
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون



محتويات العدد

العدد: 3578 – الخميس 13 يناير 2022

2

قرار رقم )1( ل�سنة 2022 بنقل مدير في وزارة التربية والتعليم����������������������������������������� 4

5 ���������������������� قرار رقم )2( ل�سنة 2022 بنْقل وتعيين مدراء في وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

قرار رقم )1( ل�سنة 2022 باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأ�سخا�ص���������������� 6

قرار رقم )3( ل�سنة 2022 ب�ساأن تحديد ر�ْسم طلب الترخي�ص لمزاولة اأعمال 

8 ����������������������������������������������������������������� ـذ الخا�ص ور�سم تجديد الترخي�ص الـُمـَنـفِّ

قرار رقم )4( ل�سنة 2022 ب�ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط المنفذ الخا�ص����������������������������������� 9

 قرار رقم )5( ل�سنة 2022 ب�ساأن تخويل اأحد موظفي وزارة العمل والتنمية الجتماعية

17 ���������������������������������������������������������������������������� ـْبط الق�سائي �سفة ماأمور ال�سَّ

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022 ب�ساأن تخويل بع�ص موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

ـْبـط الق�سائي�������������������������������������������������������������������������� 18 �سفة ماأموري ال�سَّ

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )25( ل�سنة 2020

 ب�ساأن العْزل ال�سحي وطريقة تنفيذه للأ�سخا�ص الم�سابين

23 ���������������������������������������)COVID- 19( والم�ستَبـه في اإ�سابتهم بفيرو�ص كورونا الم�ستجد

25 ���������������������������� قرار رقم )2( ل�سنة 2022 ب�ساأن نْقل ترخي�ص مركز اإنماء للتربية الخا�سة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ص اأحكام اللئحة التنفيذية لقانون ال�سركات التجارية

26 ���������������� ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001 ال�سادرة بالقرار رقم )6( ل�سنة 2002

 قرارات وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني 

28 ������������������������������������������������������������������ ب�ساأن تغيير ت�سنيف  عدد من العقارات 





العدد: 3578 – الخميس 13 يناير 2022

4

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

بنقل مدير يف وزارة الرتبية والتعليم

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 )85( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2021 بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـنَقـل ال�شيدة لولوة غ�شان املهنا مدير اإدارة تراخي�س ومتابعة التعليم املبكر بوزارة الرتبية 

والتعليم لتكون مديرًا لإدارة تراخي�س ومتابعة املدار�س اخلا�شة بذات الوزارة.

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــنــــايــــــــــــــــر 2022م
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 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

بنْقل وتعيني مدراء يف وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، املعدل 

باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2021،

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

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2016 بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،

ال�شباب  �شئون  وزارة  يف  مديَرين  وتعيني  مدير  بنقل   2020 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتنَقل ال�شيدة �شفاء حممد باقر التاجر مدير اإدارة تنظيم النقل الربي بوزارة املوا�شالت 

ال�شباب  �شئون  بوزارة  ال�شرتاتيجي  والتخطيط  ال�شيا�شات  لإدارة  مديرًا  لتكون  والت�شالت 

والريا�شة.

املادة الثانية

�شئون  بوزارة  امل�شاريع  اإدارة  مدير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  عي�شى  بنت  نورة  ال�شيخة  ُتنَقل 

ال�شباب والريا�شة لتكون مديرًا لإدارة ال�شتثمارات بذات الوزارة.

املادة الثالثة

ال�شباب  �شئون  بوزارة  املعلومات  لإدارة نظم  يو�شف بطي مديرًا  ال�شيدة ناين حممد  ُتعني 

والريا�شة.

املادة الرابعة

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 13 يــنـــــايــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة اخلارجية

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�سخا�ص

وزير الخارجية:

بعد الطالع على القانون رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س، 

الإجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

بالأ�شخا�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�س برئا�شة ال�شيد/ جمال عبدالعزيز 

العلوي، الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل، وع�شوية ُكـلٍّ من:

ممثاًل عن وزارة الخارجية. 1- ال�شفير خليل يعقوب الخياط  

ممثاًل عن وزارة الداخلية. 2- العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي  

ممثاًل عن المجل�س الأعلى للق�شاء. 3- القا�شي جا�شم محمد جا�شم العجالن  

ممثاًل عن النيابة العامة. 4- رئي�س النيابة علي عبا�س ال�شويخ  

ممثاًل عن وزارة الخارجية. 5- الدكتورة اأروى ح�شن ال�شيد  

ممثاًل عن هيئة تنظيم �شوق العمل. 6- الدكتور خالد محمد عبدالرحمن  

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 7- ال�شيدة نجوى عبداللطيف جناحي  

ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 8- ال�شيد قي�س ح�شن الدو�شري  

ممثاًل عن هيئة تنظيم �شوق العمل. 9- ال�شيدة �شيرين خليل ال�شاعاتي  

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية     10- ال�شيد محمد جمال محمد �شلطان  

والأوقاف.   

ممثاًل عن المجتمع المدني والكنائ�س. 11- الق�س هاني عزيز  

ممثاًل عن الجمعية البحرينية لت�شامح وتعاي�س   12- ال�شيد يو�شف محمد بوزبون  

الأديان.   

ممثاًل عن جمعية المر�شد البحريني لمراقبة   13- ال�شيد مح�شن علي الغريري  

حقوق الإن�شان.   
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املادة الثانية

متار�س اللجنة الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف املادة الثامنة من القانون رقم )1( ل�شنة 

2008 ب�شاأن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س.

املادة الثالثة

تختار اللجنة من بني اأع�شائها نائبًا للرئي�س، وتعتمد نظامها الداخلي، مبا يف ذلك تنظيم 

�شكرتارية اللجنة يف اأول اجتماع لها.

املادة الرابعة

ـن نتائج اأعمالها وتو�شياتها. ترفع اللجنة تقريرًا �شنويًا لوزير اخلارجية يت�شمَّ

املادة اخلام�سة

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير اخلارجية

د. عبداللطيف بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يـــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

ـذ اخلا�ص   ب�ساأن حتديد ر�ْسم طلب الرتخي�ص ملزاولة اأعمال الـُمـَنـفِّ

ور�سم جتديد الرتخي�ص

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

م من ممثل ال�شخ�س العتباري  ُيـفَر�س ر�ْشم قدره )500 دينار( على طلب الرتخي�س املقدَّ

ـني من  ـذين خا�شِّ ُمـَنـفِّ لثالثة  الرتخي�س  الر�شم  وي�شمل هذا  ـذ اخلا�س.  الـُمـَنـفِّ اأعمال  ملزاولة 

ـ�س له  ـذ خا�س طبيعي ُيـَرخَّ ر مبقدار مائة دينار عن كل ُمـَنـفِّ العاملني لديه. ويزيد الر�شم املقرَّ

لديه يزيد عن الثالثة. 

املادة الثانية

ـذ اخلا�س ر�شم قدره )500 دينار(.  ُيـفَر�س على جتديد الرتخي�س ملزاولة اأعمال الـُمـَنـفِّ

ر  ـني من العاملني لديه. ويزيد الر�شم املقرَّ ـذين خا�شِّ وي�شمل هذا الر�شم الرتخي�س لثالثة ُمـَنـفِّ

ـذ خا�س طبيعي يزيد عن الثالثة الذين لديه.  مبقدار مائة دينار عن كل ُمـَنـفِّ

املادة الثالثة

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�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 يــنـــــــايــــــــــر 2022م 
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )4( ل�سنة 2022

ب�ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط املنفذ اخلا�ص

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات،

وعلى قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 

2021، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

مادة )1(

تعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانــون: قانــون التنفيــذ فــي المواد المدنيــة والتجارية ال�شادر بالمر�شــوم بقانــون رقم )22( 

ل�شنة 2021.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.

واإجــراءات  باأعمــال  للقيــام  الوزيــر  مــن  ترخي�شــًا  ُمِنــح  الــذي  ال�شــخ�س  الخا�ــص:  المنفــذ 

التنفيذ المن�شو�س عليها في هذا القرار.

مادة )2(

نطاق �سريان القرار

ت�شري اأحكام هذا القرار على مزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س العتباري واملنفذين اخلا�شني 

الطبيعيني العاملني لديه.
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مادة )3(

�سروط منح الرتخي�ص

ي�شرتط ملنح الرتخي�س مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س ما يلي:

اأن يكون طالب الترخي�س �شخ�شًا اعتباريًا مرخ�شًا له بالعمل في المملكة.  -1

اأن يح�شل على �شجل لممار�شة ن�شاط المنفذ الخا�س من وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،   -2

على األ يجمع في ذات ال�شجل بين ن�شاط المنفذ الخا�س وممار�شة مهنة المحاماة اأو ن�شاط 

الموثق الخا�س. 

األ يكون قد �شبق الحكم على الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري بحكم نهائي في جناية اأو   -3

في جنحة مخلة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره، واأل يكون قد �شبق ف�شله 

من عمله اأو عزله من من�شبه اأو �شطب ا�شمه من جدول ممار�شة مهنة بحكم ق�شائي نهائي 

اأو بقرار تاأديبي نهائي ما لم تم�س على اأي منهما ثالث �شنوات على الأقل.

�شداد الر�شم المقرر للترخي�س.   -4

اأن يقــدم وثيقــة تاأميــن �شــارية المفعــول طيلة مدة الترخي�س �شد الم�شــئولية عــن الأخطاء   -5

�شــة في المملكــة، علــى األ يقل مبلغ  المهنيــة، �شــادرة عــن اإحــدى �شــركات التاأمين المرخَّ

التاأمين عن ثالثين األف دينار.

6-  اأن ي�شــمي ثالثة اأ�شــخا�س على الأقــل من العاملين لديه لمزاولة الأعمــال والإجراءات محل 

الترخي�س كمنفذين خا�شين طبيعيين، على اأن تتوفر في كل منهم ال�شروط الآتية:

اأو  بال�شرف  اأو في جنحة مخلة  نهائي في جناية  بحكم  عليه  الحكم  �شبق  قد  يكون  األ  اأ( 

الأمانة ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

ب( األ يكون قد �شبق ف�شله من عمله اأو عزله من من�شبه اأو �شطب ا�شمه من جدول ممار�شة 

اأي  تاأديبي نهائي، ما لم تم�س على �شدور  اأو بقرار  مهنة بموجب حكم ق�شائي نهائي 

منهما ثالث �شنوات على الأقل.

الق�شائية  الدرا�شات  معهد  يقررها  التي  والتدريبات  الختبارات  بنجاح  يجتاز  ج( اأن 

والقانونية.

مادة )4(

تقدمي طلب الرتخي�ص

بالو�شائل  الوزير  اإىل  املنفذ اخلا�س  ن�شاط  الرتخي�س مبزاولة  م طلب احل�شول على  يقدَّ

بالأوراق  وم�شفوعًا  البيانات  كافة  م�شتوفيًا  يكون  اأن  على  لذلك،  املعد  النموذج  على  املعتمدة 

وامل�شتندات الالزمة للتحقق من توفر ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )3( من هذا القرار. 
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مادة )5(

البت يف طلب الرتخي�ص

يجب البتُّ يف طلب الرتخي�س مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

ا�شتيفاء الطلب لكافة البيانات والأوراق وامل�شتندات املطلوبة، ويخطَر املمثل القانوين لل�شخ�س 

العتباري بالقرار ال�شادر ب�شاأن طلبه خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره.

املن�شو�س  املدة  ب�شاأن طلبه خالل  ال�شادر  بالقرار  الرتخي�س  اإخطار طالب  وُيعترَب عدم 

عليها يف الفقرة ال�شابقة مبثابة رف�س �شمني لطلب الرتخي�س.

مادة )6(

بيانات الرتخي�ص

العتباري  ال�شخ�س  ا�شم  اخلا�س  املنفذ  ن�شاط  مبزاولة  الرتخي�س  يت�شمن  اأن  يجب 

املرخ�س له واأ�شماء املنفذين اخلا�شني الطبيعيني العاملني لديه املرخ�س لهم مبزاولة الأعمال 

والإجراءات حمل الرتخي�س، ومقر املرخ�س له، ورقم وتاريخ منح الرتخي�س وتاريخ انتهائه، 

والأعمال والإجراءات حمل الرتخي�س.

مادة )7(

اأداء اليمني 

الطبيعيني  اخلا�شني  له واملنفذين  املرخ�س  العتباري  لل�شخ�س  القانوين  يوؤدي املمثل 

العاملني لديه اليمني القانونية املن�شو�س عليها يف املادة )8( من القانون، وذلك قبل اأن يوؤدوا 

اأعمالهم.

وتعترب هذه اليمني �شارية على جميع الأعمال حمل الرتخي�س، فاإذا تغري املمثل القانوين 

لل�شخ�س العتباري اأو اأي من املنفذين اخلا�شني لديه وجب على من يحل حملهم اأداء اليمني 

قبل مبا�شرة عمله.

مادة )8(

مدة الرتخي�ص وجتديده

اأو  تكون مدة الرتخي�س مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س ثالث �شنوات، ويجوز جتديده ملدة 

م من املمثل القانوين لل�شخ�س العتباري قبل ثالثني يومًا على  ملدد مماثلة، بناءً على طلب يقدَّ

تاريخ انتهاء الرتخي�س. 

وت�شري يف �شاأن طلب جتديد الرتخي�س الأحكام املن�شو�س عليها يف املادتني )3( و)4( من 

هذا القرار.
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ويجب البت يف طلب جتديد الرتخي�س خالل ع�شرين يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، ويخطر 

تاريخ  اأيام من  ب�شاأن طلبه خالل ع�شرة  ال�شادر  بالقرار  العتباري  لل�شخ�س  القانوين  املمثل 

�شدوره، ويعترب عدم اإخطاره بالقرار خالل هذه املدة مبثابة موافقة �شمنية على الطلب. 

مادة )9(

�سجل املرخ�ص لهم

تعد اإدارة التنفيذ بالوزارة �شجالً ي�شمى )�شجل املرخ�س لهم مبزاولة اإجراءات التنفيذ( 

واأ�شماء  اخلا�س  املنفذ  ن�شاط  مبزاولة  لهم  املرخ�س  العتباريني  الأ�شخا�س  اأ�شماء  فيه  يقيَّد 

املنفذين اخلا�شني الطبيعيني العاملني لديهم ورقم وتاريخ منح الرتخي�س اأو جتديده، وتاريخ 

الرتخي�س،  حمل  والإجراءات  والأعمال  له،  املرخ�س  العتباري  ال�شخ�س  ومقر  انتهائه، 

واملخالفات التي اأ�شندت اإىل املرخ�س له، واجلزاءات التاأديبية التي وقعت عليه. 

مادة )10(

الأعمال والإجراءات التي يجوز الرتخي�ص بها

يجوز الرتخي�س للمنفذ اخلا�س بالأعمال والإجراءات الآتية: 

مبا�شرة الإجراءات الالزمة للحجز على المنقولت وبيعها.  -1

مبا�شرة الإجراءات الالزمة للتح�شير لبيع العقارات وال�شيارات والأ�شهم وال�شندات.  -2

مبا�شرة الإجراءات الالزمة للتنفيذ العيني.  -3

ويجب على املنفذ اخلا�س عند مبا�شرة الأعمال والإجراءات املرخ�س بها اللتزام باأحكام 

القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له والقرارات والأوامر التي ي�شدرها قا�شي حمكمة التنفيذ 

يف هذا ال�شاأن.

مادة )11(

واجبات املنفذ اخلا�ص وم�سئولياته

يجب على املنفذ اخلا�س واملنفذين اخلا�شني الطبيعيني العاملني لديه اللتزام مبا يلي:

�س بها بدقة واأمانة واإخال�س، والمحافظة على اأ�شــرار  القيام بالأعمال والإجراءات المرخَّ  -1

وكرامــة المهنــة، طبقــًا لالإجــراءات وال�شــروط المن�شو�ــس عليهــا فــي القانــون والقرارات 

ال�شادرة تنفيًذا له.

القيــام بالأعمــال والإجــراءات محل الترخي�س من خــالل النظام المعتمد مــن الوزارة، ول   -2
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يجوز القيام بها من خالل نظام اآخر. 

تنفيذ القرارات والأوامر ال�شادرة اإليه من قا�شي محكمة التنفيذ.  -3

الإف�شــاح للمنفــذ لــه عما قد يكون لــه اأو لأي مــن المنفذين الخا�شيــن الطبيعيين العاملين   -4

لديه من م�شالح �شــخ�شية في اإجراءات التنفيذ اأو ما قد يربط الممثل القانوني لل�شــخ�س 

العتبــاري اأو اأي من المنفذين الخا�شيــن الطبيعيين العاملين لديه من �شلة قرابة بالمنفذ 

�شده.

الحتفاظ بال�شجالت المتعلقة بعمله.  -5

ت�شــليم جميــع الم�شــتندات وال�شــجالت والأوراق اإلــى اإدارة التنفيــذ بالوزارة عنــد الطلب اأو   -6

انتهاء الترخي�س اأو اإلغائه.

عدم ت�شلم اأية مبالغ نقدية بموجب ال�شند التنفيذي من المنفذ �شده.  -7

ت�شليم اأية منقولت متعلقة بالتنفيذ ح�شب اإجراءات التنفيذ.  -8

مادة )12(

اأجر واأتعاب املنفذ اخلا�ص

اأجرًا يحدد بناء على التفاق مع املنفذ له الذي يتعاقد  ي�شتحق املنفذ اخلا�س العتباري 

معه. ويف حالة عدم التفاق على الأجر، يقدر اأجر املنفذ اخلا�س بن�شبة ل تتجاوز 5٪ من قيمة 

ال�شند التنفيذي ومبا ل يقل عن مائة دينار، ويف جميع الأحوال ل يجوز الرجوع على املنفذ �شده 

باأجر يزيد على هذه الن�شبة.

كما حت�شب اأتعاب املنفذ اخلا�س الإ�شافية املتعلقة باحلجز والتنفيذ العيني والبيع �شمن 

امل�شروفات الق�شائية تبعًا للمادة )41( من القانون.

ويف حالة تعدد املنفذ لهم وكان بع�شهم غري متعاقدين مع املنفذ اخلا�س الذي يتوىل التنفيذ، 

وتَطلب تنفيذ ال�شندات التنفيذية لغري املتعاقدين معه عماًل اإ�شافيًا منه، فللمنفذ اخلا�س احلق 

اأعماله الإ�شافية بناًء على طريقة ح�شاب امل�شروفات الق�شائية وفقًا  يف ا�شتيفاء مقدم قيمة 

للمادة )41( من القانون، وتقدر باقي اأتعابه يف اأعماله الإ�شافية كم�شروفات ق�شائية ل�شاحله.

مادة )13(

عر�ص الو�ساطة

يجوز للمنفذ اخلا�س بالن�شبة للتنفيذ على الأ�شخا�س اخلا�شعني للف�شل الثاين من القانون 
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اأن يعر�س الو�شاطة على اأطراف ال�شند التنفيذي قبل تقدمي طلب التنفيذ، ويجوز له بالن�شبة 

اأطراف  الو�شاطة على  اأن يعر�س  القانون  الثالث من  ال�شركات اخلا�شعة للف�شل  للتنفيذ على 

ال�شند التنفيذي خالل واحد وع�شرين يومًا من تاريخ تقدمي طلب التنفيذ، ويكون عر�س الو�شاطة 

يف جميع الأحوال بناء على طلب املنفذ له اأو املنفذ �شده.

وت�شري يف �شاأن اإجراءات عر�س الو�شاطة على اأطراف ال�شند التنفيذي الأحكام املن�شو�س 

ولئحته  املنازعات  لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )22( رقم  بقانون  املر�شوم  يف  عليها 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019.

مادة )14( 

حالت عدم �سلحية املنفذ اخلا�ص

يكون املنفذ اخلا�س غري �شالح وممنوعًا من مبا�شرة اأعمال واإجراءات التنفيذ يف اأي من 

احلالتني الآتيتني:

اإذا كان طرفًا في ال�شند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.  -1

اإذا كان �شريكًا في المال محل اإجراءات التنفيذ.   -2

مادة )15(

الحتفاظ ب�سجل معتمد

يجب على املنفذ اخلا�س اأن يحتفظ ب�شجل تعتمده الوزارة ويدون فيه جميع ملفات التنفيذ 

التي قام بفتحها، واأ�شماء املنفذ لهم واملنفذ �شدهم، وما مت اتخاذه من اأعمال واإجراءات التنفيذ 

ب�شاأن كل منها.

مادة )16(

التفتي�ص على املنفذ اخلا�ص وم�ساءلته

اإذا تبيــن لقا�شــي محكمــة التنفيذ مخالفة المنفذ الخا�س فــي اأداء عمله لأحكام القانون اأو  اأ- 

القــرارات ال�شــادرة تنفيذًا لــه اأو القرارات اأو الأوامر الق�شائية ال�شــادرة للمنفذ الخا�س، 

اأمر باتخاذ الإجراءات التاأديبية �شده، وعلى اإدارة التنفيذ بالوزارة عر�س تقرير بهذا ال�شاأن 

على لجنة التاأديب الم�شــكلة بقرار من الوزير لإجراء التحقيق في المخالفات، وتعد اللجنة 

مذكــرة بتو�شياتهــا في �شوء نتيجة التحقيق وترفعها اإلى الوزير لإ�شدار قرار بتوقيع اأي من 

الجزاءات التاأديبية المن�شو�س عليها في المادة )9( من القانون حال ثبوت المخالفة.

تتولــى اإدارة التنفيــذ بالــوزارة التفتي�ــس الإداري علــى المنفــذ الخا�س للتحقق مــن التزامه  ب- 
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بالواجبــات المقــررة بموجــب اأحكام القانــون والقرارات ال�شــادرة تنفيًذا له ومــن التزامه 

ب�شــروط الترخي�ــس ال�شادر له، كما تتلقى ال�شــكاوى التي تقدم �شد المنفــذ الخا�س اأو اأي 

مــن المنفذيــن الخا�شين الطبيعييــن العاملين لديه، فاإذا تبين لها وقــوع اأية مخالفة اأعدت 

تقريــرًا بهــذا ال�شــاأن يعر�س على لجنة التاأديب الم�شــكلة بقرار من الوزيــر لإجراء التحقيق 

في المخالفات، وتعد اللجنة مذكرة بتو�شياتها في �شوء نتيجة التحقيق وترفعها اإلى الوزير 

لإ�شــدار قــرار بتوقيــع اأي مــن الجــزاءات التاأديبيــة المن�شو�ــس عليها في المــادة )9( من 

القانون حال ثبوت المخالفة.

تمتد الإجراءات التاأديبية بحق المنفذ الخا�س الطبيعي اإلى المنفذ الخا�س العتباري الذي  ج- 

يتبعــه، ول ي�شــتتبع ذلــك وجــوب تطابق الجــزاء اأو الجــزاءات الموقعة علــى المنفذ الخا�س 

العتباري مع الجزاء اأو الجزاءات الموقعة على المنفذ الخا�س الطبيعي الذي يعمل لديه.

اإذا �شــدر القــرار باإلغــاء ترخي�ــس المنفــذ الخا�ــس العتبــاري، امتــد الإلغــاء بالتبعية اإلى  د- 

المنفذيــن الخا�شيــن الطبيعييــن العامليــن لديــه حتــى واإن لــم يكونــوا طرفًا فــي اإجراءات 

التاأديب.

يجــوز للوزيــر عند القت�شاء غلق مقر المنفذ الخا�س اأو اإيقــاف اأعماله اإداريًا ب�شفة موؤقتة  هـ- 

بموجب قرار م�شبب، وذلك لحين انتهاء التحقيق في المخالفة. 

مادة )17(

انتهاء واإلغاء الرتخي�ص

ينتهي الرتخي�س مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�س بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده طبقًا لأحكام 

�س له لأي �شبب من الأ�شباب. هذا القرار، اأو بانق�شاء ال�شخ�س العتباري املرخَّ

وُيلغى ترخي�س املنفذ اخلا�س يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

ثبوت ح�شول المنفذ الخا�س على الترخي�س بناًء على وثائق اأو معلومات غير �شحيحة.  -1

فقدان المنفذ الخا�س ل�شرط اأو اأكثر من �شروط مْنح الترخي�س.  -2

�شــدور حكــم جنائــي نهائي �شد المنفذ الخا�س فــي جناية، اأو في جنحة مخلة بال�شــرف اأو   -3

الأمانة.

4- طلب المنفذ الخا�س كتابًة اإلغاء الترخي�س.

مادة )18(

اأحكام ختامية

يبداأ �شريان كل ترخي�س �شدر وفقًا لأحكام هذا القرار قبل نفاذ القانون اعتبارًا من تاريخ 

العمل به. 



العدد: 3578 – الخميس 13 يناير 2022

16

مادة )19(

النفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــوافــــــق: الأربعاء 12 ينايـر 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )5( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل اأحد موظفي وزارة العمل والتنمية الجتماعية

ـْبط الق�سائي �سفة ماأمور ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

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

وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل �شيد وحيد اإبراهيم ح�شن، املوظف بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، �شفة ماأمور  ُيـخوَّ

التي تقع يف دائرة اخت�شا�شه باملخالفة لأحكام املر�شوم  بالن�شبة للجرائم  الق�شائي  ـَْـبط  ال�شّ

بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة، واللوائح والقرارات 

ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

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

وزير العدل

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــنـــايـــــــــــــــــر 2022م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )6( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تخويل بع�ص موظفي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

ـْبـط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

ل  وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�س باملوازين واملقايي�س واملكاييل، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983،

املحال  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  الأحكام  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )1( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التجارية،

وعلى  الثمينة،  املعادن  على  الرقابة  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  رقم )6(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )21( منه،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  1990 يف  ل�شنة  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )65( ل�شنة 2014، القيمة، املعدَّ

ال�شناعية،  املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )351( منه،

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

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

الأخ�س  وعلى  وتعديالته،  التجارية،  الأ�شرار  ب�شاأن   2003 ل�شنة   )7( رقم  القانون  وعلى 

املادة )5( منه،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

رقم )14( ل�شنة 2006،

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة 

)33( منه،
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الأخ�س  وعلى  ال�شناعية،  والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 

املادة )28( منه،

ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )81( رقم  القانون  وعلى 

مواد  من  اخلام�شة  املادة  الأخ�س  وعلى  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  ـد  املوحَّ

الإ�شدار واملادة ال�شاد�شة والع�شرين من القانون،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منه، 

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )26( منه،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2016 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س، وعلى الأخ�س املادة )17( 

منه،

ـد ملكافحة الِغـ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى القانون )النظام( املوحَّ

العربية املواَفـق عليه بالقانون رقم )12( ل�شنة 2018،

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

الأخ�س املادة )28( منه،

ل  املعدَّ  ،2018 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  امل�شافة  القيمة  قانون  وعلى 

بالقانون رقم )33( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )59( منه،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ـْبـط  ل موظفو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيـخوَّ

الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القوانني الواردة 

بديباجة هذا القرار، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

1-  اإبراهيم عبداهلل اأحمد.

2-  اإبراهيم محمد محمود مبارك.

3-  اأحمد �شامي اأحمد عبداهلل اأحمد الحجي.

ـاف. 4-  اأحمد عبداهلل خليل ال�شفَّ
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5-  اأ�شامة �شلمان تقي.

6-  اأ�شماء اأيوب ال�شلمان.

7-  اأمير ميرزا ح�شين.

8-  انت�شار مهدي عبدالعال.

9-   اأنور عبدالعزيز ح�شن.

10- اإيمان خالد الب�شتكي.

11- اأيوب محمد بهم.

12- جعفر �شعيد اأحمد محمد.

13- حامد عبا�س الجب.

14-  ح�شن اأحمد مكي الجني.

15-  ح�شن عي�شى محمد.

16-  ح�شن يو�شف تراب.

17-  ح�شين ح�شن الدم�شتاني.

18-  ح�شين وحيد جعفر خليل �شلطان.

19-  حمد عادل حمد عبداهلل بوفر�شن.

20-  حوراء خلف اأحمد خلف.

21-  خالد محمد عبداهلل محمد.

22-  خليفة �شند را�شد المهندي.

23-  دانة وحيد محمد جناحي.

24-  رباب عبدالحميد الحايكي.

ـار. 25-  رحاب جعفر المحَّ

26-   ر�شا اأحمد الدرازي.

27-  زكريا ح�شين علي.

28-  زهرة عي�شى يو�شف.

29-  �شارة خليل �شقر ن�شف.

30-  �شارة �شلمان جا�شم بو�شقرو.

31-  �شالم �شيد محمد اأحمد.

32-  �شعود اإبراهيم محمد المحمود.

33-  �شلمان محمد اإبراهيم محمد بو�شرار.

ـاب. 34-  �شيد ح�شين جعفر الق�شَّ

35-  ال�شيد عبا�س علي اأحمد مدن.

ـر جواد. 36-  ال�شيد علي �ُشـبَّ

37-  �شيد محمد محمود خلف.
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38-  ال�شيد محمد نزار علوي.

39-  �شيخة خالد �شاهين جا�شم البوعينين.

40-  عائ�شة عادل بو�شقر.

41-  عائ�شة محمد عبداهلل جناحي.

42-  عبا�س يو�شف اإ�شماعيل عبداهلل.

43-  عبدالجليل عبدالجبار علي مدن.

44-  عبدالرحمن عبدالوهاب عبداهلل بوكمال.

45-  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المال.

46-  عبدالعزيز محمد الأ�شراف.

47-  عبدالعزيز يو�شف الع�شيري.

48-  عبداهلل عي�شى كاظم.

49-  عبداهلل فريد ال�شعد.

50-  عبداهلل محمد الغانم.

51-  عالء عبدالعزيز عبدالكريم محمد.

52-  علي اإبراهيم النا�شر.

53-  علي اأحمد �شملوه.

54-  علي جعفر جا�شم اأحمد.

55-  علي �شلمان علي �شلمان يو�شف.

56-  علي �شالح الزياني.

57-  علي علي الحايكي.

58-  علي وليد علي الجودر.

59-  عمر عبدالعزيز اآل محمود.

60-  ليلى عبداهلل كويد.

61-  محمد اأحمد �شند �شالح.

62-  محمد اأ�شامة عبدالجليل الكوهجي.

63-  محمد جواد الخياط.

64-  محمد عبدالجليل حمادة.

65-  محمد علي ال�شليمان.

66-  محمد مال اهلل الدو�شري.

67-  محمد نبيل محمد �شالح ع�شكر.

68-  محمد يو�شف يعقوب ال�شوملي.

69-  محمود عبداهلل علي حمادة.

70-  محمود عبدالمجيد عبداهلل البلو�شي.
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71-  مريم علي اأحمد محمد الحايكي.

72-  مع�شومة محمود جواد.

73-  منى ال�شيد كاظم جعفر العلوي.

ـاد. 74-  مهدي عبدالح�شن عبداهلل عيَّ

75-  نبيل جواد �شلطان.

76-  نورة اأحمد ال�شيخ عي�شى اأحمد بوب�شيت.

77-  نورة اأحمد عزالدين ال�شادة.

78-  ه�شام اإبراهيم �شالم.

يرة. 79-  ه�شام عبدالوهاب عبدالر�شول الزٍّ

80-  وفاء عبدالأمير عبدالر�شا البحارنة.

81-  يو�شف يعقوب جا�شم محمد اإبراهيم الذوادي.

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )18( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة ال�شناعة والتجارة 

ـْبـط الق�شائي، والقرار رقم )22( ل�شنة 2020 ب�شاأن تخويل بع�س  وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

ـْبـط الق�شائي،  موظفي اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

ال�شناعة  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )92( رقم  والقرار 

ـْبـط الق�شائي، والقرار رقم )5( ل�شنة 2021 ب�شاأن تخويل  والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

ـْبـط الق�شائي، والقرار رقم  بع�س موظفي وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

)8( ل�شنة 2021 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري 

ـْبـط الق�شائي، والقرار رقم )95( ل�شنة 2021 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي وزارة ال�شناعة  ال�شَّ

ـْبـط الق�شائي. والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة 

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

وزير العدل

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 11 يــنـــايـــــــــــــــــر 2022م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )25( ل�سنة 2020

 ب�ساأن العْزل ال�سحي وطريقة تنفيذه للأ�سخا�ص امل�سابني

)COVID- 19( وامل�ستَبـه يف اإ�سابتهم بفريو�ص كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العْزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

لالأ�شخا�س امل�شابني وامل�شتَبـه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد )COVID- 19(، وتعديالته، 

اإجراءات  حتديث  على  باملوافقة   )2022-411-4( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قراري  وعلى 

العْزل ال�شحي للم�شابني بفريو�س كورونا )COVID- 19(، ورقم )5-411-2022( باملوافقة 

على حتديث اإجراءات العْزل ال�شحي الحتياطي للقادمني من ال�شفر، 

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

العْزل واحلْجـر ال�شحي الحرتازي للحالت القائمة والقادمة من ال�شفر،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم )25( ل�شنة 2020 ب�شاأن العْزل ال�شحي وطريقة 

 ،)COVID- 19( تنفيذه لالأ�شخا�س امل�شابني وامل�شتَبـه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد

الن�س الآتي:  

»تلتزم الفئات التالية بالتقيُّـد باإجراءات العْزل ال�شحي ملْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID- 19(، وذلك ِوْفـقًا للُمـدد الآتية:

1-  مدة �شبعة اأيام لالأ�شخا�س الم�شابين بالفيرو�س، من حاملي ال�شعار الأخ�شر )المتطعمين 

اأو المتعافين(، ومدة ع�شــرة اأيام لالأ�شــخا�س من غير حاملي ال�شعار الأخ�شر. وتبداأ المدة 

ـن اأنها اإيجابية.  ـنة التي تبيِّ من تاريخ اأْخـذ العيِّ

2- مدة �شبعة اأيام لالأ�شخا�س القادمين من مختلف دول العالم من غير حاملي ال�شعار الأخ�شر، 

اأو الأ�شــخا�س القادميــن من الدول التي ل يتم العتراف ب�شــهادة التطعيــم ال�شادرة منها، 

وتبداأ المدة من تاريخ و�شولهم لمملكة البحرين. 
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3- مدة �شبعة اأيام لالأ�شخا�س من غير حاملي ال�شعار الأخ�شر والم�شتَبـــه باإ�شابتهم بالفيرو�س 

لمخالطتهــم �شــخ�شًا م�شابــًا، وتبــداأ المدة مــن تاريخ اآخر مخاَلـــطة لل�شــخ�س الم�شاب. 

وليتقيد باإجراءات العْزل ال�شحي الأ�شــخا�س حاملو ال�شــعار الأخ�شر الم�شتَبـــه باإ�شابتهم 

بالفيرو�س نتيجة مخالطتهم �شخ�شًا م�شابًا.

ـني مبتابعة احلالة ال�شحية للفئات امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه  ويجوز للمخت�شِّ

املادة تعديل مدة العْزل ال�شحي بالزيادة اأو النق�شان متى ما اقت�شت احلاجة ذلك«.

مادة )2(

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

من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 يــنــــايــــــــــــــــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )2( ل�سنة 2022

ب�ساأن نْقل ترخي�ص مركز اإمناء للرتبية اخلا�سة

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )64(  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2014 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء وت�شغيل مركز اإمناء للرتبية 

اخلا�شة،

ـق برقم )2021073732( املوؤرخ يف 3 نوفمرب 2021، وعلى اإقرار التنازل املوثَّ

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2021/21 املوؤرخ يف 6 دي�شمرب 2021 باملوافقة 

على نْقـل امللكية، 

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـنَقـل ترخي�س مركز اإمناء للرتبية اخلا�شة امل�شجل حتت قيد رقم )3/م/م/2014( اإىل 

اإقرار  مبوجب   ،)138078-1( رقم  جتاري  �شجل  الغامن،  حممد  جا�شم  عبدالرحمن  ال�شيد 

ـق برقم )2021073732( املوؤرخ يف 3 نوفمرب 2021.  التنازل املوثَّ

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 يــنـــــايـــــــــــــــــر 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ص اأحكام اللئحة التنفيذية لقانون ال�سركات التجارية

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

ال�سادرة بالقرار رقم )6( ل�سنة 2002

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

2001، وتعديالته،

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

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )125( املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، الن�س الآتي:

»يجب على جمل�س الإدارة اأن ُيـِعـدَّ يف كل �شنة مالية، يف موعد اأق�شاه ثالثة اأ�شهر على الأكرث 

من تاريخ انتهائها، تقريرًا عن ن�شاط ال�شركة خالل ال�شنة املالية وعن مركزها املايل وميزانية 

لكل ما ح�شل  �شامل  بيان  التقرير على  ي�شتمل  اأن  الأرباح واخل�شائر. ويجب  ال�شركة وح�شاب 

عليه رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة ُكـلٌّ على ِحـَدة خالل ال�شنة املالية من مكافاآت، مبا يف ذلك 

اأية منافع ومزايا ون�شيب من الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان ما 

اأية اأعمال  اأو  اأو ا�شت�شارية  اإدارية  اأو  اأو نظري اأعمال فنية  اإداريني  اأو  قب�شوه بو�شفهم موظفني 

اأخرى.

ـل عليه اأع�شاء الإدارة  كما يجب اأن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة على بيان باإجمايل ما حَتـ�شَّ

ـوا خالل ال�شنة املالية اأعلى �شت مكافاآت  التنفيذية لل�شركة املتمثلة يف جميع الأع�شاء ممن تقا�شَ

ـنًة اأية رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم ون�شيب يف الأرباح، على اأن يكون من بينهم ُكـلٌّ من  مت�شمِّ

الرئي�س التنفيذي وامل�شئول املايل الأعلى يف ال�شركة يف جميع الأحوال.
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ويجب ت�شمني كافة البيانات املذكورة يف الفقرتني الأوىل والثانية من هذه املادة يف تقرير 

ها الوزارة. جمل�س الإدارة ِوْفـقًا للنماذج التي ُتـِعـدُّ

واأحد  الإدارة  رئي�س جمل�س  واخل�شائر  الأرباح  وح�شاب  وامليزانية  التقرير  ـع  يوقِّ اأن  ويجب 

الأع�شاء.

ويكون اأع�شاء جمل�س الإدارة م�شئولني عن تنفيذ ذلك«.

املادة الثانية

َتـُحـل كلمة )الوثيقة( حمل كلمة )العقد( الواردة يف املادة )168(، وعبارة )وثيقة تاأ�شي�س 

ال�شركة( حمل عبارة )عقد تاأ�شي�س ال�شركة( الواردة يف املادة )171(، وعبارة )تن�س وثيقة 

ـُنـها  املادة )174(، وعبارة )تت�شمَّ الواردة يف  التاأ�شي�س(  التاأ�شي�س( حمل عبارة )ين�س عقد 

ـُنـها عقد التاأ�شي�س( الواردة يف املادة )176(، من الالئحة  وثيقة التاأ�شي�س( حمل عبارة )يت�شمَّ

التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 ال�شادرة 

ـن وثيقة تاأ�شي�س ال�شركة( حمل عبارة  بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، كما َتـُحـل عبارة )تت�شمَّ

التاأ�شي�س(،  )عقد  عبارة  حمل  التاأ�شي�س(  )وثيقة  وعبارة  ال�شركة(،  تاأ�شي�س  عقد  ـمن  )يت�شَّ

وعبارة )وثيقة ال�شركة( حمل عبارة )عقد ال�شركة( اأينما وردت يف الباب اخلام�س من الالئحة 

التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 ال�شادرة 

بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002.

املادة الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يــنـــــايـــــــــــــــــــر 2022م



وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  يف منطقة الهملة - 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(  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 الآتي: 

مادة )1( 

جممع 1010 من  منطقـة الهـملـة -  رقـم 10039645 الكـائـن يف  ت�شنيـف العـقـار  ـر  يغيَّ

ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز)SP)g اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  اأ )RHA( ِوْفـقًا 

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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 3 يــنـــــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )2( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  يف منطقة اجل�سرة - جممع 1002 

 

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 الآتي: 

مادة )1( 

جممع 1002 من  منطقة اجل�شــرة -  رقـم 10027599 الكائـن يف  ت�شنيـف العقـار  ـر  يغيَّ

ت�شنيف مناطق قْيـد الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا 

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 3 يــنـــــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )3( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين  يف منطقة كرانة - جممع 456

 

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 الآتي: 

مادة )1( 

ـر ت�شنيف العقارين الكائنني يف منطقة كرانة  - جممع 456 كالآتي: يغيَّ

ــر ت�شنيــف العقــار رقــم 04013519 مــن ت�شنيف مناطــق الأرا�شي الزراعيــة )AG( اإلى  - يغيَّ

ت�شنيف مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة )SP( لإن�شاء محطة تَزوُّد بالوقود ومركز 
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تجــاري مــن دوريــن يت�شمن محالت تجارية وِخـــْدمات اأخــرى تابعة للمحطة ب�شــرط تعديل 

و�شعيته با�شتقطاع الأجزاء المتاأثرة بتو�شعة ال�شارعين ال�شرقي والغربي لي�شبح ال�شارعان 

بعر�س 20 مترًا.

ــر ت�شنيــف العقــار رقــم 04014419 مــن ت�شنيف مناطــق الأرا�شي الزراعيــة )AG( اإلى  - يغيَّ

ن من دورين  ت�شنيف مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�شة )SP( لإن�شاء مبنى بالزا مكوَّ

مع ميزانين يت�شمن محالت تجارية ومواقف �شيارات.

ـق عليهما ال�شرتاطات  وذلك كله ِ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 الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 3 يــنـــــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )4( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات 

 يف منطقتي جبلة ِحـْبـ�سي والَقـدم - جممع 431/447 

 

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 الآتي: 

مادة )1( 

ـر ت�شنيف العقارين رقم 04035947 ورقم 04035946 الكائنني يف منطقة جبلة ِحـْبـ�شي  يغيَّ

- جممع 431 من ت�شنيف مناطق قْيـد الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق العمارات ذات الثالثة 
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 04038868 04038867 ورقم  04038866 ورقم  ـر ت�شنيف العقارات رقم  طوابق )B3(، ويغيَّ

الدرا�شة  مناطق قْيـد  ت�شنيف  من   447 جممع   - الَقـدم  منطقة  يف  الكائنة   04038869 ورقم 

العقار رقم  ـر ت�شنيف  ويغيَّ   ،)B4( الأربعة طوابق العمارات ذات  )US( اإىل ت�شنيف مناطق 

04038870 الكائن يف منطقة الَقـدم - جممع 447 من ت�شنيف مناطق قْيـد الدرا�شة )US( اإىل 

ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

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

 

مادة )2( 

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار. 

 

مادة )3( 

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

 

 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 3 يــنـــــايــــــــــــــــــــر 2022م



العدد: 3578 – الخميس 13 يناير 2022

39



العدد: 3578 – الخميس 13 يناير 2022

40

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )5( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار  يف منطقة مدينة حمد - جممع 1203 

 

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 الآتي: 

مادة )1( 

من   1203 جممع  حمد  منطقة مدينة  يف  الكائن   10032370 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

طوابق  الثالثة  ذات  العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف 

با�شتخدام جتاري )* B3( ب�شرط اأن يتم ا�شتقطاع جزء من العقار ل�شتحداث �شارع بعر�س 20 
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مرتًا يف�شل بني العقار واملنطقة ال�شكنية الواقعة جنوبه ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

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

 .2009

  

مادة )2( 

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار. 

 

مادة )3( 

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

 

 

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�سام بن عبداهلل خلف 

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ 

الـمــــوافـــــــق: 3 يــنـــــايـــــــــــــــــــر 2022م
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