنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية. 

وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

م من  ـَظـلُـّ ـنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التنَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن. 

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمنَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنينَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها. 

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.  كما حدنَّ

اجلمعية  اأع�شاء تنتخبهم  من خم�شة  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر. 

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  الأ�شا�شي اخت�شا�شات  النظام   َ وبنينَّ للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدنَّ

وكيفية حل املجل�س. 

وحول مالية اجلمعية بنينَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:  

1- ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـِده اأو اإعادة قْيـِده بع�شويتها. 
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2- ا�شتراكات الأع�شاء. 

3- الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

4- اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة. 

5- اأيـــة موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة ِوْفـقًا للقانون وبعد اأْخـذ موافقة وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية على ذلك. 

6- الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنينَّ 

اأعمالها، واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 

بعْر�س احل�شاب اخلتامي  الإدارة  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره. 

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية. 

واأخريًا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل. 

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية. 

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها. 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )75( ل�صنة 2021 

ب�صاأن ا�صتبدال ع�صو يف اللجنة الوطنية للإر�صاد والتوجيه املهني 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

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

املادة الع�شرين منه، 

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

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

وحتديد اخت�شا�شاتها، وتعديالته، 

قرر الآتي: 

مادة )1( 

2018 ب�شاأن ت�شكيل  ُيـ�شتبَدل بالبند رقم )10( من املادة )1( من القرار رقم )3( ل�شنة 

اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها، البند الآتي: 

ال�شباب  �شئون  والت�شويق – وزارة  الت�شال  اإدارة  مدير   – اهلل املطوع   عبد  ار  10- نونَّ

والريا�شة. 

مادة )2( 

على  وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام 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:  26 ربيع الأول 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 1 نوفـمـبـــــــــــر 2021م 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )76( ل�صنة 2021

 ب�صاأن الرتخي�س بت�صجيل جمعية البحرين لهواة العملت

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لهواة العمالت،

قرر الآتي:

مادة )1(

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  العمالت  لهواة  البحرين  جمعية  ل  ُت�شجنَّ

والثقافية حتت قيد رقم )4/ج/اأج/ث/2021(.

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      

 وزير العمل والتنمية الجتماعية                                                                                                                                      

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ:  26 ربيع الأول 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 1 نوفـمـبـــــــــــر 2021م 
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اأ�صماء موؤ�ص�صي جمعية البحرين لهواة العملت

1- عبداهلل يو�شف عبداهلل محمد هالل ال�شهلي.

2- �شالم رجب زايد عمر.

3- اأحمد جعفر من�شور عبداهلل ال�شيرفي.

ـر. 4- اأحمد ميرزا علي مكي الخيِّ

5- محمد ح�شين عبداهلل ح�شين جناحي.

6- �شريفة محمد ح�شن الجار.

7- عبدالرحيم محمد �شالح دروع.

8- اإبراهيم داود اإبراهيم نونو.

9- اأمين جميل محمد جمال.

10- محمد يو�شف عبداهلل محمد هالل ال�شهلي.
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ملخ�س النظام الأ�صا�صي

جلمعية البحرين لهواة العملت

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين عام 

2021 حتت القيد رقم )4/ج/اأج/ث/2021( طبًقا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيًذا له.

للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبـت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ـل اجلمعية  ت�شجنَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو )�شقة 20، مبنى 641، طريق 3625، جممع 336، مملكة 

البحرين(. 

اأن  لها  الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز  اأو  بال�شيا�شة  للجمعية ال�شتغال  ول يجوز 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

1- ت�شجيـــع هواية جْمــــع العمالت وبيـــان اأهميتها وقيمتها الفنيـــة والتاريخيـــة والعلمية لوطننا 

وللبلدان الأخرى.

2- العمل على ن�ْشـر الهواية بالطرق والو�شائل المختلفة والم�شروعة.

3- تمكيـــن اأع�شـــاء الجمعية مـــن اإن�شاء عالقات مـــع المهتمين بالهواية في الـــدول الأخرى من 

�شاأنها ت�شهيل تباُدل العمالت الورقية والمعدنية القديمة والحديثة.

4- اتخاذ هذه الهواية اأداة للتعريف بمملكة البحرين ونه�شتها.

5- العناية بالبحوث والدرا�شات المتعلقة بالعمالت.

نات لم�شاعدة الباحثين وجامعي العمالت على الطالع على  6- توفير �شجالت المزادات والمدونَّ

اأحدث الموا�شيع والتجاهات الحالية.

7- العمل على توفير الأخبار والمعلومات المتعلقة بالعمالت والمزادات.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

1- عقد الندوات والموؤتمرات والبرامج، وتنظيم ور�س العمل والدورات التدريبية. 
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2- اإقامة المعار�س والمزادات للعمالت، والم�شاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية. 

ـر عن اأهداف الجمعية ودورها.  3- اإ�شدار ن�شرة دورية تعبِّ

4- اإعداد قاعدة بيانات لخدمة المهتمين وهواة جْمـع العمالت.

5- تفعيل �شبكات التوا�شل الجتماعي وو�شائل الإعالم لن�شر هواية جْمـع العمالت.

6- الم�شاركة في الموؤتمرات والور�س والدورات محلًيا واإقليمًيا ودولًيا.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية التثقيفية.

وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عاًما.

2( اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمـــة مخلنَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: كما ق�شنَّ  

 1- الع�شوية العاملة.     2- الع�شوية المنت�شبة.       3- الع�شوية الفخرية.

ـل  وبنينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شْ

م من  ـَظـلُـّ ـنت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التنَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائًيا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمنَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنينَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنينَّ  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مدًدا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيًقا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنينَّ  للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعَقـد مرة كل �شهر. كما حدنَّ

وكيفية حل املجل�س.

وحول مالية اجلمعية بنينَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من :
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1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـِده اأو اإعادة قْيـِده بع�شويتها.

2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4( اإيـــرادات الحفـــالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمهـــا اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة. 

5( الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حـــدود القوانين المعمول بهـــا في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنينَّ 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث  31 دي�شمرب من كل عام،  وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

بعْر�س احل�شاب  الإدارة  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  ال�شرف طبًقا لالئحة 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخرًيا بنينَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها 

اختيارًيا اأو اإجبارًيا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )79( ل�صنة 2021

 ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت

جلمعية التوفري والت�صليف التعاونية ملوظفي وزارة ال�صحة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

2000، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )65،64( منه،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2002 ب�شاأن اإعادة ت�شجيل جمعية التوفري والت�شليف التعاونية 

ملوظفي وزارة ال�شحة،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2021/10/24 والثابتة فيها 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )21، 23، 35، 37، 39، 44( من قانون اجلمعيات التعاونية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س 

الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التوفري والت�شليف التعاونية ملوظفي وزارة ال�شحة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

مادة )1(

التعاونية ملوظفي وزارة ال�شحة ملدة  التوفري والت�شليف  اإدارة موؤقت جلمعية  ـن جمل�س  يعينَّ

ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ اإبراهيم علي عبداهلل عي�شى، وع�شوية كل من:

1- اأحمد عبدعلي حبيب.

2- عبا�س عبدالعزيز محمد الماجد.

3- عبدالجليل عبا�س علي الماحوزي.

4-  محمد جعفر عبداهلل.

5- مجيد عي�شى الأ�شد.

6- اإبراهيم اأحمد الم�شتر�شد.
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مادة )2(

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

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

للجمعية. وعلى املوظفني والقائمني بالعمل يف اجلمعية اأْن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت 

جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )3(

م للوزارة ب�شاأن حالة اجلمعية، والأو�شاع  ـل يقدنَّ على جمل�س الإدارة املوؤقت اإعداد تقرير مف�شنَّ

القائمة بها، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع  بعد موافقة وزارة العمل 

ـاًل  والتنمية الجتماعية ُيعَقد قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شنَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  اإدارتها اجلديد يف  العمومية جمل�س  وتنتخب اجلمعية  حالة اجلمعية.  عن 

التعاونية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  املجل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا  2000 وما قرنَّ ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

ال�شاأن.

مادة )5(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام 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:  26 ربيع الأول 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 1 نوفـمـبـــــــــــر 2021م 
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الهيئة العامة للريا�صة

 قرار رقم )15( ل�صنة 2021 

ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت لنادي الدير الريا�صي والثقايف 

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة: 

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

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

1989، وتعديالته، 

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

العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

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

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي الدير الريا�شي والثقايف، 

ـنة عدم كفاية عدد  مة من القائم باأعمال اإدارة الرقابة والتدقيق املت�شمِّ وعلى املذكرة املقدنَّ

اأع�شاء جمل�س الإدارة لنعقاده انعقادًا �شحيحًا، 

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

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة، 

قرر الآتي: 

مادة )1( 

عي�شى  برئا�شة علي  عام،  ملدة  والثقايف  الدير الريا�شي  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ـن  يعينَّ

املا�شي، وع�شوية كل من: 

نائبًا للرئي�س.  1-  ح�شن جعفر بن رجب   

ع�شوًا.  2-  عبا�س محمد الموؤمن   

ع�شوًا.  3-  محمد عبا�س المدوب   

ع�شوًا.  4-  با�شم ر�شي ح�شن    

ع�شوًا.  5-  ح�شين علي مدن    

ع�شوًا.  6-  علي محمد ح�شين    

ع�شوًا.   7-  محمود محمد �شهاب   
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مادة )2( 

الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرنَّ الخت�شا�شات  ـن  املعينَّ الإدارة  ملجل�س  تكون 

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

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

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

والنظام   ،1990 ل�شنة   )1( رقم  بالقرار  ال�شادرة  للريا�شة  العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة 

الأ�شا�شي للنادي. 

مادة )3( 

م اإىل الهيئة العامة للريا�شة ب�شاأن اأو�شاع النادي،  ـن تقريرًا يقدنَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املعينَّ

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

لأحكام القانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهم، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار. 

مادة )4( 

دة  املحدنَّ املدة  انتهاء  قبل  ُيـعَقـد  لجتماع  العمومية  اجلمعية  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  يدعو 

ـاًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الهيئة، ويعر�س عليها تقريرًا مف�شنَّ

عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة جديدًا يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد 

اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، ِوْفـقًا للقانون والالئحة النموذجية 

والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليهم. 

مادة )5( 

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

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

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�صة 

خالد بن حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 17 اأكتـوبـــــــــر 2021م  
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الهيئة العامة للريا�صة

 قرار رقم )16( ل�صنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام اللئحة النموذجية للنظام الأ�صا�صي للأندية اخلا�صعة

 لإ�صراف الهيئة العامة للريا�صة ال�صادرة بالقرار رقم )1( ل�صنة 1990

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

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

العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  من   )10( املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، الن�س الآتي:

مادة )10(:

ُتـ�شَقط الع�شوية عن اأع�شاء النادي يف احلالت الآتية:

1-   اإذا فقد الع�شو �شرطًا من �شروط الع�شوية.

2-   الوفاة.

ـــل الع�شو تاأديبيـــًا اأو اإداريًا ِوْفـقًا لل�شروط والأحكام الـــواردة في هذا النظام والالئحة  3-   ف�شْ

الداخلية للنادي.

املادة الثانية

ُتـ�شاف اإىل الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة 

ها الآتي:  للريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990 مادة جديدة برقم )10( مكررًا، ن�شُّ

»اإذا تاأخر الع�شو عن �شداد ال�شرتاك يف موعد ا�شتحقاقه، مينح فرتة �شماح مدتها 90 يومًا 
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ل م�شحوب بعلم الو�شول. ل�شداد ال�شرتاك، �شريطة حثِّه على ال�شداد مبوجب اإخطار م�شجنَّ

من  عنها  ين�شاأ  ما  كل  ويوقف  يتم جتميد ع�شويته  بال�شداد  الع�شو  التزام  حالة عدم  ويف 

حقوق اإىل حني ال�شداد«.

املادة الثالثة

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

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�صة 

خالد بن حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 20 اأكتـوبـــــــــر 2021م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )267( ل�صنة 2021 

ب�صاأن ت�صنيف عقارين يف منطقة املرخ – جممع 531 

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 املعدنَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  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 )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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 املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

منطقة املرخ – جممع 531 �شمن  و05044508 الكائنان يف   05044507 ي�شنف العقاران 

ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( – وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبنَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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 مادة )2( 

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار. 

مادة )3( 

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

 

 

                                                  وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف 

 

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443هـ    

المـــــــــوافـــق: 7 اأكتـوبـــــــــر 2021م     
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

قرار رقم )283( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة عايل – جممع 738

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 املعدنَّ

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

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

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

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

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(

ورقم   07020439 ورقم   07020440 ورقم   07021165 رقم  العقارات  ت�شنيف  يغرينَّ 

07020438 ورقم 07025325 الكائنة مبنطقة عايل جممع 738 من ت�شنيف مناطق العمارات 

ذات الثالثة طوابق با�شتخدام جتاري B3* اإىل ت�شنيف املناطق اخلدمية )S(  ِوْفقا ِلـما هو 
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وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليها 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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ:  19ربيع الأول 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأكتـــوبــــــر 2021م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )284( ل�صنة 2021

ب�صاأن ت�صنيف عقار وتغيري ت�صنيف عقار

 يف منطقة اأبو العي�س – جممع 607

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 املعدنَّ

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

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،

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

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

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  ـف العقار رقم 06027133 �شمن ت�شنيف ال�شكن اخلا�س ب )RB(، ويغينَّ ي�شننَّ

العقار رقم 06027134اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة  )PS( الكائنني مبنطقة 
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عليهما  وتطبنَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقا    607 جممع  العي�س  اأبو 

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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ:  19ربيع الأول 1443هـ

الـمــوافــــــــق: 25 اأكتــوبــــــــر 2021م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

قرار رقم )285( ل�صنة 2021 

ب�صاأن ت�صنيف عقار يف منطقة جزيرة حوار – جممع 1107 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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 املعدنَّ

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

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدنَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي: 

مادة )1( 

ـف العقار رقم 14000305 الكائن يف منطقة جزيرة حوار ، جممع 1107 �شمن ت�شنيف  ي�شننَّ

مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة – )SP( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

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



العدد: 3562 – الخميس 4 نوفمبر 2021

167

 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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

 ع�صام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ:  19 ربيع الأول 1443هـ   

الـمــــوافــــــق: 25 اأكتــوبـــــــــر 2021م   
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

قرار رقم )286( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة جدحف�س – جممع 425

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدنَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغرينَّ ت�شنيف العقار رقم 04041282 الكائن مبنطقة جدحف�س جممع 425 من ت�شنيف 

املناطق غري املخططة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف 

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

رقم )28( ل�شنة 2009.
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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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ:  19 ربيع الأول 1443هـ   

الــمــــوافـــــق: 25 اأكتــوبـــــــــر 2021م   
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م�صرف البحرين املركزي

  

 قرار رقم )45( ل�صنة 2021 

 باإلغاء الرتخي�س املمنوح 

 مل�صرف الطاقة الأول �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 لئحة اخلدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين املركزي ال�شادرة بالقرار رقم 

)1( ل�شنة 2007، وتعديالتها، 

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

 

قرر الآتي: 

مادة )1( 

يلغى ترخي�س م�شرف الطاقة الأول �س.م.ب. )مقفلة( - بنك قطاع جملة )وفقًا للمبادئ 

الإ�شالمية(، املمنوح بتاريخ 22 يونيو 2008 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 69089. 

 

مادة )2( 

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

                                                حمافظ م�صرف البحرين املركزي 

ر�صيد حممد املعـراج 

 

 �شدر بتاريـــــخ: 26 ربيع الأول 1443هـ   

الموافــــــــــــــــــق: 1 نوفمبــــــــــــــر 2021م 
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )46( ل�صنة 2021

باإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�صركة اإن�صوريون )ذ.م.م(.

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،

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

غري  العامة  اجلمعية  قرار  ح�شب  به  ـ�س  املرخنَّ الن�شاط  مزاولة  عن  ـفها  لتوقُّ وذلك  املذكورة، 

العادية لل�شركة بتاريخ 3 نوفمرب 2020،

قرر الآتي:

مــادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة اإن�شوريون )ذ.م.م( امل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 

1- 54710 املوؤرخ يف 30 �شبتمرب 2004.

مــادة )2(

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

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

                                                            حمافظ م�صرف البحرين املركزي 

ر�صيد حممد املعـراج 

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1443هــ

الـمــوافــــــــق: 2 نوفمبــــــــــــر 2021م
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 الإعلنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�صنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�صنة 2006   ب�صاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعلن رقم )19( ل�صنة 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.

 وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�صناعية
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 اختراع[ براءة 12]
 

 
 1688 [ رقم البراءة:11]
 

 
 28/10/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150016[ رقم الطلب: 21]
27/01/2015[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2013/001659[ رقم اإليداع الدولي: 86]
[ األولوية:30]

MI2012A001350 [31]
[32] 31/07/2012 

 إيطاليا[ 33]
المخترعون:[ 72]

 تارانتينو، جيرمانو -2الكورتي، أندري،  -1 
أليسكو اس.آر.ال. -1[ مالك البراءة: 73]

 56122-بي، آي/216فيا ديلال لينز،  -1  عنوان المالك:
 بيسا، إيطاليا

ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]
  

 [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: A23K 1/175 A61K 33/26 
A61K 9/16

[ المراجع:56]

D1: WO 2005/082167 A1 
D2: US 2010/008865 A1 
D3: US 2007/148259 A1

 
 تركيبة صلبة تشتمل علي الحديد لالستخدام في حاالت نقص الحديد [ اسم االختراع:54]

 [ الملخص:57] 
الستخدامها في حاالت النقص الكلي أو النسبي للحديد. على وجه الخصوص، يتعلق االختراع بتركيبة أساسها الحديد،  

يتعلق االختراع الحالي بتركيبة صلبة، وبشكل مفضل في صورة مسحوق أو حبيبات، الستخدامها في عالج 
ال، االضطرابات أو األمراض ذات الصلة بنقص الحديد أو مشتقة منه. وتُعد تركيبة االختراع الحالي مناسبة لألطف

الخاضعين، المراهقين، والرياضيين، والرجال والنساء والنساء الحوامل وكبار السن. وأخيراً، يتعلق االختراع الحالي 
 بعملية لتحضير التركيبة الصلبة المذكورة.

13عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1689 [ رقم البراءة:11]
 

 
 28/10/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140106[ رقم الطلب: 21]
17/08/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2012/066133[ رقم اإليداع الدولي: 86]
[ األولوية:30]

13/385,421[31]
[32] 17/02/2012 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
[ المخترعون:72]

 جاكوب إل. كيربس -2دافيد سالي،  -1 
واغستاف، انك. -1[ مالك البراءة: 73]

إن. فلورا رود، سبوكان، دبليو  3910 -1عنوان المالك:  
 ، الواليات المتحدة األمريكية99216إيه 

سماس للملكية الفكرية[ الوكيل:74]
  

 [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: B22D 11/16 

[ المراجع:56]

D1: US 7296613 B2 
D2: US 7669638 B2 
D3: US 2010/0060291 A1 
D4: US 6257004 B1 
D5: US 6236110 B1 
D6: US 4712602 A 
D7: US 4936374 A

 
 نظام للكشف عن التسرب [ اسم االختراع:54]

 [ الملخص:57] 
االختراع الراهن عن قالب صب متواصل مزود بنظام للكشف عن التسرب، قد يشتمل على هيكل قالب صب،  يكشف 

قالب صب معدن مصهور مزود بمدخل للقالب ومخرج للقالب، ويكون لمخرج القالب محيط لتجويف للقالب؛ ونظام 
شارة يزود تيار متعادل إلى مجس/ ل عند أو بالقرب من محيط مخرج للكشف عن التسرب قد يشتمل على مول ِّد لِلِّ موص ِّ

القالب، كاشف للتيار يتصل كهربائياً إلى المجس/الموصَّل؛ وجهاز تحكم قابل للبرمجة مشكل الستقبال إشارة كهربائية 
ل.  من نظام الكشف عن التسرب فيما يتعلق بحالة المجس/الموص ِّ

30عناصر الحماية: عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1690البراءة:[ رقم 11]
 

 
 31/10/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140026[ رقم الطلب: 21]
13/03/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2012/055187[ رقم اإليداع الدولي: 86]
[ األولوية:30]

61/573,900[31]
[32] 14/09/2011 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 داي، شيام، في -1المخترعون:[ 72]
أكواسورس تكنولوجيز  -1[ مالك البراءة: 73]

كوربوريشن
كاثرين درايف، نورث  199 -1عنوان المالك:  

، الواليات المتحدة 15642هونتينغدون، بنسلفانيا 
 االمريكية

ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس[ الوكيل:74]
  

 [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: B01D 3/00 

[ المراجع:56]
D1: US 4035243 A 
D2: US 3119752 A 
D3: US 3396086 A 
D4: WO 2006/123258 A2 
D5: WO 02/50215 A2

 
 نظام وطريقة لمعالجة المياه [ اسم االختراع:54]

 [ الملخص:57] 
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لمعالجة مياه الصرف الصحي تشتمل على: استقبال مياه الصرف الصحي عند  

؛ ضغط مياه الصرف VOCsضغط أول ودرجة حرارة أولى، وتشتمل مياه الصرف الصحي على مواد صلبة ذائبة و
ى درجة حرارة ثانية إلنتاج ماء مقطر الصحي إلى ضغط ثاني؛ التسخين المسبق لمياه الصرف الصحي المضغوطة إل

وماء مضغوط/ مسخن مسبقاً؛ تسخين الماء المضغوط/ المسخن مسبقاً إلى درجة حرارة ثالثة إلنتاج ماء مضغوط/ 
مسخن؛ إزالة المواد الصلبة الذائبة من الماء المضغوط/ المسخن، بواسطة مبخر يعمل عند ضغط ثالث أقل من الضغط 

وماء مالح، وبلورة الماء المالح، بواسطة وسيلة تبلر تعمل عند ضغط رابع أكبر من الضغط الثاني،  الثاني، إلنتاج بخار
إلنتاج منتج نفايات كتلة صلبة وبخار. ويستخدم البخار الناتج بواسطة وسيلة التبلر، عند الضغط الرابع ودرجة حرارة 

لناتج من المبخر كمصدر حراري لوسيلة التبلر.رابعة كمصدر حراري لسخان و/ أو سخان مسبق، ويستخدم البخار ا

 40عناصر الحماية: عدد
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 الإعلنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�صنة 2006 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعلن رقم )26( ل�صنة 2021

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

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

   وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�صناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1845

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة )1(

 الت�صنيف: 12-08

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1846

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة )2(
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 الت�صنيف: 12-08

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1847

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة )3(

 الت�صنيف: 12-08

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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رقم الطلب:  ب ت /  1848

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة لعبة )1(

 الت�صنيف: 12-01

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1849

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة لعبة )2(

 الت�صنيف: 12-01
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ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 املنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1850

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/04

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة لعبة )3(

 الت�صنيف: 12-01

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1855

ا�صم الطالب :  كروك�س، انك.

عنوانه : 13601 فيا فارا، برومفيلد، كولورادو 80020، الوليات المتحدة الأمريكية

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/22

و�صف طلب الت�صميم: لبا�س للقدم- 1
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 الت�صنيف: 02-04

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1856

ا�صم الطالب :  كروك�س، انك.

عنوانه : 13601 فيا فارا، برومفيلد، كولورادو 80020، الوليات المتحدة الأمريكية

تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/22

و�صف طلب الت�صميم: لبا�س للقدم- 2

 الت�صنيف: 02-04

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1857

ا�صم الطالب :  كروك�س، انك.

عنوانه : 13601 فيا فارا، برومفيلد، كولورادو 80020، الوليات المتحدة الأمريكية
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تاريخ تقديم الطلب: 2021/08/22

و�صف طلب الت�صميم: لبا�س للقدم- 3

 الت�صنيف: 02-04

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1872

ا�صم الطالب :  تورلن هولدينغ اأ�س اأيه

عنوانه : رو دو جورا 11، 2345 لي�س بريوليوك�س، �شوي�شرا

تاريخ تقديم الطلب: 2021/10/27

01-RM40 – و�صف طلب الت�صميم: �شاعة يد

 الت�صنيف: 10-02

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية

رقم الطلب:  ب ت /  1862

ا�صم الطالب :  كروك�س، انك.
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عنوانه : 13601 فيا فارا، برومفيلد، كولورادو 80020، الوليات المتحدة الأمريكية

تاريخ تقديم الطلب: 2021/09/14

و�صف طلب الت�صميم: لبا�س للقدم

 الت�صنيف: 02-04

ا�صم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية
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انق�صاء احلقوق املرتتبة على الر�صوم والنماذج ال�صناعية وبطلنها 

ا�شتناداً 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�شنوية01 / 011 / 116662021
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعلنات اإدارة الت�صجيل

اإعلن رقم )871( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اأحمد الهرم�شي الهاجري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النجمة الم�شيئة لالإلكترونيات(، الم�شجلة 

م�شئولية  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة  والخام�س من  الثاني  الفرعين  تحويل  32400-2، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد 

وفي�شل   ،)%49 )ن�شبة   SADIQUE KUNHINELLIو  ،)%1 )ن�شبة  الهاجري  الهرم�شي  اأحمد  عبدالرحمن 

بانيامبالت نالمكنداتيل )ن�شبة 25%(، وفيروز بانيامبالت نالمكنداتيل )ن�شبة %25(.

اإعلن رقم )872( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

القيد  الم�شجلة بموجب  الطازجة(،  للفواكه  ا�شم )توتي فروتي  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  علي حمد، مالك 

رقم 48655، طالبًا تحويل الفرع رقم 21 من الموؤ�ش�شة اإلى فرع ب�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها تعود 

للمالك نف�شه، والبالغ راأ�شمالها مبلغًا مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعلن رقم )873( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

  

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

الحواج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوبر برايت للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85088، 
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طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الفردية، الم�شجل با�شم )اإي�شت واي للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

ح�شن  علي  �شعيد  ر�شي  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   ،2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

الحواج )ن�شبة 51%(، وNAVANEETH KRISHNAN MULAMOOTTIL GOPALAKRISHNAN )ن�شبة %49(.

اإعلن رقم )874( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل موؤ�ص�صة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها ال�شيد/ عبداهلل غازي عبداهلل 

الم�شجلة  اإك�شبر�س ذ.م.م(،  ا�شم )با�شتا  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  الكعبي، مالك  �شلهام 

بموجب القيد رقم 56766، طالباأ تحويل الفرع رقم 16 من ال�شركة والم�شجل با�شم )فالب فرايد ت�شيكن ذ.م.م( 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن رقم )875( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ منى اإبراهيم عي�شى 

طالبة   ،72580 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )زرار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي، 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين بن علي بن ح�شن المحمد علي، ومنى اإبراهيم عي�شى اأحمد 

علي. 

اإعلن رقم )876( ل�صنة 2021

ب�صاأن تخفي�س راأ�صمال

�صركة اأوال اخلليج لل�صناعات �س.م.ب )مقفلة(       

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها اأفراح عي�شى اإ�شماعيل اأحمد 

من مكتب المحامي ح�شن ر�شي وم�شاركوه، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل 

ا�شم )اأوال الخليج لل�شناعات �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30362-1، طالبة تخفي�س راأ�شمال 

ال�شركة من  27،604،832 دينارًا بحرينيًا اإلى  4،157،192دينارًا بحرينيًا.

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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اإعلن رقم )877( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ جا�شم محمد ح�شن 

مهدي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز بيرل لالأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 18248، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

)األفين( 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.  

اإعلن رقم )878( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل فرع ب�صركه ت�صامن

محمد  فاطمة  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

بموجب  الم�شجلة  الممتاز(،  زاوية  )�شوارما  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  البنعلي،  عبداهلل محمد 

القيد رقم 98926-3، طالبة تحويلها اإلى فرع ب�شركة الت�شامن الم�شماة )زاوية قو�س المطر لل�شاورما/ ت�شامن( 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-126671.

اإعلن رقم )879( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  العامة(،  للتجارة  تجارية  )األــوان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  مدن، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  117537، طالبًا 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عبداهلل علي مدن )ن�شبة 29%(، ومرت�شى 

�شبر جعفر الق�شاب )ن�شبة 29%(، وفخر �شعيد عبدالح�شن علي فخر  )ن�شبة 29%(، وح�شن علي عبداهلل علي 

ال�شاخوري )ن�شبة %13(. 
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اإعلن رقم )880( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الكهربائية(،  رم�شاء  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  رم�شان، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  7041-4، طالباً تغيير 

و  ،)%55 )ن�شبة  رم�شان  عي�شى  احمد  عي�شى  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

ASOKAN ACHANGADAN KRISHNAN )ن�شبة %45(.

اإعلن رقم )881( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

اآدم كوتي  بالنجات  اإليها جودابي  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

موي دين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلول لم�شة واحدة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 137076، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

 FASILو  ،)%51 )ن�شبة  دين  موي  كوتي  اآدم  بالنجات  من: جودابي  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين( 

KANDIKKAL PANNEN )ن�شبة %49(.

اإعلن رقم )882( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 

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

الر�شيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فجر الخليج التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78730، 

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

و   ،)%51 )ن�شبة  الر�شيد  �شعد  اأحمد  �شلطان  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000

RAJESH KESAVAN )ن�شبة %49(.

اإعلن رقم )883( ل�صنة 2021

ب�صاأن دمج و�صم �صركة )�صفيق للزجاج والأملنيوم ذ.م.م( 

اإىل �صركة )مركز �صفيق للزجاج والرباويز ذ.م.م( 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنة تقدمت اإليها موؤ�ش�شة )العتماد ال�شت�شارية( 
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نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شفيق للزجاج والألمنيوم ذ.م.م(، الم�شجلة 

الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  بال�شركة ذات  ال�شم  بطريق  ال�شركة  87457-1، طالبة دمج  رقم  القيد  بموجب 

)مركز �شفيق للزجاج والبراويز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58333-1، وحلول ال�شركة المندَمج فيها 

محل ال�شركة المندِمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيدة والمبررة 

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

اإعلن رقم )884( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

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

خالد ربيعة الدو�شري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بينار�س للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  125767، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 80،000 )ثمانون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها. 

اإعلن رقم )885( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  كال�شيكو  )عالم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اإبراهيم، 

51882-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ح�شين محمد جا�شم اإبراهيم، وعبداهلل بن من�شور 

بن عبداهلل اآل حرز، وح�شين بن من�شور بن عبداهلل اآل حرز.  

اإعلن رقم )886( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ يو�شف عي�شى محمد 

علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار ا�شتبرق للمجوهرات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145899، 

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

50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 
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اإعلن رقم )887( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ت�صامن

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

جمعه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )النظم الرباعية للت�شويق(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87686، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( 

رم�شان  عبداهلل  را�شد  ونادر   ،)%60 )ن�شبة  جمعه  محمد  جعفر  عي�شى  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

العبا�شي )ن�شبة %40(.

اإعلن رقم )888( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

بموجب  الم�شجلة  ال�شياحية(،  للخدمات  �شيدني  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المرباطي، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  3314-8، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القيد رقم 

)ن�شبة  المرباطي  علي  كل من: محمد ح�شن  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(  وبراأ�شمال مقداره 2،000 

51%(، و�شامية بنت �شالح البياتي )ن�شبة %49(.

اإعلن رقم )889 ( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 

اإليها ال�شيدة/ منى داُود عثمان  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت  تعلن 

العيبان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون المعلم التركي للرجال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

83563، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة �شالون المعلم التركي للرجال ذ.م.م TEACHER TURKISH SALON FOR MEN W.L.L( وبراأ�شمال 

.MD JOWEL RANA MD AFAZ UDDIN مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

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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اإعلن رقم )890( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

اأحمد محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأجنحة المنامة الذهبية للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  115180، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد �شالح عبده اأحمد محمد )ن�شبة 

10%(، وMUHAMMED RASHEED KARAKKAT PURAYIL )ن�شبة 90(.

اإعلن رقم )891( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

والم�شروبات(،  الأغذية  وبيع  لتجارة  ع�شقالن  )اأعمال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  الفقعاوي، 

94778-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شارة �شالح اإبراهيم 

الفقعاوي )ن�شبة 75%(، وفادي �شالح اإبراهيم الفقعاوي )ن�شبة %25(.

اإعلن رقم )892( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ح�شة علي �شالح 

ت�شامن(  والخدمات/  للتجارة  )الإيمان  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  مالَكي  ورثة  عن  نيابة  العلي،  مقبل 

ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-28047 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  و�شريكه،  العو�شي  وحيد محمد  لل�شيد/  المملوكة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم القيد، وبراأ�شمال مقداره 500  القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)خم�شمائة( 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.


	3562

