
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين

ال�شنة الرابعة وال�شبعون



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

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



محتويات العدد

العدد: 3566 – الخميس 25 نوفمبر 2021

3

قرار رقم )64( ل�سنة 2021 ب�شاأن قو�عد و�أحكام توزيع ِقـَطـع �أر��شي م�شروع �لتخطيط �أو �إعادة 

5 ���������������������������������������������������������������� �لتخطيط �لذي يتم �ال�شتمالك من �أجله 

 قرار رقم )126( ل�سنة 2021 با�شتبد�ل جدول جهات �لعمل في خدمة �لمجتمع و�أنو�ع �الأعمال

8 ������������������������������������������������ �لتي تماَر�س فيها �لمر�ِفق للقر�ر رقم )35( ل�سنة 2018  

 قرار رقم )127(  ل�سنة 2021 ب�شاأن تحديد موعد المتحان طالبي �لقيد في جدول �لمحامين  

�ر�شين لل�شريعة �الإ�شالمية ���������������������������������������������������������������������� 18 لغير �لدَّ

20 ������������������������������ قرار رقم )11( ل�سنة  2021 ب�شاأن �لترخي�س بتثبيت �لعالمات �لبحرية  

 قرار رقم )128( ل�سنة 2021 ب�شاأن �إجر�ء�ت تقديم طلب �إخر�ج �شلوك معيَّـن  

من حْظـر �إ�شاءة ��شتغالل �لو�شع �لمهيمن العتبار�ت ��شتثنائية 

تقت�شيها �لم�شلحة �لعامة و�لبت فيه �������������������������������������������������������������������� 25

يد �لبحري  قرار رقم )322( ل�سنة 2021 ب�شـــــاأن �شو�بط و�إجر�ء�ت نْقـل ُرَخـ�س �ل�شّ

27 ��������������������������������������������������������������������������������������� من �شخ�س �إلى �آخر 

قرار رقم )326( ل�سنة 2021 ب�شاأن لجنة توزيع قطع �الأر��شي على م�شتحقي �لتعوي�س

 �لعيني عن �ال�شتمالك في �لمناطق و�الأر��شي الأغر��س �لتخطيط و�إعادة �لتخطيط 

29 ��������������������������������������������������������������������������������� وقو�عد و�إجر�ء�ت �لتوزيع

 قر�ر�ت وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

33 ���������������������������������������������������������������������������� ب�شاأن تغيير ت�شنيف عدد عقار 

قرار رقم )17( ل�سنة 2021 ب�شاأن ت�شجيل �التحاد �لبحريني  للبادل������������������������������������ 39

 قرار رقم )47( ل�سنة 2021 باإلغاء �لترخي�س �لممنوح

40 ���������������������������������������������������������� لـ »�شركة �ل�شر�فة �لحديثة �س.م.ب. )مقفلة(«

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

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

41 ������������������������������������������������������������������������������� �إعالن رقم )21( ل�سنة 2021

47 ������������������������������������������������������������������������������������ �إعالنات �إد�رة �لت�شجيل

49 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��شتدر�ك





العدد: 3566 – الخميس 25 نوفمبر 2021

5

  قرار رقم )64( ل�سنة 2021 

  ب�شاأن قو�عد و�أحكام توزيع ِقـَطـع �أر��شي م�شروع �لتخطيط �أو �إعادة �لتخطيط

�لذي يتم �ال�شتمالك من �أجله 

رئي�س مجل�س الوزراء: 

ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  على   بعد الطالع 

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

رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

الأخ�س املادة )19( منه،  

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

 وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

يكون التعوي�س عن ال�شتمالك يف املناطق والأرا�شي لأغرا�س التخطيط اأو اإعادة التخطيط 

عينًا بِقـَطـع من اأرا�شي م�شروع التخطيط اأو اإعادة التخطيط الذي يتم ال�شتمالك من اأجله، 

ر من جلنة التثمني لكل قطعة. طبقًا للثمن الأ�شا�شي املقدَّ

وُتـ�شتثَنـى من التعوي�س العيني احلالت الآتية:

ـــط للتوزيع، علــى الراغبين في التعوي�س  1- عــدم كفاية عدد ِقـَطـــع اأرا�شي الم�شــروع اأو المخطَّ

العيني ممن تم ا�شتمالك عقاراتهم، ويكون التعوي�س نقدًا اأو عينًا باأرا�ٍس في مناطق اأخرى 

ر مــن لجنة التثمين، على األ يقل التعوي�س عن قيمة  اأو بكليهمــا طبقًا للثمن الأ�شا�شــي المقدَّ

العقار قبل التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

ر التعوي�س العيني لأيِّ �شبب من الأ�شباب بما في ذلك عدم ا�شتيفاء العقار الم�شتمَلـــك  2- َتـَعـــذُّ

الحــد الأدنى لم�شــاحة العقارات الواردة فــي المادة )13( من الالئحة التنفيذية للمر�شــوم 

ة للتعمير والتطويــر ال�شادرة  بقانــون رقم )3( ل�شــنة 1994 ب�شــاأن تق�شــيم الأرا�شي المعــدَّ

بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، ويكون التعوي�س عنها نقدًا، على األ يقل التعوي�س عن قيمة 

العقار قبل التخطيط اأو اإعادة التخطيط.
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�ملادة �لثانية

اأو اإعادة التخطيط الذي يتم ال�شتمالك من  اأرا�شي م�شروع التخطيط  ِقـَطـع  يكون توزيع 

اأجله، ِوْفـقًا للقواعد الآتية:

1-  لمالــك العقــار الواقــع في المنطقة التي تم ا�شــتمالكها، حــق الأولوية فــي التعوي�س بقطعة 

ر بمعرفة لجنــة التثمين لكل  اأر�ــس اأو اأكثــر مــن المخطط الجديــد بالثمن الأ�شا�شــي المقــدَّ

قطعة. 

ـــ�شاله ب�شــبكة  2-  الأْخـــذ فــي العتبــار موقع العقار قبل التخطيط اأو اإعادة التخطيط ومدى اتِّ

الطرق.

الأْخـذ في العتبار ت�شنيف العقار قبل التخطيط اأو اإعادة التخطيط.  -3

4-  اللتزام قْدر الإمكان باأل تتجاوز ن�شبة الفرق بين الم�شاحة للعقار البديل والعقار المنزوعة 

ِمـْلـكيته )%30(.

5-  اللتزام قْدر الإمكان بالتعوي�س بقطعة اأر�س اأو اأكثر في موقع العقار الم�شتمَلـك اأو محيطه.

6-  األ تقــل قيمــة قطعــة الأر�س التي يتم التعوي�س بها عن قيمة العقــار قبل التخطيط اأو اإعادة 

التخطيط. 

�ملادة �لثالثة

ـط اجلديد بح�شب الثمن  يجوز التعوي�س العيني باأكرث من اأر�س جمتمعة اأو متفرقة يف املخطَّ

الأ�شا�شي لكل قطعة. 

�ملادة �لر�بعة

يف حالة وجود جمموعة عقارات وْقـفية )وْقـف خريي( ل ت�شتويِف كلها اأو بع�شها احلد الأدنى 

مل�شاحة العقارات الواردة يف املادة )13( من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 

ة للتعمري والتطوير ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009،  1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُيـ�شمح بدْمـج التعوي�س بقطعة اأو اأكرث �شريطة اأْن يتم الت�شجيل بنظام الـِمـْلـكية ال�شائعة طبقًا 

للثمن الأ�شا�شي لكل قطعة، واأْن تكون العقارات جميعها حتت اإدارة جهة وْقـف واحدة.

�ملادة �خلام�شة

ر للعقار امل�شتمَلـك، يجب على  يف حالة التعوي�س بقطعة اأر�س تزيد قيمتها عن التعوي�س املقرَّ

امل�شتفيد اأْن يوؤدي الَفـْرق يف القيمة باإحدى الطرق الآتية:



العدد: 3566 – الخميس 25 نوفمبر 2021

7

ْفـــع المعتَمـــدة لــدى وزارة المالية  1-  �شــداد كامــل مبلغ الَفـــْرق دفعة واحدة باإحدى قنوات الدَّ

والقت�شاد الوطني، وفي هذه الحالة ُيـمنح المالك تخفي�شًا ن�شبته )20%( من قيمة الفرق.

ـــة ب�شــئون العــدل، ويجوز اأن  2-  توقيــع اإقــرار بالمديونيــة اأمــام كاتــب العدل في الوزارة المعنيَّ

يت�شمن الإقرار تق�شــيط مبلغ الَفـــْرق، على األ تتجاوز مدة التق�شــيط اأربع �شنوات من تاريخ 

توقيع الإقرار، وب�شــرط تقديم ال�شمانات الكافية ل�شــداد الأق�شــاط، وفي هذه الحالة ل تتم 

الموافقــة علــى ا�شــتكمال اإجــراءات الت�شــجيل اأو اإ�شــدار اأية تراخي�ــس بالبناء اأو ا�شــتغالل 

العقار اإل بعد �شداد كامل المبلغ.

�ملادة �ل�شاد�شة

 - يخ�شه  فيما  ُكـلٌّ   - واملعنيني  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  على 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 نوفمــبـــــــر 2021م
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

 قرار رقم )126( ل�سنة 2021  

 با�شتبد�ل جدول جهات �لعمل يف خدمة �ملجتمع و�أنو�ع �الأعمال

�لتي متاَر�س فيها �ملر�ِفق للقر�ر رقم )35( ل�سنة 2018  

  

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:  

ل  بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )3( منه،  

واأنواع  املجتمع  العمل يف خدمة  ب�شاأن حتديد جهات   2018 ل�شنة  القرار رقم )35(  وعلى 

الأعمال التي متاَر�س فيها، وتعديالته،  

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )64( ل�شنة 2020،  والتدابري البديلة، املعدَّ

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

  

قرر �الآتي:  

مادة )1(  

يف  العمل  جهات  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )35( رقم  للقرار  املرافق  باجلدول  ُيـ�شتبَدل 

خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها، اجلدول املرافق لهذا القرار.   

  

مادة )2(  

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.  

 

  وزير �لعدل 

و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف 

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمبـــــــــر 2021م 
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جدول جهات �لعمل يف خدمة �ملجتمع و�أنو�ع �الأعمال �لتي مُتار�س فيها

الجهة الحكوميةنوع الوظيفةالرقم 

وزارة ال�شحةفني1

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةعامل2

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةُمنظف3

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةعامل �شغيل4

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةُم�شاعد �شيانة5

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةُم�شاعد ب�شتاين6

وزارة العمل والتنمية الجتماعيةُموظف ا�شتقبال7

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينُمرا�شل8

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل مناولة9

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينطباع10

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل م�شح ميداين11

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينُمت�س �شيانة عامة12

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل طرق13

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل مت�س باأخذ القيا�شات14

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينُمنظف15

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل يف �شبكات ال�شرف ال�شحي16

17

 عامل مت�س بالتنظيف الروتيني

ل�شبكات مياه الأمطار

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

18

 عامل مت�س بالفح�س الروتيني

للوحات التحكم

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
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(�شئون الأ�شغال(

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراينعامل مت�س يف  ال�شيانة العامة29

عامل مناولة مواد30

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون الأ�شغال (

عامل زراعة31

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون الأ�شغال (
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عامل مبركز الت�شال32

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون الأ�شغال(

مهند�س33

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

فني هند�شة34

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

مرا�شل35

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

طباع36

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

عامل �شيانة37

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

عامل زراعة38

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون البلديات(

عامل تنظيف39

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون الزراعة(

عامل زراعة40

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

(�شئون الزراعة(

حمافظة املحرق�شائق41

حمافظة املحرقم�شتخدم مكتب42

حمافظة املحرقموظف اإداري43

حمافظة املحرقطّباع44

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شةُم�شلح معدات زراعية45

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شةُب�شتاين46
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شةفني اآلت زراعية47

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شةعامل48

وزارة املوا�شالت والت�شالت�شاعي بريد49

وزارة املوا�شالت والت�شالتفارز بريد50

وزارة املوا�شالت والت�شالترازم بريد51

وزارة الإ�شكانفني اإداري52

وزارة الإ�شكان�شكرتري53

وزارة الإ�شكانفني هند�شة معمارية54

وزارة الإ�شكانُمرتجم55

وزارة الإ�شكانُم�شور56

وزارة الإ�شكانُمرا�شل57

وزارة الإ�شكانُموظف ا�شتقبال58

جهاز اخلدمة املدنية�شائق عربة خفيفة59

جهاز اخلدمة املدنيةُم�شلح عام60

جهاز اخلدمة املدنيةم�شتخدم مكتب61

املجل�س الأعلى للبيئة�شائق62
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املجل�س الأعلى للبيئةُم�شاعد مفت�س63

املجل�س الأعلى للبيئةُمزارع ل�شجر القرم64

املجل�س الأعلى للبيئةُمراقب عمال65

املجل�س الأعلى للبيئةُمدخل بيانات66

املجل�س الأعلى للبيئةفني اأر�شفة67

املجل�س الأعلى للبيئةُمرا�شل68

املجل�س الأعلى للبيئة�شائق �شفينة )طراد(69

املجل�س الأعلى للبيئةعامل يف احلظائر احليوانية70

املجل�س الأعلى للبيئةعامل لرتبية الثدييات71

حمافظة ال�شماليةم�شاح ميداين72

حمافظة ال�شماليةموظف ا�شتقبال73

حمافظة ال�شمالية�شائق �شيارة خفيفة74

حمافظة ال�شماليةم�شتخدم مكتب75

76

ُمن�شق برنامج

 )وثيقة حمافظة العا�شمة للعمل

التطوعي(

حمافظة العا�شمة

اأمانة العا�شمةُمن�شق برنامج )املدن ال�شحية(77
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اأمانة العا�شمةفني ا�شتعالمات78

اأمانة العا�شمةُمرا�شل79

اأمانة العا�شمةُمن�شق اإداري80

هيئة تنظيم الت�شالتُمرا�شل81

هيئة تنظيم الت�شالتُمن�شق اإداري82

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحيةُموظف بدالة83

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحيةحار�س اأمن84

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحيةُم�شاعد فني �شيانة85

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحيةُمرا�شل86

هيئة جودة التعليم والتدريبُم�شاعد موظف اإداري87

هيئة جودة التعليم والتدريبُم�شتخدم مكتب88

هيئة جودة التعليم والتدريب�شائق89

هيئة جودة التعليم والتدريبُموظف ا�شتقبال90

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةفني اإداري91

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةُم�شتخدم مكتب92

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةُموظف اأر�شفة93

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحةعامل94

الأمانة العامة للتظلماتُموظف ا�شتقبال95
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الأمانة العامة للتظلماتفني اإداري96

الأمانة العامة للتظلمات�شائق97

الأمانة العامة للتظلماتُمرتجم98

من�شق اإداري99

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 )اإدارة ال�شئون الإ�شالمية(

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعيموظف اإداري100

101

 موظف اإداري مت�س بت�شجيل

اإ�شابات العمل

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعيم�شاعد يف املخازن102

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعيم�شور م�شتندات103

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعيموظف بريد وا�شتقبال104

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونيةفني بريد105

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونيةمقلم نباتات106

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونيةم�شاعد �شائق107

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شانزراع108

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شانحار�س109

�شركة دملون للدواجنعامل يف املذبح110

�شركة اأوال اخلليج لل�شناعاتعمال فنيني يف امل�شنع111

�شركة جارمكوم�شاعد مغلف بق�شم التغليف112

�شركة جارمكوم�شاعد حركة �شري ال�شاحنات113
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�شركة جارمكومزارع114

�شركة جارمكوموظف ا�شتقبال115

جمعية عايل اخلرييةعامل تنظيف116

جمعية عايل اخلرييةعامل مناولة117

118

 عامل يف جمالت الزراعة

وال�شيانة

جمعية عايل اخلريية

جمعية رعاية الطفل والأمومةعامل119

120

مندوب عمل

 )يف املجالت الإعالمية

والت�شويقية واخلدماتية(

جمعية الهملة اخلريية

جمعية اجلنبية اخلرييةكاتب121

جمعية اجلنبية اخلرييةمرا�شل122

جمعية اجلنبية اخلرييةكهربائي123

جمعية اجلنبية اخلريية�شباك124

جمعية جنو�شان اخلرييةموظف اإداري125

جمعية جنو�شان اخلريية�شائق126

جمعية جنو�شان اخلرييةمنظف127

جمعية جنو�شان اخلريية�شّباغ128

جمعية جنو�شان اخلرييةمت�س �شيانة129

موؤ�ش�شة دملا مارينُم�شاعد بحار130
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موؤ�ش�شة دملا مارينكهربائي131

موؤ�ش�شة دملا مارين�شباك132

موؤ�ش�شة دملا مارينفني مكيفات133

موؤ�ش�شة دملا مارينحداد134

موؤ�ش�شة دملا مارينم�شاعد فني ميكانيكي135

موؤ�ش�شة دملا مارين م�شاعد فني ت�شليح قوارب136

موؤ�ش�شة دملا مارينزراع137

موؤ�ش�شة دملا مارينُمنظف138

موؤ�ش�شة دملا مارينحار�س اأمن139

�شركة اميري�س الزياين للمعادن املدجمةاأمني مزن140

جمعية املهند�شني البحرينيةمن�شق موؤمترات141

جمعية املهند�شني البحرينيةمن�شق تدريب142

جمعية املهند�شني البحرينيةمن�شق للموؤمترات والفعاليات143

جمعية كرباباد اخلرييةحما�شب اإداري144

جمعية كرباباد اخلرييةعامل نظافة145

جمعية كرباباد اخلرييةحُمامي146
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وز�رة �لعدل و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف

 قرار رقم )127(  ل�سنة 2021 

 ب�شاأن حتديد موعد المتحان طالبي �لقيد يف جدول �ملحامني  

�ر�شني لل�شريعة �الإ�شالمية  لغري �لدَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،  

القيد يف جدول املحامني لغري  ب�شاأن امتحان طالبي   1981 ل�شنة  القرار رقم )30(  وعلى 

ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية،  الدَّ

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

 

قرر �الآتي: 

�ملادة �الأوىل 

من  التا�شعة  ال�شاعة  حتديد  مت  قد  باأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعلن 

�شباح يوم اخلمي�س املوافق 30 دي�شمرب 2021 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال 

ار�شني  ال�شخ�شية واملواريث والوْقـف والو�شية والهبة لطالبي القيد يف جدول املحامني من غري الدَّ

لل�شريعة الإ�شالمية. و�شوف يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور اخلام�س من مبنى وزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 

 

�ملادة �لثانية 

تطبيقًا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي فيما يتعلق بالإجراءات الحرتازية ملواجهة جائحة 

كورونا، فاإنه يف حالة تطبيق امل�شتوى الأخ�شر والأ�شفر �شوف يتم ال�شماح جلميع املتقدمني باأداء 

ـوا اللقاح واملتعافني فقط من اأداء المتحان يف حالة  المتحان، بينما �شوف يتم ال�شماح لـَمـن تلقُّ

النتقال للم�شتوى الربتقايل، اأما اإذا مت النتقال للم�شتوى الأحمر ف�شوف ُيـلغى موعد المتحان 

»موؤقتًا« اإىل حني العودة اإىل امل�شتويات ال�شابقة. 
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�ملادة �لثالثة 

جدول  يف  القْيـد  بطلبات  م  التقدُّ لهم  ي�شبق  مل  ممن  المتحان  اأداء  يف  الراغبني  على 

العام                             امل�شجل  مبكتب  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  على  طلباتهم  باإر�شال  يبادروا  اأن  املحامني 

general_registrar@moj.gov.bh وذلك خالل اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن. 

 

�ملادة �لر�بعة 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 

 

  وزير �لعدل 

و�ل�شئون �الإ�شالمية و�الأوقاف 

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ  

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمبـــــــــر 2021م 
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وز�رة �ملو��شالت و�الت�شاالت

 قرار رقم )11( ل�سنة  2021 

ب�شاأن �لرتخي�س بتثبيت �لعالمات �لبحرية  

وزير الموا�شالت والت�شالت: 

ل�شنة 1982،   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

ل  املعدَّ  ،2006 ل�شنة   )61( رقم  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانئ  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 

 ،2010

وعلى املر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية، وتعديالته،   

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية، 

قرر �الآتي: 

مادة )1( 

ـة عالمة بحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اإل بترخي�س من �شئون  اأ- ل يجوز تثبيت اأيَّ

الموانئ والمالحة البحرية. 

ب- ل ت�شــري اأحكام هذا القرار على قوة دفاع البحرين، والحر�س الوطني، وقوات الأمن العام، 

وجهاز المخابرات الوطني. 

مادة )2(  

الفنية  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  البحرية ا�شتيفاء  العالمات  بتثبيت  للرتخي�س  ُيـ�شرَتط 

ململكة  الإقليمية  املياه  يف  ال�شفن  رْبـط  امات  وعوَّ البحرية  العالمات  يف نظام  عليها  املن�شو�س 

اإىل ا�شتيفاء ال�شرتاطات  بالإ�شافة  البحرية،  واملالحة  املوانئ  �شئون  عن  ال�شادر  البحرين 

امل�شاِعـدة  املالحية  والو�شائل  البحرية  امات  العوَّ يف نظام  عليها  الفنية املن�شو�س  واملوا�شفات 

املالحة  ل�شلطات  البحرية  للم�شاعدات  الدولية  عن الرابطة  ال�شادر  وحتديثاته  الأخرى 

  .)IALA( واملنارات
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مادة )3(    

بع�س  من  الرتخي�س  طالب  اإعفاء  البحرية  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  لوكيل  يجوز 

ـل ال�شرتاطات  ال�شرتاطات الفنية املن�شو�س عليها يف املادة )2( من هذا القرار، على اأن ت�شجَّ

حمل الإعفاء يف الرتخي�س. 

مادة )4( 

م طلب الح�شول على الترخي�س بتثبيت العالمات البحرية اإلى �شــئون الموانئ والمالحة  اأ- يقدَّ

ه لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن البيانات الآتية:  البحرية، طبقًا للنموذج الذي ُتـِعـدُّ

م الطلب.  1- بيانات مقدِّ

2- بيان الغر�س من تقديم الطلب. 

3- بيان المنطقة الُمـراد تركيب العالمات البحرية بها. 

4- اأية بيانات اأخرى ُتـدِرجها �شئون الموانئ والمالحة البحرية في النموذج. 

ـدة له.  على اأن ُتـرَفـق بالطلب جميع الوثائق وامل�شتندات املوؤيِّ

ب- يجب البتُّ في طلــب الترخي�س، بعــد ا�شــتيفاء جميع الم�شــتندات المطلوبة، خالل خم�شــة 

ـــبًا، وُيـعتَبـر  واأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب على اأن يكون قرار رْفـــ�س الترخي�س م�شبَّ

فوات ميعاد البتِّ في طلب الترخي�س دون البتِّ فيه رْفـ�شًا �شمنيًا له. 

مادة )5(      

البحرية الرتخي�س  املوانئ واملالحة  �شئون  ُتـ�شِدر  املوافقة على طلب الرتخي�س  يف حالة 

ـ�س له مالفتها.  ـنًا ال�شروط واللتزامات التي ُيـحَظـر على املرخَّ مت�شمِّ

مادة )6( 

د �شئون املوانئ واملالحة البحرية املواقع البحرية املنا�شبة لتثبيت العالمات البحرية.   ُتـحدِّ

مادة )7( 

البحرية،  للعالمات  منا�شبًا  رمزًا  اأو  رقمًا  اأو  ا�شمًا  البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  د  ُتـحدِّ

ل�شلطات  البحرية  للم�شاعدات  الدولية  الرابطة  من  املعتَمـد  الرتقيم  بروتوكول  بح�شب  وذلك 

 .)IALA( املالحة واملنارات
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مادة )8(  

ـ�س له طوال مدة الرتخي�س اللتزام بالآتي:    يجب على املرخَّ

1-  تقديم مــا يفيــد التعاقد مع �شــركة تاأمين معتَمـــدة على تاأمين �شــامل يغطــي الطرف الثالث 

بالن�شبة لجميع العالمات البحرية. 

تقديــم مــا يفيــد التعاقــد مع جهة معتَمـــدة مــن �شــئون الموانــئ والمالحة البحريــة لتقديم   -2

خدمــة الم�شــاعدة المالحية فــي تثبيت و�شيانة العالمــات البحرية ورْفـــع تقارير دورية عن 

ـ�شًا له بتقديم ِخـْدمات  ـ�س له بثبيت العالمة البحرية مرخَّ حالتها الفنية، ما لم يكن المرخَّ

الم�شاعدات المالحية. 

م خدمة الم�شاعدة المالحية  موافاة �شئون الموانئ والمالحة البحرية بخطة الجهة التي ُتـقدِّ  -3

ل�شيانة العالمات البحرية الُمـراد تثبيتها ب�شفة دورية. 

موافاة �شــئون الموانئ والمالحة البحرية بتقاريــر ال�شيانة الدورية للعالمات البحرية التي   -4

م خدمة الم�شاعدة المالحية.   ها الجهة التي ُتـقدِّ ُتـِعـدُّ

ها الجهة التي  موافــاة �شــئون الموانــئ والمالحة البحريــة بالتقارير ربع ال�شــنوية التي ُتـِعـــدُّ  -5

م خدمة الم�شــاعدة المالحية وتفيد اأن الحالة الفنية للعالمات البحرية جيدة ولي�شــت  ُتـــقِدِّ

بها اأعطال. 

اإخطــار �شــئون الموانــئ والمالحة البحريــة باأيِّ حــادث اأو �شرر يلحق بالعالمــات البحرية،   -6

الفنيــة  والحالــة  الحــادث  طبيعــة  عــن  ـــاًل  مف�شَّ تقريــرًا  الإخطــار  يت�شمــن  اأن  ويجــب 

للعالمة البحرية وخطة اإ�شالحها. 

7-  عدم اإزالة اأو تغيير ا�شــم اأو موقع اأو �شــكل اأو موا�شفات اأية عالمة بحرية دون موافقة �شئون 

الموانئ والمالحة البحرية. 

الح�شــول علــى اإذن م�شــبق مــن �شــئون الموانــئ والمالحــة البحريــة قبــل اإزالة اأيــة عالمة   -8

بحرية ب�شبب ما لِحـقها من �شرر اأو لغر�س ال�شيانة، ويجب اأثناء فترة الإ�شالح اأو ال�شيانة 

توفيــر عالمة بحرية موؤقتــة تتوافــر فيها الموا�شفــات الفنية المعتَمـــدة من �شــئون الموانئ 

والمالحة البحريــة، مع اللتزام بتو�شيات الجهات المعتَمـــدة من �شــئون الموانئ والمالحة 

البحرية.   

التن�شــيق مــع الإدارات المعنية ب�شــئون الموانــئ والمالحة البحريــة اأثناء اإ�شــالح اأو �شيانة   -9

العالمات البحرية. 

10-   تاأمين الو�شائل والأدوات الالزمة لإ�شالح اأيِّ �شرر اأو ُعـْطـل اأو خلل في العالمات البحرية، 

والتعامل مع البالغات الواردة بهذا ال�شاأن ب�شكل عاجل. 

ـــن موظفــي �شــئون الموانئ والمالحة البحرية من الزيارة الميدانيــة  11-   توفيــر و�شــائل ُتـَمـكِّ

للعالمات البحرية للتفتي�س الدوري عليها اأو لأيِّ غر�س اآخر له عالقة بها اإذا اقت�شى الأمر 

ذلك.  
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مادة )9( 

رقم  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانئ  قانون  من  املادة )20(  مراعاة حكم  مع 

الرتخي�س  البحرية وْقـف  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  لوكيل  يجوز   ،2006 ل�شنة   )61)

موؤقتًا ملدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات الآتية: 

اإنــذار المخالف باإزالة اأ�شــباب المخاَلـــفة خالل مدة ل تجاوز خم�شــة ع�شــر يومًا من تاريخ   -1

الإنذار. 

وْقـــف الترخي�ــس فــي حالــة عــدم اإزالة اأ�شباب المخاَلـــفة بعــد الإنــذار، وذلــك فــي اأيٍّ من   -2

الحالتين الآتيتين:  

ـ�س له ل�شرط اأو اأكثر من �شروط الترخي�س.  اأ( مخالفة المرخَّ

ـ�س له لحكم اأو اأكثر من اأحكام المادة )8( من هذا القرار.  ب( مخالفة المرخَّ

ـ�س له اإذا اأزال اأ�شباب املخاَلـفة.  ويجوز اإلغاء قرار الوْقـف بناًء على طلب املرخَّ

ـ�س له يف اأيٍّ  ويلِغـي وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية الرتخي�س املمنوح للمرخَّ

من احلالت الآتية: 

اإذا ثبت اأن �شاحب الترخي�س قد ح�شل عليه بناًء على معلومات اأو م�شتندات غير �شحيحة.   -1

ـ�س له �شرطًا اأو اأكثر من �شروط الترخي�س.  اإذا فقَد المرخَّ  -2

ـــ�س لها اأو تم اإ�شهار اإفال�شها اأو �شْطـــب قيدها من ال�شجل  اإذا تمت ت�شفية ال�شركة المرخَّ  -3

التجاري. 

اإذا انق�شت مدة وْقـف الترخي�س دون ت�شحيح المخاَلـفة اأو اإزالتها.   -4

مادة )10(  

م من قرار رْفـ�س طلب الرتخي�س اإىل الوزير املعِنـي ب�شئون املوا�شالت خالل  ـَظـلُـّ يجوز التَّ

اأخرى  و�شيلة  باأية  اأو  الو�شول  بعلم  ـل  م�شجَّ بخطاب  بالقرار  الإخطار  تاريخ  من  يومًا  ثالثني 

ـق بها العلم مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية، اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا �شمنيًا، كما  يتحقَّ

م من قرار وْقـف الرتخي�س موؤقتًا اأو اإلغائه، اإىل الوزير املعِنـي ب�شئون املوا�شالت  ـَظـلُـّ يجوز التَّ

ـل بعلم الو�شول اأو باأية و�شيلة اأخرى  خالل ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار بخطاب م�شجَّ

ـق بها العلم مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية. يتحقَّ

يكون قرار  اأن  تاريخ تقدميه على  يومًا من  واأربعني  م خالل خم�شة  ـَظـلُـّ التَّ البتُّ يف  ويجب 

م دون البتِّ فيه رْفـ�شًا �شمنيًا له.  ـَظـلُـّ ـبًا، وُيـعتَبـر فوات ميعاد البتِّ يف التَّ م م�شبَّ ـَظـلُـّ رْفـ�س التَّ

ـة،  املخت�شَّ املحكمة  اأمام  م  ـَظـلُـّ التَّ برْف�س  ال�شادر  القرار  على  الطعن  َتـَظـلُّمه  ُرِفـ�س  وملن 
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ـل بعلم الو�شول اأو باأية و�شيلة  ْفـ�س بخطاب م�شجَّ وذلك خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره بالرَّ

مه مرفو�شًا.  ـق بها العلم مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية، اأو من تاريخ اعتبار َتـَظـلُـّ اأخرى يتحقَّ

مادة )11( 

اأ- يجب اللتزام باإزالة العالمات البحرية وجميع ملحقاتها )كال�شال�شــل والمر�شــاة وغيرها(، 

في اأيٍّ من الحالت الآتية: 

1-  انتهاء مدة الترخي�س دون طلب تجديده. 

2- اإلغاء الترخي�س.                         

يــومــًا مــن  ع�شر  اإ�شالحها خالل خم�شة  ــدم  وعـ بــ�ــشــرر  الــبــحــريــة  3-   اإ�ــشــابــة الــعــالمــة 

تاريخ اكت�شاف ال�شرر.     

ـب من �شئون الموانئ والمالحة البحرية.  4- بناًء على طلب م�شبَّ

ب- فــي حالة المتناع عن اإزالــة العالمــات البحريــة تقــوم �شــئون الموانــئ والمالحــة البحرية 

باإزالتها على نفقة الملَزم باإزالتها. 

مادة )12( 

يجب على اأ�شحاب العالمات البحرية وقت العمل باأحكام هذا القرار توفيق اأو�شاعهم مبا 

ـِفـق واأحكامه خالل �شنة من تاريخ العمل به.  يتَّ

مادة )13( 

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

 

 وزير �ملو��شالت و�الت�شاالت 

كمال بن �أحمد حممد 

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 23 نـوفمـبــــــــر 2021م
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة

 قرار رقم )128( ل�سنة 2021 

 ب�شاأن �إجر�ء�ت تقدمي طلب �إخر�ج �شلوك معيَّـن  

 من حْظـر �إ�شاءة ��شتغالل �لو�شع �ملهيمن 

 العتبار�ت ��شتثنائية تقت�شيها �مل�شلحة �لعامة و�لبت فيه 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 

بعد الطالع على قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018، 

وعلى الأخ�س املادة )10( منه،  

وعلى املر�شوم رقم )8( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

رة لكل ِمـن جمل�س  رة لهيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة وَمـن يتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ املقرَّ

الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،  

قرر �الآتي: 

�ملادة �الأوىل 

يجوز للمن�شاآت التي تتمتع بو�شع مهيمن يف ال�شوق وترغب يف احل�شول على املوافقة لإخراج 

ـن من حْظـر اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع املهيمن املن�شو�س عليه يف املادة )9( من قانون  �شلوك معيَّ

ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون رقم )31( ل�شنة 2018، لعتبارات ا�شتثنائية تقت�شيها 

ر، بالطرق املعتادة اأو  م بطلب كتابي اإىل الوزير، بعد �شداد الر�شم املقرَّ امل�شلحة العامة، التقدُّ

باأيٍّ من الو�شائل الإلكرتونية طبقًا لأحكام املادة )55( من ذات القانون، على اأن ُتـرَفـق به كافة 

امل�شتندات الآتية: 

قــًا عليــه من الجهات  ـــقًا وم�شدَّ 1- عقــد التاأ�شي�ــس اأو النظــام الأ�شا�شي للمن�شــاآت المعنية، موثَّ

الر�شمية. 

2- بيان باأ�شــماء الم�شــاهمين اأو ال�شــركاء في كلٍّ من المن�شاآت المعنية ون�شبة م�شاهمة اأو ح�شة 

كلٍّ منهم.  

3- تقريــر يو�شــح الآثــار الإيجابيــة المترتبــة علــى الطلب ودوره فــي تعزيز التنميــة القت�شادية 

وتحقيق الم�شلحة العامة.  
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ت بها، على اأن ترَفـق بها ترجمة معتَمـدة باللغة العربية  ِعـدَّ
ُ
4- الم�شتندات باللغة الأ�شلية التي اأ

ت بها الم�شتندات لغة اأجنبية.   ِعـدَّ
ُ
اإذا كانـت اللغـة الأ�شـليـة التـي اأ

5- اأية م�شتندات اأخرى تراها الوزارة �شرورية. 

�ملادة �لثانية 

تقوم الوزارة بدرا�شة الطلب، ولها يف �شبيل ذلك ال�شتعانة مَبـن تراه منا�شبًا اأو احل�شول 

على راأيٍّ من اأية جهات ر�شمية اأخرى. 

�ملادة �لثالثة 

مع مراعاة الفقرة )1( من املادة )10( من قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة ال�شادر بالقانون 

رقم )31( ل�شنة 2018، يُبـتُّ الوزير يف الطلب خالل ت�شعني يومًا من تاريخ ت�َشـلُّمه م�شتوفيًا كافة 

امل�شتندات املطلوبة، ويجوز متديد هذه املدة خلم�شة واأربعني يومًا اإ�شافية بعد اإخطار �شاحب 

ذات  من   )55( املادة  لأحكام  طبقًا  الإلكرتونية  الو�شائل  من  باأيٍّ  اأو  املعتادة  بالطرق  الطلب 

رة رْفـ�شًا �شمنيًا للطلب.  القانون. وُيـعتَبـر عدم البت خالل املدة املقرَّ

�ملادة �لر�بعة  

دة قابلة  يجوز اأن يكون قرار املوافقة على الطلب مقرونًا ب�شروط اأو قيود واأْن يكون ملدة حمدَّ

للتجديد ملدد اأخرى. 

�ملادة �خلام�شة 

ـن من حْظـر اإ�شاءة  يجب على املن�شاآت التي �شدر لها قرار باملوافقة على اإخراج �شلوك معيَّ

ا�شتغـالل الو�شـع املهيمـن، اإخطـار الـوزارة بـاأيِّ تعديل اأو تغيري قد يوؤثر على الأ�شباب التي مت من 

اأجلها مْنـح املوافقة، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ هذا التعديل اأو التغيري لتخاذ ما تراه 

منا�شبًا يف هذا ال�شاأن.  

�ملادة �ل�شاد�شة 

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

اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة 

ز�يد بن ر��شد �لزياين 

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ 

الـمــوافــــــــق: 18 نوفمـــبـــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )322( ل�سنة 2021 

يد �لبحري من �شخ�س �إىل �آخر  ب�شـــــاأن �شو�بط و�إجر�ء�ت نْقـل ُرَخـ�س �ل�شّ

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012،  وحماية الرثوة البحرية، املعدَّ

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، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، 

 قرر �الآتي: 

مادة )1( 

ـ�س له حتى الدرجة  اأقارب املرخَّ اآخر من  اإىل  ُتـنَقـل رخ�شة ال�شيد البحري من �شخ�س 

الثانية، مبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:  

1- اأْن تتوافــر فــي المطلــوب نْقـــل الترخي�ــس اإليــه �شــروط الح�شــول علــى الترخي�ــس ِوْفـــقًا 

لأحكام المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة 

البحرية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

2- اأْن تكون الرخ�شة المراد نْقـُلـها �شارية المفعول. 

ـــ�س لــه اأيــة مخالفــة متعلقــة بالترخي�س محالــة اإلى النيابــة العامة اأو  3- األ تكــون على المرخَّ

المحاكم اأو اأية جهة ر�شمية اأخرى. 

مادة )2(   

يف  عليها  املن�شو�س  ال�شوابط  اآخر بذات  اإىل  �شخ�س  من  البحري  ال�شيد  رخ�شة  ُتـنَقـل 

املادة )1( من هذا القرار، ومبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، يف اأيٍّ من احلالت الآتية:  

ـــ�س له عن ممار�شة ال�شيد البحري ب�شبب مر�س اأو اإعاقة ج�شدية اأو  1-  اإذا ثبت عْجـُز المرخَّ

ـة.  عقلية، وذلك بموجب تقرير اأو �شهادة طبية معتَمـدة من الجهات الطبية المخت�شَّ

ـ�س له قد تجاوز ال�شتين )60( عامًا من العمر.  2- اأن يكون المرخَّ
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مادة )3(  

ـ�س له، مبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، اإىل  ُتـنَقـل رخ�شة ال�شيد البحري يف حال وفاة املرخَّ

بقانون  املر�شوم  لأحكام  ِوْفـقًا  الرتخي�س  على  احل�شول  �شروط  فيه  اأحد الورثة ممن تتوافر 

رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له. 

مادة )4(   

ـ�س له اأو ورثته اأو من وكيل اأيٍّ منهم بوكالة ر�شمية  م طلب نْقـل الرتخي�س من املرخَّ ُيـقدَّ

خا�شة اإىل اإدارة الرقابة البحرية مرفقًا به ما يفيد موافقة املنقول اإليه الرتخي�س واأية بيانات 

اأو معلومات اأخرى تطلبها اإدارة الرقابة البحرية. 

مادة )5( 

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.  

مادة )6( 

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

  وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

                                                 ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 نوفمـــبـــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )326( ل�سنة 2021

 ب�شاأن جلنة توزيع قطع �الأر��شي على م�شتحقي �لتعوي�س �لعيني عن

 �ال�شتمالك يف �ملناطق و�الأر��شي الأغر��س �لتخطيط و�إعادة �لتخطيط 

وقو�عد و�إجر�ء�ت �لتوزيع

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

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

وعلى الأخ�س املادة )19( منه، 

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

م�شروع  اأرا�شي  قطع  توزيع  واأحكام  قواعد  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط الذي يتم ال�شتمالك من اأجله، 

وبناًء على تر�شيح اجلهات املعنية، 

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، 

قرر �الآتي: 

مادة )1( 

ُت�شكل جلنة ت�شمى )جلنة توزيع قطع الأرا�شي على م�شتحقي التعوي�س العيني عن ال�شتمالك 

يف املناطق والأرا�شي لأغرا�س التخطيط اأو اإعادة التخطيط(، وي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة 

للرئي�س من  ونائبًا  العمراين،  والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  برئا�شة  )اللجنة(، 

�شئون البلديات ل تقل درجته عن وكيل م�شاعد، وع�شوية ممثل اأو اأكرث من اجلهات الآتية: 

�شئون البلديات بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.  -1

جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.   -2

وزارة المالية والقت�شاد الوطني.   -3

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.  -4

الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة التي يقع فيها العقار.  -5

وتخت�س هذه اللجنة بتوزيع قطع اأرا�شي م�شروع التخطيط اأو اإعادة التخطيط بعد اعتماده 

على م�شتحقي التعوي�س العيني.
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مادة )2( 

مت  التخطيط التي  اإعادة  اأو  التخطيط  م�شاريع  عن  الناجتة  الأرا�شي  توزيع قطع  يكون 

 2009 ل�شنة   )39( وفقًا للقانون رقم  العيني،  التعوي�س  م�شتحقي  اأجلها على  من  ال�شتمالك 

ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، والقرار رقم )64( ل�شنة 2021 ب�شاأن قواعد واأحكام 

توزيع قطع اأرا�شي م�شروع التخطيط اأو اإعادة التخطيط الذي يتم ال�شتمالك من اأجله، واأحكام 

هذا القرار. 

مادة )3(

العقارات  مالك  من  العيني  التعوي�س  م�شتحقي  على  الأرا�شي  قطع  توزيع  اللجنة  تتوىل 

الناجتة عن م�شاريع التخطيط اأو اإعادة التخطيط التي يتم ال�شتمالك من اأجلها، وذلك وفقًا 

للقواعد والإجراءات الآتية: 

1-  فرز العقارات التي �شيتم تعوي�شها عينًا. 

2-  فــرز العقــارات التــي يتعــذر تعوي�شهــا عينــًا، مــع بيــان قيمتهــا واأ�شــباب تعــذر التعوي�ــس 

عنها، واعتماد قرار اللجنة واإر�شاله اإلى اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراني.

3-  اعتماد مح�شر لكل عقار �شيتم التعوي�س عنه عينًا وفقًا لأحكام المادة )9( من هذا القرار. 

4-  تر�شــل اللجنــة مح�شــر التعوي�ــس العيني بعد اعتماده ب�شــكل نهائــي اإلى اإدارة ال�شــتمالك 

والتعوي�س بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. 

تعد اللجنة تقريرًا بالحالت التي تم عر�شها عليها والقرارات ال�شادرة ب�شاأنها، وير�شل اإلى   -5

اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

مادة )4( 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها خارج مواعيد الدوام الر�شمي، وذلك يف املكان 

والزمان اللذين يحددهما رئي�س اللجنة يف خطاب الدعوة، على اأن يت�شمن هذا اخلطاب جدول 

اأعمال اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال. 

ويجوز اأن تكون اجتماعات اللجنة واآليات الت�شويت فيها باأية و�شيلة اإلكرتونية حتقق الغاية 

من ذلك، كما يجوز اعتماد املحا�شر اإلكرتونيًا با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية املنا�شبة. 

مادة )5( 

ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب 

الذي منه رئي�س الجتماع، وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها �شرية. 



العدد: 3566 – الخميس 25 نوفمبر 2021

31

مادة )6( 

التعوي�س  م�شتحقي  الأرا�شي على  توزيع قطع  عملية  يف  ي�شرتك  اأن  اللجنة  لع�شو  يجوز  ل 

العيني التي تكون له فيها اأو لزوجه، اأو لأولده، اأو لأحد اأقاربه، اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة 

اأو امل�شمولني بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية، كما ل يجوز له اأن يكون وكياًل عن مالك العقار. 

مادة )7( 

يتوىل رئي�س اللجنة تن�شيق العمل بني اللجنة واإدارة ال�شتمالك والتعوي�س بوزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، ويف حال غيابه يحل حمله نائبه يف هذا ال�شاأن. 

مادة )8( 

تختار اللجنة من بني اأع�شائها اأمينًا لل�شر يتوىل اإعداد جدول اأعمال اجتماعات اللجنة بعد 

التن�شيق بني اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س ورئي�س اللجنة، كما يتوىل تدوين حما�شر اجتماعاتها 

واإدارة ال�شتمالك  اللجنة  باللجنة والتن�شيق بني  امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  وحفظ جميع 

واملالك  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  مع  بالتوا�شل  والقيام  الوزير،  ومكتب  والتعوي�س 

واأ�شحاب احلقوق اإذا دعت احلاجة، والقيام باأية مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة فيما يتعلق 

مبجال عمل واخت�شا�شات اللجنة.

مادة )9( 

اأن  اللجنة وتوقيعاتهم يف كل جل�شة، على  اأع�شاء  يثبت فيه ح�شور  ال�شر �شجاًل  اأمني  ُيعد 

يت�شمن هذا ال�شجل احلالت التي مت عر�شها على اللجنة مع بيان العقارات امل�شتملكة بو�شعها 

قبل التخطيط اأو اإعادة التخطيط وقطع اأرا�شي التعوي�س العيني وم�شاحتها واملباين والغرا�س 

واملن�شاآت حال وجودها، وما اتخذته اللجنة من قرارات، ويوقع هذا ال�شجل من رئي�س واأع�شاء 

اللجنة. 

اأن يحرر حم�شرًا بقرار اللجنة لكل حالة �شيتم التعوي�س  كما يجب على اأمني �شر اللجنة 

عنها عينًا، على اأن يت�شمن حتديد قطع الأرا�شي املحددة كتعوي�س عيني لكل حالة وبيان قيمة 

مت  ملا  وفقًا  وذلك  التثمني،  جلنة  قرار  ح�شب  العيني  التعوي�س  اأرا�شي  وقطع  امل�شتملك  العقار 

اإثباته يف �شجل اللجنة، ويوقع هذا املح�شر من رئي�س اللجنة واأمني ال�شر، على اأن ُيرفق باملح�شر 

البيانات وامل�شتندات الآتية:

بيانات العقار الأ�شلي الم�شتملك بو�شعه قبل م�شروع التخطيط اأو اإعادة التخطيط.  -1

جــدول يو�شــح بيانات العقار )ا�شــم المالــك اأو الُمالك واأ�شحاب الحقــوق، ورقم المقدمة،   -2
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ورقم العقار، وت�شنيفه، وو�شفه، و�شعر القدم المربع، وقيمة العقار(. 

خارطة تو�شح موقع العقار وم�شاحته واأبعاده، ومدى ات�شاله ب�شبكة الطرق.  -3

بيانــات بقطــع اأرا�شــي التعوي�ــس العينــي الناتجة عــن عقارات م�شــروع التخطيــط اأو اإعادة   -4

التخطيط.

جــدول يو�شــح بيانــات قطع اأرا�شــي التعوي�س العينــي مت�شمنًا رقم العقار ح�شــب الخرائط   -5

الم�شــاحية المعتمــدة للم�شــروع لدى جهاز الم�شــاحة والت�شــجيل العقــاري، وت�شنيف العقار 

المعتمد �شمن خرائط الت�شنيف المعتمدة لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وو�شف 

للعقار، و�شعر القدم المربع، وقيمة العقار.

خارطــة تو�شــح موقع قطعــة الأر�س محــل التعوي�ــس وم�شــاحتها واأبعادها، ومــدى ات�شالها   -6

ب�شبكة الطرق.

مادة )10( 

رقم  بالقرار  الواردة  والقواعد  للمعايري  ِوفقًا  مالية  مكافاآت  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  مُينح 

املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25)

واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ. 

مادة )11( 

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 25 نـوفـمـبــــــر 2021م
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )300( ل�سنة 2021 

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة �لكورني�س - جممع 322 

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 املعدَّ

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

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، املعدَّ

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 03021200 الكائن مبنطقة الكورني�س جممع 322 من ت�شنيف  يغيَّ

مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( اإىل ت�شنيف 

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

القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

                                                 ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 نوفمــبــــر 2021م
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )309(  ل�سنة 2021

ب�شاأن ت�شنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �لهملة - جممع 1010

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 املعدَّ

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(

ت�شنف العقارات اأرقام   10034207 - 10034246 - 10034247- 10034248 الكائنة يف 

منطقة الهملة - جممع 1010 �شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( وفقًا ملا 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهم 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�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافــــــق: 21 نـوفـمـبــــــر 2021م
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�لهيئة �لعامة للريا�شة

 قرار رقم )17( ل�سنة 2021

ب�شاأن ت�شجيل �الحتاد �لبحريني  للبادل

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة، رئي�س اللجنة الأولمبية البحرينية:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

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

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته،

2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة  وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ـل الحتاد البحريني للبادل يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بالهيئة العامة للريا�شة،  ي�شجَّ

حتت قْيد رقم )42(. 

�ملادة �لثانية

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 �إد�رة �لهيئة �لعامة للريا�شة

رئي�س �للجنة �الأوملبية �لبحرينية

خالد بن حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 نـوفـمـبــــــــر 2021م
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م�شرف �لبحرين �ملركزي

 قرار رقم )47( ل�سنة 2021

 باإلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

لـ »�شركة �ل�شر�فة �حلديثة �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، 

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

املركزي، وتعديالتها،

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

قرر �الآتي:

مــادة )1(

 يلغى ترخي�س »�شركة ال�شرافة احلديثة �س.م.ب. )مقفلة(« - �شركة �شرافة، املمنوح بتاريخ

10 نوفمرب 2014 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 91824.

مــادة )2(

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

حمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي

 ر�شيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1443هـ

المــــوافــــــــق: 25 نوفمبــــــــــر 2021م
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 �الإعالنات �ل�شادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

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

�إعالن رقم )21( ل�سنة 2021

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�شناعية
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 اختراع[ براءة 12]
 

 
  1694 [ رقم البراءة:11]
 

 
  22/11/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140011[ رقم الطلب: 21]
 05/02/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2011/061898 [ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 61/515,395 
[32]  08/05/2011 

 األمريكيةالواليات المتحدة [ 33]
سميث ،  -2دهيمان ، راجيف،  -1 [ المخترعون:72]

ريزا جاردونو  -4فارناسي ، كريبا كيه،  -3جيه. ديفيد، 
 كابيلو ، ايرنستو

ماساتشوسيتس انستيتيوت أوف  -1[ مالك البراءة: 73]
 تكنولوجي

ماساتشوسيتس أفنيو كامبريدج،  77 -1عنوان المالك:  
لواليات المتحدة ، ا 4307-02139ماساتشوسيتس 

 االمريكية
 سابا و شركاهم تي ام بي [ الوكيل:74]

  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: B08B 17/06 B64D 15/00 
C09D 5/16 F03D 11/00 

 
 [ المراجع:56]

D1: DAVID QUERE: "Non-sticking 
drops", Report on Progress in physics, 
Institute of Physics Publishing, Bristol, 
GB, Vol. 68, No. 11, 1 November 2005, 
Pages 2495-2532, XP020084626  
D2: US 2006/013735 A1  
D3: WO 2011/087458 A1  
D4: WO 2010/129807 A1  
D5: US 5624713 A  
D6: JP 5240251 A  
D7: JP 2004037764 A 

 
 أجهزة تحتوى على أسطح مغطسة بالسائل  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
يتم توجيه االختراع إلى منتج بسطح مشرب بسائل السطح به قالب من نتوءات عليه، متباعدة بشكل قريب بما يكفي   

بشكل مستقر على سائل بينها أو داخلها، وبشكل مفضل أيضا رقاقة رقيقة عليه. يزود السطح المنتج بخواص  لتحتوى
عدم ترطيب مميزة مقارنة بأسطح عدم الترطيب السابقة التي تتضمن غاز )على سبيل المثال، هواء( محتجز داخل 

 كوين الصقيع، ولذلك تكون اكثر متانة.أنسجة السطح تكون تلك األسطح المشربة بالسائل مفاومة للتشريب وت
 
 
 

 18عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1695  [ رقم البراءة:11]
 

 
  22/11/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140053[ رقم الطلب: 21]
 27/04/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2012/002905 [ رقم اإليداع الدولي: 86]
  األولوية:[ 30]

[31] 61/553,113 
[32]  28/10/2011 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
 نيتستش، روجر -1 [ المخترعون:72]
بايوجين انترناشونال نيروساينس  -1[ مالك البراءة: 73]

 يونيفررسيتي أوف زيوريخ -2جي ام بي اتش، 
بار،  6340،  30 نيوهوفستراسيه -1عنوان المالك:  

 8006 -، سي اتش 71راميستراسيه  -2سويسرا، 
 زيوريخ، سويسرا

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

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  A61K 2039/505 A61K 
2039/54 A61K 39/3955 A61K 
49/16 A61K 51/1018 A61P 21/00    

 
 [ المراجع:56]

D1: "Biogen Idec and Neurimmune Announce 
Agreement on Three Neurodegenerative Disease 
Programs", 20 December 2010, XP055064808 D2: 
"TARDBP (41-7.1): sc-100871", 26 March 2009, 
XP055064934 D3: JOHNSON B S ET AL: "a yeast 
TDP-43 proteinopathy model: exploring the molecular 
determinants of TDP-43 aggregation and cellular 
toxicity", Proceedings of the National Academy of 
Sciences, vol. 105, no. 17, 29 April 2008, pages 6439-
6444, XP002534604 D4: YUKI SHIINA ET AL: "TDP-
43 Dimerizes in Human Cells in Culture", Cellular and 
Molecular Neurobiology, Kluwer Academic Publishers-
Plenum Publishers, NE, vol. 30, no. 4, pages 641-652, 
XP019815449 D5: US 5688511 A (GAYNOR 
RICHARD B ET AL) 18 November 1997 D6: WO 
2008/081008 A1 (UNIV ZUERICH ET AL) 10 July 
2008 

 
 
 TDP-43جزيئات الربط المحدد   االختراع:[ اسم 54]
 
 [ الملخص:57] 
تتضمن بولي ببتيدات مثل األجسام المضادة  TDP-43االختراع الحالي بتوفير جزيئات ربط نوعي جديدة بـ  يتعلق  

البشرية، وكذلك شظايا، مشتقات، وصور متغيرة منها. كما يوفر االختراع طرقًا متعلقة بجزيئات الربط النوعي بـ 
TDP-43 ملة صلبة متعلقة بجزيئات الربط النوعي بـ المذكورة. كما يتم الكشف عن اختبارات، أطقم، ومواد حا
TDP-43  المذكورة، بما في ذلك بولي ببتيدات مثل األجسام المضدة البشرية. ويمكن استخدام جزيء الربط النوعي

، الجسم المضاد، سلسلة )سالسل( الجلوبيولين المناعي، وكذلك شظايا ربط، مشتقات وصور متغيرة منها TDP-43بـ 
 ، على التواليTDP-43لية وتشخيصية للعالج المناعي والتشخيص الذي يستهدف في تركيبات صيد

 
 20عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1696  [ رقم البراءة:11]
 

 
  15/11/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20140125[ رقم الطلب: 21]
 11/09/2014[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/IB2013/051908 الدولي: [ رقم اإليداع 86]
  [ األولوية:30]

[31] 288/KOL/2012 
[32]  14/09/2012 

 هند[ 33]
كامبوج،  -2بالي، فنكاتا، بيه.،  -1 [ المخترعون:72]

بانرجي،  -4ديف، بهافيش،  -3راجيندير، كومار، 
خوجي،  -6فوكان، ساميرون،  -5راكيش، كومار، 

جادهاف،  -8راجكومار، هانغارج،  -7أبيجيت، داتا، 
 جيتندرا، سامبهاجي

 لوبن ليميتد -1[ مالك البراءة: 73]
سي إس تي رود، كالينا،  159 -1عنوان المالك:  

سانتاكروز )إيست(، ستيت أوف ماهاراشترا، مومباي 
 ، الهند400098

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

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.: A61K 31/519 A61K 
31/5377 A61K 31/541 A61K 45/06 
A61N 5/10 A61P 11/00 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: WO 2005/121142 A1 

 
 Mekمركبات سيكليل غير متجانسة كمثبطات  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
. تتضمن تلك المركبات كمركبات أريل غير MEKاالختراع الحالي بمركبات أريل غير متجانسة كمثبطات  يتعلق  

(، وأمالح مقبولة صيدالنياً، وتوليفات مع دواء ومادة صيدالنية مناسبة منها. يتضمن الكشف Iمتجانسة لها الصيغة )
ج. وتكون للمركبات التي تم الكشف عنها في هذه الحالي أيضاً عمليات لتحضير المركبات واستخدامها في طرق العال

 ( التالية.Iالوثيقة الصيغة )
 
 

 17عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1697  [ رقم البراءة:11]
 

 
  07/11/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150026[ رقم الطلب: 21]
 15/02/2015[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/AU2013/000826 [ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 2012903567 
[32]  17/08/2012 

 أستراليا[ 33]
 كيراث، توماس -1 [ المخترعون:72]
سيمبل ميديكال اينوفيشنز بيه تي  -1[ مالك البراءة: 73]

 واي ليميتد
بليس، سيتي بيتش، استراليا  ترورو 5 -1عنوان المالك:  

 )استراليا( 6015الغربية 
 يو تي بي أس آي بي كونسلتنتس ش.ش.و [ الوكيل:74]

  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:  A61F 5/00 A61F 5/00 

 
 [ المراجع:56]
 

D1: EP 0103481 A1  
D2: US 5129915 A  
D3: US 2004/0186502 A1  
D4: WO 2011/136745 A1  
D5: US 2010/0100115 A1 

 
 بالون المعدة  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
( لالستعمال داخل المعدة ويتضمن حاوية مغلقة ومواد رغوية منفصلة قابلة للتمدد ضمن الحاوية 10بالون المعدة )  

 المغلقة، في حين أن المواد مهيئة للتمدد والتحول إلى رغوة عند خلطها.
 
 
 
 

 19عناصر الحماية:  عدد
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 [ براءة اختراع12]
 

 
 1968  [ رقم البراءة:11]
 

 
  10/11/2021تاريخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150028[ رقم الطلب: 21]
 22/02/2015[ تاريخ تقديم الطلب: 22]
 PCT/US2013/056631 [ رقم اإليداع الدولي: 86]
  [ األولوية:30]

[31] 61/693,707 
[32]  27/08/2012 

 الواليات المتحدة األمريكية[ 33]
باناالل فيمالشاند،  -2غوهاي ليو،  -1 [ المخترعون:72]
 شياو فنغ غوان -4وانوانج بنغ،  -3
 سذيرن كومبني -1[ مالك البراءة: 73]

-إن7ستريت، بين  نورث إيتينث 600 -1عنوان المالك:  
، الواليات  2206-35203، برمنغهام، إيه إل 8374

 المتحدة األمريكية
 سماس للملكية الفكرية [ الوكيل:74]

  

  [ التصنيف الدولي51]
Int. Cl.:     B01J 8/28 B01J 8/28 

 
 [ المراجع:56]

D1: US 2004/0100902 A1 
D2: US 4936872 A 
D3: WO 96/06901 A1 
D4: US 4709662 A 
D5: US 5580241 A 
D6: US 4026357 A 
D7: US 2012/0031584 A1 
D8: US 2012/0138861 A1 

 
 نظام تبريد غاز تصنيع متعدد المراحل ذي طبقة مميعة دائرة  [ اسم االختراع:54]
 
 [ الملخص:57] 
م °1600م إلى °800الكشف عن طريقة وجهاز لتبريد تيارات من الغاز الساخن في مدى درجة حرارة يتراوح من  يتم  

(. ويتعلق االختراع بتبريد غاز التصنيع الساخن من أجهزة CFBباستخدام مبردات متعددة المراحل ذات طبقة مائعة دائرة )
تعليق المواد التي تعمل على تلويث، حت، وتآكل أسطح انتقال الحرارة لتغويز الفحم والذي يقوم فيها غاز التصنيع الساخن ب

عند تالمسها مع المبردات التقليدية. ويتم تبريد غاز التصنيع الساخن عن طريق استخراج الحرارة ونقلها بصورة غير مباشرة 
. ويتم تقسيم مبردات غاز CFBصنيع إلى أسطح انتقال الحرارة من خالل تدوير الجسيمات الصلبة الخاملة في مبردات غاز الت

على مراحل لتسهيل توليد البخار في ظروف متعددة ومياه تغذية المرجل الساخنة الضرورية لتوليد الطاقة في  CFBالتصنيع 
. ويمكن أن يتضمن مبرد غاز التصنيع متعدد المراحل مبردات ذات طبقة مائعة دائرة داخلياً، مبردات ذات طبقة IGCCعملية 

عة دائرة خارجياً، ومبردات هجينة والتي تدمج ما بين سمات كل من المبردات ذات الطبقة المائعة الدائرة داخلياً والمبردات مائ
ذات الطبقة المائعة الدائرة خارجياً. ويمكن تحقيق كفاءات عالية للعملية وذلك ألن االختراع قادر على معالجة غاز التصنيع 

 أجهزة التغويز دون الحاجة إلى خطوة تبريد مسبق قليلة الكفاءة.الساخن من أنواع مختلفة من 
 

 27عناصر الحماية:  عدد
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وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�شجيل

�إعالن رقم )917( ل�سنة 2021

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

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

والإلكترونية(،  الكهربائية  لالأدوات  الذوادي  )بوابة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الذوادي،  محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 90803-2، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام 2، 3، 4، 5 اإلى �شركة ذات م�شئولية 

من:   كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مــقــداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  مــحــدودة 

 NASEEDن�شبة 33%(، و( NASEED THATTAN KANDIYILو ،)%ن�شبة 33(RASHID PUTHAN PURAYIL

THUNDIKANDY  )ن�شبة 33%(، واإبراهيم عي�شى عبداهلل محمد الذوادي )ن�شبة %1(.

�إعالن رقم )918( ل�سنة 2021

بتحويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

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

محمد بوحمود القحطاني، نيابة عن ورثة ال�شيد/ يا�شر عبداللطيف اأحمد بوحمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )�شلفر �شتي للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61005، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2160 )األفان ومائة و�شتون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم 

ال�شبعان )ن�شبة  وال�شيدة/ ندى �شالح محمد   ،)%16.67 المران )ن�شبة  ال�شيدة/ فاطمة �شعد �شلمان  كل من: 

12.50%(، ال�شيد/ عمار يا�شر عبداللطيف اأحمد بوحمود القحطاني )ن�شبة 47.22%(، ال�شيدة/ فاطمة يا�شر 

عبداللطيف بوحمود القحطاني )ن�شبة %23.61(.
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�إعالن رقم )919( ل�سنة 2021

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ثمينة كوثر عبدالغني 

قالب دين، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رفاقت مقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-94014، 

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

 RAFAQATخم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ثمينة كوثر عبدالغني قالب دين )ن�شبة 50%(، و(

 MUDABAR GHANI CHOUDHRY ABDUL25%(، و HUSSAIN CHOUDHRY ABDUL GHANI )ن�شبة 

GHANI )ن�شبة %25(.

�إعالن رقم )920( ل�سنة 2021

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

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

تغيير  طالبين   ،106315 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  الم�شاريع/  لإدارة  تر�شت  )اإيجي  ا�شم  تحمل 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة.
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��شتدر�ك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3565( ال�شادر بتاريخ 18 نوفمرب 2021 خطاأ 

مادي يف املادة الأوىل من القرار رقم )2( ل�شنة 2021 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم 

(1( ل�شنة 2020 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية، 

ـل جمل�س اإدارة �شندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية  حيث وردت عبارة »ُيـ�شكَّ

برئا�شة �شعادة ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،« يف حني اإن 

واملبادرات  امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ـل  »ُيـ�شكَّ هي  ال�شحيحة  العبارة 

ال�شبابية برئا�شة �شعادة ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد،«. 

 

لذا لزم التنويه.


