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 مر�صوم رقم )116( ل�سنة 2021

بتعيني وكيل يف وزارة املوا�صالت واالت�صاالت

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )41( ل�شنة 2005 بتعيينات يف وزارة الداخلية،

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

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:

املادة االأوىل

واملالحة  املوانىء  ل�شئون  للوزارة  وكياًل  خليفة  اآل  خليفة  بن  عي�شى  بن  اأحمد  ال�شيخ  ُيعيَّ 

البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

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:

بتاريـــــخ: 24 ربيع الآخر 1443هـ

الـموافق: 29 نوفمـــبـــــــر 2021م
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 قرار رقم )66( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف مركز االت�صال 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 )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال الوطني،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعيَّ يف مركز الت�شال الوطني ُكلٌّ من:

1- ال�شيدة مرام محمود قا�شم البردولي                مديرًا لإدارة التخطيط ال�شتراتيجي.

2- ال�شيدة �شهاير اإبراهيم عي�شى الها�شمي           مديرًا لإدارة الإعالم الرقمي.

د والتحليل. �شْ 3- ال�شيد علي اأحمد علي الجودر                            مديرًا لإدارة الرَّ

4- ال�شيدة زينب عبدالعزيز جا�شم الن�شيط                مديرًا لإدارة الت�شال والعالقات الإعالمية.

5- الدكتور محمد علي حميد ال�شعبان                    مديرًا لإدارة المكتب الإعالمي.

املادة الثانية

على الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 2 دي�شمـبـــــــــر 2021م
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 قرار رقم )67( ل�سنة 2021

 بتحديد الدول االأجنبية ِوْفقاً للمر�صوم بقانون رقم )56( ل�سنة 2018

حابية الأطراف اأجنبية ب�صاأن تزويد ِخْدمات احلو�صبة ال�صَّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

ِخْدمات احلو�شبة  تزويد  ب�شاأن   2018 ل�شنة  بقانون رقم )56(  املر�شوم  بعد الطالع على 

حابية لأطراف اأجنبية، وعلى الأخ�س املادة )4( منه، ال�شَّ

للمر�شوم  ِوْفقًا  اأجنبية  كدولة  اإ�شبانيا  بتحديد مملكة   2020 ل�شنة  رقم )6(  القرار  وعلى 

حابية لأطراف اأجنبية، بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد ِخْدمات احلو�شبة ال�شَّ

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

2018 ب�شاأن تزويد ِخْدمات  ِوْفقًا للمر�شوم بقانون رقم )56( ل�شنة  د الدول الأجنبية  ُتدَّ

حابية لأطراف اأجنبية، وذلك على النحو الوارد يف اجلدول املرافق لهذا القرار. احلو�شبة ال�شَّ

املادة الثانية

للمر�شوم  ِوْفقًا  اأجنبية  كدولة  اإ�شبانيا  مملكة  بتحديد   2020 ل�شنة   )6( رقم  القرار  يلغى 

حابية لأطراف اأجنبية. بقانون رقم )56( ل�شنة 2018 ب�شاأن تزويد ِخْدمات احلو�شبة ال�شَّ

املادة الثالثة

اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  واملعنيي -كل  الوزراء  على 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 2 دي�شمـبـــــــــر 2021م
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )131( ل�سنة 2021 

 باإ�صافة ع�صوين من ذوي اخلربة اإىل ت�صكيل 

جمل�س اأمناء معهد الدرا�صات الق�صائية والقانونية 

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

الق�شائية  الدرا�شات  معهد  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )69( رقم  املر�شوم  على  الطالع   بعد 

والقانونية، وعلى الأخ�س البند )6( من املادة )3( منه، 

الق�شائية  الدرا�شات  معهد  اأمناء  جمل�س  بت�شكيل   2006 ل�شنة   )8( رقم  القرار   وعلى 

والقانونية، وتعديالته، 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  والقانونية  الق�شائية  الدرا�شات  مبعهد  العمل  تنظيم  لئحة  وعلى 

لة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021،  )52( ل�شنة 2007، املعدَّ

وعلى القرار رقم )95( ل�شنة 2017 باإ�شافة ع�شوين من ذوي اخلربة اإىل ت�شكيل جمل�س 

اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�شري والنفقة، 

 وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

ُيـ�شاف اإىل ت�شكيل جمل�س اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية املن�شو�س عليه يف 

2005 باإن�شاء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية،  املادة )3( من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 

ُكـلٌّ من: 

رئي�س جامعة البحرين.  1- الدكتورة جواهر �شاهين الم�شحكي    

رئي�س جمعية المحامين البحرينية.  2- الأ�شتاذ ح�شن اأحمد بديوي     

وتكون مدة ع�شويتهما يف املجل�س �شنتي. 

 

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )95( ل�شنة 2017 باإ�شافة ع�شوين من ذوي اخلربة اإىل ت�شكيل جمل�س 

اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية. 
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 املادة الثالثة 

على وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأ�شري والنفقة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

 

 

 وزير العدل 

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف 

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

 

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 29 نوفـمبـــــــــر 2021م 
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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 

  قرار رقم )132( ل�سنة 2021 

ـني بالقيام  ــاب عدل خا�صِّ  ب�صاأن الت�صريح لُكــتَّ

بكافة اأعمال التوثيق املن�صو�س عليها يف القانون 

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه، 

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

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

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

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

الأخ�س املادة )3( منه، 

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ل�شنة 2019 ب�شاأن   )57( رقم  القرار  وعلى 

الإلكرتونية، 

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

 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

ـي التالية اأ�شماوؤهم القيام بكافة الأعمال واملعامالت مبا فيها  ـاب العدل اخلا�شِّ ح لُكـتَّ ُيـ�شرَّ

املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرف والإدارة املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وهم: 

1- حوراء عبدالر�شا حميد ال�شيخ. 

2- زينب اإبراهيم جعفر مكي. 

3- هدى محمد علي حميد.

4- مجد رم�شان محمد �شهوان. 

5- م�شطفى عبدالحميد ال�شالحي. 

6- اأمل محمد عقيل عر�شي. 

7- محمود من�شور مح�شن ربيع. 
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8- ال�شيد يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي. 

9- زينب من�شور علي �شاحي. 

ــاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكــتَّ

ـي، ا�شتنادًا اإىل ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق.  اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل جتوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�س 

ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

 

املادة الثانية 

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 العدل 

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف 

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

�شـدر بتاريخ: 25 ربيع الآخر 1443 هـ 

الـمـــوافــــــــق: 30 نوفمـــبـــــــر 2021م 
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وزارة اخلارجية

 قرار رقم )113( ل�سنة 2021 

باإ�صافة بعثات جديدة اإىل اجلداول املرافقة للملحق املرافق لالئحة التنفيذية

 للقانون رقم )37( ل�سنة 2009 يف �صاأن ال�صلك الدبلوما�صي والقن�صلي  

ال�صادرة بالقرار رقم )31( ل�سنة 2019 

 

وزير الخارجية: 

بعد الطالع على املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2020 باإن�شاء قن�شلية عامة ململكة البحرين يف 

مدينة العيون لدى اململكة املغربية، 

دولة  لدى  البحرين  ململكة  دبلوما�شية  بعثة  باإن�شاء   2021 ل�شنة  رقم )42(  املر�شوم  وعلى 

اإ�شرائيل، 

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2021 باإن�شاء قن�شلية عامة ململكة البحرين يف اإمارة دبي 

لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، 

الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

امللحق  من   )19( البند  الأخ�س  وعلى   ،2019 ل�شنة   )31( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والقن�شلي 

املرافق لها، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون القن�شلية والإدارية، 

قرر االآتي: 

مادة )1( 

الوزارة  ـل  لتحمُّ املعتَمـدة  واملبالغ  النقدي  ال�شكن  بدل  جداول  اإىل  جديدة  بعثات  ُتـ�شاف 

ب�شاأن  للملحق  املرافقة  اخلارج،  يف  والقن�شلية  الدبلوما�شية  البعثات  لأع�شاء  ال�شكن  لتكاليف 

لأع�شاء  والتاأثيث  ال�شكن  لتكاليف  الوزارة  ـل  وتمُّ لل�شكن  نقدي  بدل  �شْرف  و�شروط  قواعد 

البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية يف اخلارج، املرافق لالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�شنة 

2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي ال�شادرة بالقرار رقم )31( ل�شنة 2019، وذلك 

على النحو الآتي: 

1- مدينة العيون   المجموعة الأولى. 

2- اإمارة دبـي    المجموعة الثالثة. 

3- دولة اإ�شرائيل   المجموعة الرابعة. 
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مادة )2( 

على وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون القن�شلية والإدارية واملعنيي - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ 

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

 

 

 وزير اخلارجية 

د.عبد اللطيف بن را�صد الزياين 

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 نـوفـمـبـــــــر 2021م
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وزارة اخلارجية

 قرار رقم )114( ل�سنة 2021 

 بتعديل اجلدول رقم )1( املرافق للقرار رقم )27( ل�سنة 2019 

ب�صاأن جدول عالوات اأع�صاء البعثة الدبلوما�صية والقن�صلية 

 

وزير الخارجية: 

البعثة  اأع�شاء  عالوات  جدول  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )27( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

الدبلوما�شية والقن�شلية، 

وبناًء على التفاق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد التن�شيق مع جهاز اخلدمة املدنية، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون القن�شلية والإدارية، 

قرر االآتي: 

مادة )1( 

ُتـ�شاف دولة اإ�شرائيل اإىل دول املنطقة ال�شعبة الواردة يف اجلدول رقم )1( املرافق للقرار 

رقم )27( ل�شنة 2019 ب�شاأن جدول عالوات اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية والقن�شلية. 

مادة )2( 

على وكيل وزارة اخلارجية لل�شئون القن�شلية والإدارية واملعنيي - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ 

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

 

 

 وزير اخلارجية 

د.عبد اللطيف بن را�صد الزياين 

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 18 نـوفـمـبـــــــر 2021م
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وزارة ال�صحة

 قرار رقم )108( ل�سنة 2021

 با�صتمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�سنة 2020

 ب�صاأن وْقف حت�صيل اأجرة اال�صت�صارة الطبية العامة الواردة يف القرار

رقم )2( ل�سنة 2017 ب�صاأن ر�صوم اخِلْدمات ال�صحية لغري البحرينيني

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتي )43( و)44( منه، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخِلْدمات ال�شحية لغري البحرينيي، 

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

العامة  اأجرة ال�شت�شارة الطبية  2020 ب�شاأن وْقف ت�شيل  وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 

البحرينيي،  لغري  ال�شحية  اخِلْدمات  ر�شوم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )2( رقم  القرار  يف  الواردة 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقف ت�شيل اأجرة ال�شت�شارة 

لغري  ال�شحية  اخِلْدمات  ر�شوم  ب�شاأن   2017 ل�شنة  رقم )2(  القرار  الواردة يف  العامة  الطبية 

البحرينيي، وذلك حتى تاريخ 31 يناير 2022.

املادة الثانية

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

تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�صحة

فائقة بنت �صعيد ال�صالح

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الآخر 1443هـ

المــــــوافـــــق: 30 نـوفمـبـــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )84( ل�سنة 2021

ب�صاأن الرتخي�س بت�صجيل جمعية اأم البنني اخلريية 

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 جْمع 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 اأم البني اخلريية،

قرر االآتي:

مادة )1(

والثقافية  والأندية الجتماعية  قْيد اجلمعيات  البني اخلريية يف �شجل  اأم  ـل جمعية  ُتـ�شجَّ

تت قيد رقم )5/ج/خ/اأج/2021(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر. اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 نـوفـمبــــــــر 2021م
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بيان باأ�صماء االأع�صاء املوؤ�ص�صني

جلمعية اأم البنني اخلريية

1- اأحمد محمد باقر عبدالح�شين باقر.

2- علي �شلمان اأكبر غالم ر�شا.

3- اإبراهيم خليل رم�شان حاجي.

4- فوؤاد ح�شين فتح اهلل حيدر رحيمي.

5- محمد عبدالكريم علي مَلـك.

6- مهناز محمود ح�شين من�شور.

7- عادل ح�شين علي ح�شين قنبر.

8- فاطمة غلوم محمد عبداهلل غلوم.

9- �شو�شن علي غلوم �شم�س جعفر.

10- مهدي ح�شن محمد علي الق�شير.

ـاء. 11- يو�شف علي رجب علي الَبـنَّ

12- محمود عبدالر�شا اأمر اهلل اأ�شد اهلل مَلـك.
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ملخ�س النظام االأ�صا�صي

جلمعية اأم البنني اخلريية

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

2021 تت قيد رقم )5/ج/خ/اأج/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 ال�شادرة تنفيذًا له.

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

1990يف  ل�شنة   )2( رقم  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

�شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 

 356 5670، جممع  2157، طريق  24، مبنى  اإدارتها هو )�شقة رقم  مقر اجلمعية ومركز 

ال�شاحلية(، 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 اتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

املوافقات  اأْخـذ  وبعد  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القواني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة والتن�شيق معها، بالعمل على تقيق الأهداف التالية:

تقديم الم�شاعدات المادية والمعنوية لالأ�شر المحتاجة.   -1

م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج داخل مملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم يتوافر العالج   -2

داخل المملكة.

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.  -3

تقديم الم�شاعدة للطلبة المحتاجين لموا�شلة الدرا�شة.  -4

تقديم الم�شاعدات للمقبلين على الزواج.  -5

الم�شــاهمة فــي تقوية الروابط الأ�شــرية والجتماعية بين اأفراد المجتمــع البحريني وتعزيز   -6

روح التكافل الجتماعي.

تقديم الم�شاعدة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة.  -7
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- الم�شاركة في بناء وترميم الم�شاجد واإ�شالح المقابر، ِوْفـقًا لالأنظمة المعمول بها. 8

وت�شــعى اجلمعيــة لتحقيــق اأهدافهــا يف حدود القوانــي املعمول بهــا مبملكة البحرين وبعد اأْخـــذ 

املوافقات امل�شبقة من اجلهات املخت�شة بالو�شائل التالية:

اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية.   -1

عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال.   -2

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفـق اأهداف الجمعية.   -3

القيام بالحمالت الإعالمية من خالل الو�شائل الإعالمية ومواقع التوا�شل الجتماعي كافة   -4

داخل مملكة البحرين؛ لدعم اأهداف الجمعية بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

دعــم الم�شــروعات الخيريــة، القت�شاديــة والجتماعية التــي توافق عليها الجهــات المعنية   -5

لتح�شين الحياة الأ�شرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- خيرية.             2- اجتماعية. 

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

1-  اأ ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2-    اأن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شــلوك واأ ل يكون قد ُحـِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شــرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شِّ

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

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

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

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ 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  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ
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توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

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

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتي  ملدة  اأع�شائها  بي  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 تقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

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

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

وكيفية حل املجل�س.

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

ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.  -1

ا�شتراكات الأع�شاء.  -2

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

اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شــترك فيها الجمعية بعد   -4

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

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

الجتماعية.

الأربــاح الناتجــة عــن ا�شــتثمار اأمــوال الجمعية في حــدود القوانيــن المعمول بهــا في مملكة   -6

البحرين.

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

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 

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 
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وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلٍّـها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.

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

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

 قرار رقم )85( ل�سنة 2021

ب�صاأن الرتخي�س بت�صجيل جمعية زدين اخلريية 

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 جْمع املال لالأغرا�س العامة، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد 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 زدين اخلريية،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـل جمعية زدين اخلريية يف �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تت  ُتـ�شجَّ

قيد رقم )6/ج/خ/ 2021(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر. اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 18 نـوفـمبــــــــر 2021م
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بيان باأ�صماء االأع�صاء املوؤ�ص�صني

جلمعية زدين اخلريية

1- �شارة عبدالأمير علي ح�شن محمد جواد.

2- زينب عقيل عبدالنبي علي.

3- فاطمة عبداهلل اأحمد عبدال�شالم اأحمد.

4- اأمجد �شالح اإبراهيم محمد ال�شيخ اأحمد.

5- علي محمد علي اإبراهيم محمد الماجد.

6- علي اأيوب علي ح�شين علي.

7- علي ح�شن من�شور عبداهلل محمد.

8- علي اأكبر عبدالر�شول اأحمد ح�شن مبارك.

9- روؤيا محمد تقي علي ح�شن محمد جواد.

10- بتول اإبراهيم رجب مح�شن.

11- زينب ح�شن اإبراهيم ح�شن.

12- ال�شيد علي �شالح علي عمران علي.
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ملخ�س النظام االأ�صا�صي

جلمعية زدين اخلريية

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

عام 2021 تت قيد رقم )6/ج/خ/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 ال�شادرة تنفيذًا له.

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

1990يف  ل�شنة   )2( رقم  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 

3647، جممع 436،  2582، طريق  11، مبنى  مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو )�شقة رقم 

ال�شيف(، 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 اتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

املوافقات  اأْخـذ  وبعد  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القواني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة والتن�شيق معها، بالعمل على تقيق الأهداف التالية:

م�شاعدة الأ�شر المحتاجة و�شد جميع احتياجاتها.  -1

الم�شاركة في بناء وترميم الم�شاجد واإ�شالح المقابر، ِوْفـقًا لالأنظمة المعمول بها.  -2

م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج داخل مملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم يتوافر العالج   -3

داخل المملكة.

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والطوارىء داخل وخارج المملكة.  -4

تقديم العون والم�شاعدة المالية للطالب والطالبات وخا�شة المحتاجين منهم.  -5

 وت�شــعى اجلمعيــة لتحقيــق اأهدافهــا يف حــدود القواني املعمول بهــا مبملكة البحرين وبعد اأْخـــذ 

املوافقات امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:
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اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية.  -1

عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال.   -2

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفـق اأهداف الجمعية.   -3

القيام بالحمالت الإعالمية من خالل الو�شائل الإعالمية ومواقع التوا�شل الجتماعي كافة   -4

داخل مملكة البحرين؛ لدعم اأهداف الجمعية بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

دعــم الم�شــروعات الخيريــة القت�شاديــة والجتماعيــة التي توافــق عليها الجهــات المعنية   -5

لتح�شين الحياة الأ�شرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة اخلريية.             

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

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

2-    اأن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شــلوك واأل يكون قد ُحـِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شــرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ

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

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

م من  ـَظـلُـّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

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

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

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها،  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عقدها 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 حدَّ

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

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتي  ملدة  اأع�شائها  بي  من  العمومية 
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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 تقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

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

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

وكيفية حل املجل�س.

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

ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.  -1

ا�شتراكات الأع�شاء.  -2

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

اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شــترك فيها الجمعية بعد   -4

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

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

الجتماعية.

الأربــاح الناتجــة عــن ا�شــتثمار اأمــوال الجمعية في حــدود القوانيــن المعمول بهــا في مملكة   -6

البحرين.

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

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 اإن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
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ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.

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

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

 قرار رقم )86( ل�سنة 2021

ب�صاأن الرتخي�س بت�صجيل جمعية طوبى اخلريية 

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 جْمع 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 طوبى اخلريية،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـل جمعية طوبى اخلريية يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تت  ُتـ�شجَّ

قيد رقم )7/ج/خ/2021(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر. اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمبـــــــــر 2021م
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بيان باأ�صماء االأع�صاء املوؤ�ص�صني

جلمعية طوبى اخلريية

1- محمود علي محمد جابري.

2- يو�شف اأحمد اإبراهيم جعفر.

3-  محمود ح�شين جعفر عبداهلل الأن�شاري. 

4-  زيد ح�شين فرج غلوم جواد. 

5-  �شفاء جعفر غلوم جعفر عبد اهلل. 

6-  حوراء عبا�س ر�شتم عبا�س محمد. 

7-  يا�شر محمد عبدالعزيز عمران ح�شن. 

8-  حبيب باقر اإبراهيم باقر.

9-  عبدالر�شا محمد عبدالح�شن �شنا�شيري.

10-  ال�شيد مهدي مرت�شى علي عابدي.

11-  علي محمد غلوم اإبراهيم ح�شن �شهابي.

12-  �شكينة عبدالمجيد عبدالرحمن اأكبر محمد.
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ملخ�س النظام االأ�صا�صي

جلمعية طوبى اخلريية

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

عام 2021 تت قيد رقم )7/ج/خ/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 ال�شادرة تنفيذًا له.

ـل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية  ُتـ�شجَّ

1990يف  ل�شنة   )2( رقم  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

�شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 

 ،215 جممع   ،1511 طريق   ،A649 بناية   ،14 )�شقة  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

املحرق(، 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 اتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقات امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة وبالتن�شيق معها، بالعمل على تقيق الأهداف التالية: 

تقديم الم�شاعدات المادية والمعنوية لالأ�شر المحتاجة.  -1

ْخـل. ة للدَّ رْفـع الم�شتوى المعي�شي لالأ�شر من خالل اإن�شاء ودعم الم�شاريع الإنتاجية المـُدرَّ  -2

الم�شاركة في مختلف اأعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.  -3

م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج في الم�شت�شفيات الخا�شة بمملكة البحرين اأو خارجها   -4

اإذا لم يتوافر العالج داخل المملكة.

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.  -5

م�شاعدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها، ح�شب الإمكانيات المتاحة بالتن�شيق مع   -6

الجهات الحكومية المخت�شة.

الم�شاركة في بناء وترميم الم�شاجد واإ�شالح المقابر، ِوْفـقًا لالأنظمة المعمول بها بالتن�شيق   -7
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مع الجهات الحكومية المخت�شة. 

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

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

اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية.   -1

عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال.   -2

اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفـق اأهداف الجمعية.   -3

القيام بالحمالت الإعالمية من خالل الو�شائل الإعالمية ومواقع التوا�شل الجتماعي كافة   -4

داخل مملكة البحرين؛ لدعم اأهداف الجمعية بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

دعــم الم�شــروعات الخيريــة، القت�شاديــة والجتماعية التــي توافق عليها الجهــات المعنية   -5

�َشـرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.
ُ
لتح�شين الحياة الأ

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة اخلريية.            

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

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

2-    اأن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شــلوك واأل يكون قد ُحـِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شــرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ

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

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

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

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

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

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

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ 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.
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د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

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

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتي  ملدة  اأع�شائها  بي  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 تقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

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

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتــعَقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

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

ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.  -1

ا�شتراكات الأع�شاء.  -2

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

اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شــواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شــترك فيها الجمعية بعد   -4

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

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

الجتماعية.

الأربــاح الناتجــة عــن ا�شــتثمار اأمــوال الجمعية في حــدود القوانيــن المعمول بهــا في مملكة   -6

البحرين.

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

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 

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات اجلمعية.
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ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلِّـها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.

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

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

 قرار رقم )87( ل�سنة 2021

ب�صاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اأ�صدقاء ال�صحة

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 القرار رقم )8( ل�شنة 2000 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اأ�شدقاء ال�شحة، 

اأ�شدقاء  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيي  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )16( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأ�شدقاء ال�شحة، 

خة يف 2021/11/21 والثابتة فيها  وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظمات الأهلية املوؤرَّ

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،44  ،33  ،32 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )29، 

ل�شنة 1989، 

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية اأ�شدقاء ال�شحة، 

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اأ�شدقاء ال�شحة ملدة اأربعة اأ�شهر، برئا�شة ال�شيدة/ كوثر  يعيَّ

حممد عبداهلل العيد، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- اأريج بديع عبدالرحمن ال�شعد.

2- خالد عمر مو�شى.

3- ليلى اأحمد علي مدن المدني.

4- مي خليفة را�شد ح�شين �شويطر.

5- عمر �شليمان عمر عبدالعزيز �شليمان.



العدد: 3568 – الخميس 2 ديسمبر 2021

36

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمي  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  اًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شهرين 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

اًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

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

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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 االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 نوفمبـــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )88( ل�سنة 2021

 ب�صاأن تعيني مدير موؤقت للجمعية اخلريية

لبالد القدمي والزجن وعذاري

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 القرار رقم )34( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي 

لبالد القدمي والزجن وعذاري،

وعلى القرار رقم )69( ل�شنة 2010 ب�شاأن َتـَحـوُِّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لبالد القدمي 

والزجن وعذاري اإىل اجلمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل باجلمعية اخلريية لبالد القدمي والزجن وعذاري،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ـن ال�شيد عبدالكرمي عبدالر�شول علي عي�شى مديرًا موؤقتًا للجمعية اخلريية لبالد القدمي  ُيـعيَّ

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  والزجن وعذاري، وتكون له الخت�شا�شات املقرَّ

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، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(

تكون مدة املدير املوؤقت ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.
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مادة )3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

ـنًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية مت�شمِّ

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  بها  العمل  وتنظيم 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للجمعية، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام 

هذا القرار.

مادة )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأْن  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  باملادة )2( من هذا 

ـنًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  اًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة ِوْفـقًا 

ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام 

ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، وما 

ره النظام الأ�شا�شي للجمعية يف هذا ال�شاأن. قرَّ

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 االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 19 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 نوفمبــــــــــر 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )89( ل�سنة 2021 

 ب�صاأن �صْحب ترخي�س مركز اأنفو�صك للتدريب ذ.م.م 

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة( 

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة، 

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة  2018 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اأنفو�شك للتدريب ذ.م.م 

)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، 

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1078( املوؤرخ يف 8 نوفمرب 2021م، 

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

قرر االآتي: 

مادة )1( 

رقم  القرار  ذ.م.م مبوجب  املمنوح لل�شادة/ مركز اأنفو�شك للتدريب  الرتخي�س  ُيـ�شَحـب 

تدريبية  مركز اأنفو�شك للتدريب ذ.م.م )موؤ�ش�شة  باإن�شاء  الرتخي�س  2021 ب�شاأن  ل�شنة   )32(

رقم  التفتي�شية  الزيارة  تقرير  يف  التدريبية  املوؤ�ش�شة  �شد  رة  املحرَّ للمخالفة  وذلك  خا�شة(، 

واإخالء  التدريبية  للموؤ�ش�شة  مقر  وجود  عدم  يف  لة  املتمثِّ نوفمرب2021م،  يف 8  املوؤرخ   )1078(

املقر املعتَمـد لدى الوزارة دون علم اأو اإخطار الإدارة املعنية. 

مادة )2( 

واملالية  القانونية  ـِبـعات  والتَّ امل�شئوليات  كافة  ال�شابقة  املادة  يف  املذكورة  املوؤ�ش�شة  تتحمل 

ـبة على تنفيذ اأحكام هذا القرار.  املرتتِّ

مادة )3( 

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 االجتماعية 

جميل بن حممد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1443هـ 

الـمـــوافـــــــق: 25 نـوفـمبــــــــر 2021م 
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )307( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة البحري- جممع 941

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 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 االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار  رقم 09066683  الكائن مبنطقة البحري جممع 941 من ت�شنيف مناطق 

اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، وت�شنيف مناطق العمارات ال�شتثمارية د )BD( اإىل ت�شنيف 

القرار،  املرافقة لهذا  ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة    )BD( العمارات ال�شتثمارية د مناطق 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.  وتطبَّ
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )308( ل�سنة 2021 

ب�صاأن ت�صنيف عقار يف منطقة و�صط املنامة - جممع 301

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 االآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 03131242 الكائن يف منطقة و�شط املنامة  جممع 301 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ

ـح يف �شهادة امل�شح ِوْفـقًا  ـر بال�شارع واملو�شَّ مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ما عدا اجلزء املتاأثِّ

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

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

                                                   وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )310( ل�سنة 2021 

ب�صاأن ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة حمد - جممع 1209

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 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 االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   10032546 ورقم   10032545 10044611 ورقم  رقم  العقارات  ـف  ت�شنَّ

مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA(، والعقارات رقم 10033893 ورقم 10033956 ورقم 13050917 

10032535 ورقم  رقم  العامة )PS(، والعقاران  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف  �شمن 
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10032536 �شمن ت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC(، الكائنة يف منطقة مدينة حمد  جممع 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية  1209 ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ، وتطبَّ

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )311( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة املالكية - جممع 1032 

 

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 

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 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 االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10023871 الكائن يف منطقة املالكية جممع 1032 من ت�شنيف  يغيَّ

اإىل ت�شنيف مناطق   )RB( وت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )US( مناطق قْيـد الدرا�شة

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

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )312( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة توبلي- جممع 701 

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 

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 االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  من   701 جممع  توبلي  منطقة  يف  رقم 08019190 الكائن  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

مناطق املعار�س التجارية  )COM(  و ت�شنيف مناطق ال�شناعات اخلفيفة  )LD( اإىل ت�شنيف 

ـع جتاري )STRIP MALL( ب�شرط عْر�س  مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  )SP( كمجمَّ
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امل�شروع على جلنة امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة واأن يتم اإعداد درا�شة لل�شالمة املرورية من 

الدرجة الثانية )TIS LEVEL 2(، واأن يتم تقييد عدد الرحالت الناجتة عن امل�شروع بحيث ل 

توؤثر �شلبًا على �شبكة الطرق باملنطقة، واأن يتم توفري مواقف لل�شيارات �شمن حدود العقار ح�شب 

ُمـخَرجات الدرا�شة املرورية، واأن يتم تديد مداخل وخمارج العقار ح�شب ُمـخَرجات الدرا�شة 

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

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )313( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1212

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 

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 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 االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 10036994 الكائن مبنطقة مدينة حمد جممع 1212 من ت�شنيف  يغيَّ

 )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )MOH( مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

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

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

                                                   وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )314( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار بعد التق�صيم يف منطقة كرزكان - جممع 1025

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 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 االآتي:

مادة )1(

التق�شيم  مبنطقة كرزكان جممع 1025 بعد  رقم 10004087 الكائن  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

مناطق  ت�شنيف  )AG( اإىل  الزراعية  واملناطق   )UP( ـطة  املخطَّ غري  ت�شنيف املناطق  من 

ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة  ال�شكن املت�شل ب )RHB( واملناطق الزراعية )AG( ِوْفـقا 

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة  ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  لهذا القرار، وتطبَّ

 .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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبـــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )315( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة الدير- جممع 231 

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 

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 املجل�س البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  جممع 231 من  الدير  منطقة  يف  الكائن   02038285 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

 )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق 

لت�شبح  املحيطة  ال�شوارع  لتو�شعة  العقار  من  جزء  ا�شتقطاع  ب�شرط  بالوقود  للتزوُّد  كمحطة 
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املتعلق  امل�شروع  املنتفعة من  نفقة اجلهة  املخاطر على  تقييم  بدرا�شة  والقيام  20 مرتًا  بعر�س 

باإن�شاء حمطة وقود بحكم قربها من املطار الدويل واحل�شول على موافقة كافة اجلهات املعنية 

ملزاولة ن�شاط حمطة للتزوُّد بالوقود مبا فيها املجل�س الأعلى للبيئة ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28(  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 21 نوفمــبــــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين 

قرار رقم )318( ل�سنة 2021 

ب�صاأن تغيري ت�صنيف جزاأين من عقار يف مدينة �صلمان - جممع 584 و589 

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 

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 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 االآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف جزاأين من العقار رقم 14000302 الكائني باجلزيرة رقم 9 واجلزيرة رقم  يغيَّ

اإىل ت�شنيف مناطق   )MOH( 10 مبدينة �شلمان من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان

القرار،  لهذا  املرافقتي  اخلارطتي  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات 

ـق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. وتطبَّ
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 نوفمــبــــــــر 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرارات اال�صتمالك

قرار ا�صتمالك رقم )171( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  )39( ل�شنة  مبوجب القانون رقم 

ا�شتمالك جزء من ملك/ �شركة الوادي الأخ�شر العقارية ذ.م.م، الكائن يف احلمرية، وامل�شجل 

باملقدمة رقم 2015/14265، العقار رقم 06016825، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، وح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )172( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  )39( ل�شنة  مبوجب القانون رقم 

ا�شتمالك جزء من ملك / اإبراهيم ع�شكر ح�شي اإبراهيم، الكائن يف �شلماباد، وامل�شجل باملقدمة 

رقم 2013/14273، العقار رقم 07019520وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، وح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                     

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )173( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

وامل�شجل  النعيم،  يف  الكائن  و�شركائه،  املا�شي  عبداهلل  ح�شن  علي  ملك/  من  جزء  ا�شتمالك 

باملقدمتي رقم 2014/15561 ورقم 2021/12477، العقار رقم 03230099، وذلك من اأجل 

تطوير الطرق، وح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                     وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )174( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك/ طارق عبدالرحيم علي عبدالرحيم حممد اخلدري، الكائن يف توبلي، 

وامل�شجل باملقدمة رقم 2021/11344، العقار رقم 08009378، وذلك من اأجل م�شاريع الطرق، 

وح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                    وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )175( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك/ حممد رفيع اأحمد املحمود و�شركائه، الكائن يف الربهامة، وامل�شجل 

باملقدمتي رقم 1964/628 ورقم 1998/7059، العقار رقم 03250331، وذلك من اأجل تطوير 

الطرق، وح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                      وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )176( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

كرزكان،  يف  الكائن  �س.م.ب  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  ملك/  من  جزء  ا�شتمالك 

وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/12874، العقار رقم 10020736، وذلك من اأجل تطوير الطرق، 

وح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                    وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )177( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

الكائن يف  اآل خليفة،  ال�شيخ علي بن حممد  اإبنا  وال�شيخ ح�شن  ال�شيخ حممد  ا�شتمالك ملك/ 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،01014695 رقم  العقار   ،1358/249 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  عراد، 

الطرق، وح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                  

 وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )178( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

يق ال�شيد �شرف العلوي، الكائن يف اجلنبية، وامل�شجل باملقدمة  ـدِّ ا�شتمالك جزء من ملك/ �شِ

رقم 2003/3608، العقار رقم 05042680، وذلك من اأجل تطوير الطرق، وح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

 وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )179( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

باملقدمة  وامل�شجل  الكائن يف اجلنبية،  العلوي،  �شرف  ال�شيد  ا�شتمالك جزء من ملك/ �شوية 

رقم 2003/3605، العقار رقم 05042679، وذلك من اأجل تطوير الطرق، وح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                      وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

                                                 ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار ا�صتمالك رقم )180( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك/ تاج �شيد �شرف العلوي، الكائن يف اجلنبية، وامل�شجل باملقدمة رقم 

وزارة  طلب  وح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،05042678 رقم  العقار   ،2003/3609

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                     وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار ا�صتمالك رقم )181( ل�سنة 2021 

لة لها  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخوَّ

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك/ �شركة فوؤاد كانو واأولده القاب�شة، الكائن يف البديع، وامل�شجل باملقدمة 

رقم 2013/10383، العقار رقم 05021424، وذلك من اأجل تطوير الطرق، وح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الربيد الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                     وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�صام بن عبداهلل خلف
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 االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

ل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2006    ب�صاأن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

اإعالن رقم )22( 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.

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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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1696 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 29/11/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150101 :بلطلا مقر ]21[
 15/07/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2014/050124  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

1300813.1 [31] 
[32]  16/01/2013 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 جویھ دیفید ،زمایلیو -2  نیك روتكد ،غنوو نیج -1
   ثیبازیلإ ،زیلیج -4  نییإ ،ينریلیكم -3
   دتیمیل بورج تسام :ةءاربلا كلام ]73[
 ،لوبرفیل ،لتوب ،دور يرید ،سواھ تسام :كلاملا ناونع
   ةدحتملا ةكلمملا ،ھیأ يا1 20لا دیاسیسریم
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:  G01N 35/00, G01N 21/07, 
B01L 3/00 
  

 :عجارملا ]56[
 

D1: US 60660243 A    
D2: EP 2455762 A1    
D3: WO 2005/016527 A2  
D4: US 5746976 A  
D5: WO 02/20160 A1  
D6: US 3555284 A 
D7: EP 0262497 A1 
D8: EP 2241893 A2  
D9: EP 2277624 A2  
D10: US 2005/118355 A1  

 
 ةیطمن ةدحو لكش ىلع رابتخا ماظن  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 مكحتلل )13( مكحت ةلیسوو ،)16( ةردقلاب دادمإ ردصم ىلع لمتشی رابتخا ءارجإ ماظنب عارتخالا اذھ قلعتی  
 ثیحب ضعبلا اھضعبب يلیغشت وحن ىلع ةلصتم )14( رابتخالا تادحو نم ةعونتم ةعومجمو ،رابتخالا يف
 زاھج لمتشی  .رابتخالا ءارجإ ىلع ةردقلا ماظنلل نوكیو رابتخالا تادحو عم مكحتلا ةلیسو لصتت نأ نكمی
 ،عئاملا قیرط نع لاصتا يف تارجحلا نم ةعونتم ةعومجم ھب )24( ریبك دح ىلإ يرئاد مسج ىلع رابتخالا
 )202( تانیع لخدم ھب )200( يزكرم روحم نیبو ةروكذملا تارجحلا نیب عئاملا رمی نأ نكمی ثیحب
 .ةنیعلا لابقتسال
 
 
 6 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1697 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 30/11/2021 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150102 :بلطلا مقر ]21[
 27/07/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
  PCT/JP2014/000420 :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31]   2013-012800 
[32] 28/01/2013 

 نابایلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[

 ،يكوزوس ویشوت -2 ،امایوكوی وستیمیشوت -1  
،اواكیشاجیھ يكاسام -4 ،اواكیشیإ وراھیشوی -3  
ادیوا ویشوت -5   
 دتمیل ،.وك وكوش اواغانیش :ةءاربلا كلام ]73[
-اواغانیش ،ىموشت -2 ادناتوجیشین ،13-19 :كلاملا ناونع
 نابایلا ،1418568 ویكوط ،وك
 ةیركفلا ةیكلملل فاوشلا يلع دمحم دوعس :لیكولا ]74[
 م.م.ذ ةیعانصلاو
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     H01R 4/48 H01R 9/22 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: EP 0196925 A2  
D2: DE 102007016333 A1  
D3: JP 04-155783 A  
D4: JP 2007-109461 A 

 
 لیصوت فارطأ ةعومجم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ،ةدحاو ةیلمع لالخ نم قوثوم لكشب اھب لیصوت فرط لیصوت نكمی لیصوت فارطأ ةعومجمب عارتخالا اذھ قلعتی  
 فارطأ ةعومجم نمضتتو .لیصوتلا فارطأ ةعومجم مادختساب نیدیلا اتلكب لھس لكشب لیصوتلا ذیفنت نكمیو
 قوف يناث عقومو لوأ عقوم نیب ةكرحلل لباق دصم ؛ھلاخدإ داری لیصوت فرطبً ایئابرھك اھلیصوت متی ةدعاق :لیصوتلا
 دصملل يفتكلا ءزجلا ىلع زكترتلو ،يناثلا عقوملا ىلإ لوألا عقوملا نم كرحتی دصملا لعجل ةلكشم عارذو ؛ةدعاقلا
 .يناثلا عقوملا يف دصملا نوكی امدنع
 
 9 :ةیامحلا رصانع ددع
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 االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )28( ل�سنة 2021

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

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

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 المفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملٍـْلـكية ال�صناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1859

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

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

تاريخ تقديم الطلب: 2021/09/01

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة

 الت�صنيف: 08-12

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

عنوانــه: �شــقة 101 مبنــى 1002 طريــق 5121 مجمــع 351 المنامــة / ال�شــويفية، 990 - مملكة 

البحرين

رقم الطلب:  ب ت /  1860

ا�صم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

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

تاريخ تقديم الطلب: 2021/09/01

و�صف طلب الت�صميم: �شيارة لعبة

 الت�صنيف: 01-21

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

عنوانــه: �شــقة 101 مبنــى 1002 طريــق 5121 مجمــع 351 المنامــة / ال�شــويفية، 990 - مملكة 

البحرين
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات اإدارة الت�صجيل

اإعالن رقم )921( ل�سنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل �صركة ت�صامن 

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

BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل 

ا�شم )دريم وي للخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 111294-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )922( ل�سنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

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

ا�شم                   تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  عــن  نيابة   OTTAKANDATHILPUTHANPEEDIKAKKAL

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-147143 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  للمقاولت/  الجنان  )بوابة 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )923( ل�سنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعني من 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/ با�شمة علي محمد 

 ،1-95184 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فون(،  )اأبولمي�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  القودري، 

طالبة تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم القيد، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: با�شمة علي محمد القودري )ن�شبة %10(، 

ويو�شف محمد �شود عبداهلل ال�شريف )ن�شبة %90(.


