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قرار رقم ( )1ل�سنة 2022
بنقل مدير يف وزارة الرتبية والتعليم
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )85ل�سنة  2020ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم،
وعلى القرار رقم ( )31ل�سنة  2021بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير الرتبية والتعليم،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُتـن َقـل ال�سيدة لولوة غ�سان املهنا مدير �إدارة تراخي�ص ومتابعة التعليم املبكر بوزارة الرتبية
والتعليم لتكون مدير ًا لإدارة تراخي�ص ومتابعة املدار�س اخلا�صة بذات الوزارة.

املادة الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر
يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :ي ـنـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2022
بن ْقل وتعيني مدراء يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
رئي�س مجل�س الوزراء ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وتعديالته ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة ،املعدل
باملر�سوم رقم ( )63ل�سنة ،2021
وعلى املر�سوم رقم ( )95ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم وزارة املوا�صالت واالت�صاالت،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2016بتعيني مدراء يف وزارة املوا�صالت واالت�صاالت،
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2020بنقل مدير وتعيني مدي َرين يف وزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُتن َقل ال�سيدة �صفاء حممد باقر التاجر مدير �إدارة تنظيم النقل الربي بوزارة املوا�صالت
واالت�صاالت لتكون مدير ًا لإدارة ال�سيا�سات والتخطيط اال�سرتاتيجي بوزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة.

املادة الثانية

ُتن َقل ال�شيخة نورة بنت عي�سى بن عبداهلل �آل خليفة مدير �إدارة امل�شاريع بوزارة �شئون
ال�شباب والريا�ضة لتكون مدير ًا لإدارة اال�ستثمارات بذات الوزارة.

املادة الثالثة

ُتعني ال�سيدة ناين حممد يو�سف بطي مدير ًا لإدارة نظم املعلومات بوزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة.

املادة الرابعة

على وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره،
و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 10 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ـ ــواف ـ ــق 13 :ي ـن ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة اخلارجية
قرار رقم ( )1ل�سنة 2022
ب�إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص
وزير الخارجية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2017ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار
بالأ�شخا�ص،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص برئا�سة ال�سيد /جمال عبدالعزيز
العلوي ،الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل ،وع�ضوية ُك ٍّـل من:
ممث ًال عن وزارة الخارجية.
 -1ال�سفير خليل يعقوب الخياط
 -2العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي ممث ًال عن وزارة الداخلية.
 -3القا�ضي جا�سم محمد جا�سم العجالن ممث ًال عن المجل�س الأعلى للق�ضاء.
ممث ًال عن النيابة العامة.
 -4رئي�س النيابة علي عبا�س ال�شويخ
ممث ًال عن وزارة الخارجية.
 -5الدكتورة �أروى ح�سن ال�سيد
ممث ًال عن هيئة تنظيم �سوق العمل.
 -6الدكتور خالد محمد عبدالرحمن
ممث ًال عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 -7ال�سيدة نجوى عبداللطيف جناحي
ممث ًال عن وزارة �شئون الإعالم.
 -8ال�سيد قي�س ح�سن الدو�سري
ممث ًال عن هيئة تنظيم �سوق العمل.
 -9ال�سيدة �شيرين خليل ال�ساعاتي
ممث ًال عن وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية
 -10ال�سيد محمد جمال محمد �سلطان
والأوقاف.
		
ممث ًال عن المجتمع المدني والكنائ�س.
 -11الق�س هاني عزيز
ممث ًال عن الجمعية البحرينية لت�سامح وتعاي�ش
 -12ال�سيد يو�سف محمد بوزبون
الأديان.
		
ممث ًال عن جمعية المر�صد البحريني لمراقبة
 -13ال�سيد مح�سن علي الغريري
حقوق الإن�سان.
		

العدد – 3578 :الخميس  13يناير 2022

املادة الثانية

متار�س اللجنة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة من القانون رقم ( )1ل�سنة
 2008ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص.

املادة الثالثة

تختار اللجنة من بني �أع�ضائها نائب ًا للرئي�س ،وتعتمد نظامها الداخلي ،مبا يف ذلك تنظيم
�سكرتارية اللجنة يف �أول اجتماع لها.

املادة الرابعة

ترفع اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا لوزير اخلارجية يت�ض َّمـن نتائج �أعمالها وتو�صياتها.

املادة اخلام�سة

ُيـعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير اخلارجية
د .عبداللطيف بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 6 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 9 :يـ ـنــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )3ل�سنة 2022
ر�سم طلب الرتخي�ص ملزاولة �أعمال الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص
ب�ش�أن حتديد ْ
ور�سم جتديد الرتخي�ص
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )22ل�سنة  ،2021وعلى الأخ�ص املادة ( )5منه،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ر�سم قدره ( 500دينار) على طلب الرتخي�ص املق َّدم من ممثل ال�شخ�ص االعتباري
ُيـف َر�ض ْ
خا�صـني من
ملزاولة �أعمال الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص .وي�شمل هذا الر�سم الرتخي�ص لثالثة ُمـ َنـ ِّفـذين ِّ
العاملني لديه .ويزيد الر�سم املق َّرر مبقدار مائة دينار عن كل ُمـ َنـ ِّفـذ خا�ص طبيعي ُيـ َر َّخـ�ص له
لديه يزيد عن الثالثة.

املادة الثانية

ُيـف َر�ض على جتديد الرتخي�ص ملزاولة �أعمال الـ ُمـ َنـ ِّفـذ اخلا�ص ر�سم قدره ( 500دينار).
خا�صـني من العاملني لديه .ويزيد الر�سم املق َّرر
وي�شمل هذا الر�سم الرتخي�ص لثالثة ُمـ َنـ ِّفـذين ِّ
مبقدار مائة دينار عن كل ُمـ َنـ ِّفـذ خا�ص طبيعي يزيد عن الثالثة الذين لديه.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 9 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 12 :ي ـن ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )4ل�سنة 2022
ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة  2019ب�ش�أن الو�ساطة لت�سوية املنازعات،
وعلى قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة
 ،2021وعلى الأخ�ص املادة ( )5منه،
وعلى الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة  2019ب�ش�أن الو�ساطة لت�سوية
املنازعات ال�صادرة بالقرار رقم ( )126ل�سنة ،2019
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون اال�سالمية،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء،

قرر الآتي:
مادة ()1
تعريفات

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
القان��ون :قان��ون التنفي��ذ ف��ي المواد المدني��ة والتجارية ال�صادر بالمر�س��وم بقان��ون رقم ()22
ل�سنة .2021
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العدل.
الوزير :الوزير المع ِني ب�شئون العدل.
المنف��ذ الخا���ص :ال�ش��خ�ص ال��ذي ُم ِن��ح ترخي�ص�� ًا م��ن الوزي��ر للقي��ام ب�أعم��ال و�إج��راءات
التنفيذ المن�صو�ص عليها في هذا القرار.

مادة ()2
نطاق �سريان القرار

ت�سري �أحكام هذا القرار على مزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص االعتباري واملنفذين اخلا�صني
الطبيعيني العاملني لديه.
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مادة ()3
�شروط منح الرتخي�ص

ي�شرتط ملنح الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص ما يلي:
�	-1أن يكون طالب الترخي�ص �شخ�ص ًا اعتباري ًا مرخ�ص ًا له بالعمل في المملكة.
�	-2أن يح�صل على �سجل لممار�سة ن�شاط المنفذ الخا�ص من وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة،
على �أال يجمع في ذات ال�سجل بين ن�شاط المنفذ الخا�ص وممار�سة مهنة المحاماة �أو ن�شاط
الموثق الخا�ص.
�	-3أال يكون قد �سبق الحكم على الممثل القانوني لل�شخ�ص االعتباري بحكم نهائي في جناية �أو
في جنحة مخلة بال�شرف �أو الأمانة ،ما لم يكن قد رد �إليه اعتباره ،و�أال يكون قد �سبق ف�صله
من عمله �أو عزله من من�صبه �أو �شطب ا�سمه من جدول ممار�سة مهنة بحكم ق�ضائي نهائي
�أو بقرار ت�أديبي نهائي ما لم تم�ض على �أي منهما ثالث �سنوات على الأقل.
� -4سداد الر�سم المقرر للترخي�ص.
�	-5أن يق��دم وثيق��ة ت�أمي��ن �س��ارية المفع��ول طيلة مدة الترخي�ص �ضد الم�س��ئولية ع��ن الأخطاء
المهني��ة� ،ص��ادرة ع��ن �إح��دى �ش��ركات الت�أمين َّ
المرخ�ص��ة في المملك��ة ،عل��ى �أال يقل مبلغ
الت�أمين عن ثالثين �ألف دينار.
�	-6أن ي�س��مي ثالثة �أ�ش��خا�ص على الأق��ل من العاملين لديه لمزاولة الأعم��ال والإجراءات محل
الترخي�ص كمنفذين خا�صين طبيعيين ،على �أن تتوفر في كل منهم ال�شروط الآتية:
�أ)	�أال يكون قد �سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية �أو في جنحة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة ما لم يكن قد رد �إليه اعتباره.
ب) �أال يكون قد �سبق ف�صله من عمله �أو عزله من من�صبه �أو �شطب ا�سمه من جدول ممار�سة
مهنة بموجب حكم ق�ضائي نهائي �أو بقرار ت�أديبي نهائي ،ما لم تم�ض على �صدور �أي
منهما ثالث �سنوات على الأقل.
ج)	�أن يجتاز بنجاح االختبارات والتدريبات التي يقررها معهد الدرا�سات الق�ضائية
والقانونية.

مادة ()4
تقدمي طلب الرتخي�ص

يق َّدم طلب احل�صول على الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص �إىل الوزير بالو�سائل
املعتمدة على النموذج املعد لذلك ،على �أن يكون م�ستوفي ًا كافة البيانات وم�شفوع ًا بالأوراق
وامل�ستندات الالزمة للتحقق من توفر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )3من هذا القرار.
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مادة ()5
البت يف طلب الرتخي�ص

البت يف طلب الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
يجب ُّ
ا�ستيفاء الطلب لكافة البيانات والأوراق وامل�ستندات املطلوبة ،ويخطَر املمثل القانوين لل�شخ�ص
االعتباري بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلبه خالل �سبعة �أيام من تاريخ �صدوره.
عتب عدم �إخطار طالب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلبه خالل املدة املن�صو�ص
و ُي َ
عليها يف الفقرة ال�سابقة مبثابة رف�ض �ضمني لطلب الرتخي�ص.

مادة ()6
بيانات الرتخي�ص

يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص ا�سم ال�شخ�ص االعتباري
املرخ�ص له و�أ�سماء املنفذين اخلا�صني الطبيعيني العاملني لديه املرخ�ص لهم مبزاولة الأعمال
والإجراءات حمل الرتخي�ص ،ومقر املرخ�ص له ،ورقم وتاريخ منح الرتخي�ص وتاريخ انتهائه،
والأعمال والإجراءات حمل الرتخي�ص.

مادة ()7
�أداء اليمني

ي�ؤدي املمثل القانوين لل�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له واملنفذين اخلا�صني الطبيعيني
العاملني لديه اليمني القانونية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )8من القانون ،وذلك قبل �أن ي�ؤدوا
�أعمالهم.
وتعترب هذه اليمني �سارية على جميع الأعمال حمل الرتخي�ص ،ف�إذا تغري املمثل القانوين
لل�شخ�ص االعتباري �أو �أي من املنفذين اخلا�صني لديه وجب على من يحل حملهم �أداء اليمني
قبل مبا�شرة عمله.

مادة ()8
مدة الرتخي�ص وجتديده

تكون مدة الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص ثالث �سنوات ،ويجوز جتديده ملدة �أو
ملدد مماثلة ،بناءً على طلب يق َّدم من املمثل القانوين لل�شخ�ص االعتباري قبل ثالثني يوم ًا على
تاريخ انتهاء الرتخي�ص.
وت�سري يف �ش�أن طلب جتديد الرتخي�ص الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )3و( )4من
هذا القرار.
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ويجب البت يف طلب جتديد الرتخي�ص خالل ع�شرين يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب ،ويخطر
املمثل القانوين لل�شخ�ص االعتباري بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلبه خالل ع�شرة �أيام من تاريخ
�صدوره ،ويعترب عدم �إخطاره بالقرار خالل هذه املدة مبثابة موافقة �ضمنية على الطلب.

مادة ()9
�سجل املرخ�ص لهم

تعد �إدارة التنفيذ بالوزارة �سجالً ي�سمى (�سجل املرخ�ص لهم مبزاولة �إجراءات التنفيذ)
يق َّيد فيه �أ�سماء الأ�شخا�ص االعتباريني املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص و�أ�سماء
املنفذين اخلا�صني الطبيعيني العاملني لديهم ورقم وتاريخ منح الرتخي�ص �أو جتديده ،وتاريخ
انتهائه ،ومقر ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له ،والأعمال والإجراءات حمل الرتخي�ص،
واملخالفات التي �أ�سندت �إىل املرخ�ص له ،واجلزاءات الت�أديبية التي وقعت عليه.

مادة ()10
الأعمال والإجراءات التي يجوز الرتخي�ص بها

يجوز الرتخي�ص للمنفذ اخلا�ص بالأعمال والإجراءات الآتية:
 -1مبا�شرة الإجراءات الالزمة للحجز على المنقوالت وبيعها.
 -2مبا�شرة الإجراءات الالزمة للتح�ضير لبيع العقارات وال�سيارات والأ�سهم وال�سندات.
 -3مبا�شرة الإجراءات الالزمة للتنفيذ العيني.
ويجب على املنفذ اخلا�ص عند مبا�شرة الأعمال والإجراءات املرخ�ص بها االلتزام ب�أحكام
القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له والقرارات والأوامر التي ي�صدرها قا�ضي حمكمة التنفيذ
يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()11
واجبات املنفذ اخلا�ص وم�سئولياته

يجب على املنفذ اخلا�ص واملنفذين اخلا�صني الطبيعيني العاملني لديه االلتزام مبا يلي:
َّ
المرخ�ص بها بدقة و�أمانة و�إخال�ص ،والمحافظة على �أ�س��رار
 -1القيام بالأعمال والإجراءات
وكرام��ة المهن��ة ،طبق�� ًا للإج��راءات وال�ش��روط المن�صو���ص عليه��ا ف��ي القان��ون والقرارات
ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -2القي��ام بالأعم��ال والإج��راءات محل الترخي�ص من خ�لال النظام المعتمد م��ن الوزارة ،وال
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-4
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-7
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يجوز القيام بها من خالل نظام �آخر.
تنفيذ القرارات والأوامر ال�صادرة �إليه من قا�ضي محكمة التنفيذ.
الإف�ص��اح للمنف��ذ ل��ه عما قد يكون ل��ه �أو لأي م��ن المنفذين الخا�صي��ن الطبيعيين العاملين
لديه من م�صالح �ش��خ�صية في �إجراءات التنفيذ �أو ما قد يربط الممثل القانوني لل�ش��خ�ص
االعتب��اري �أو �أي من المنفذين الخا�صي��ن الطبيعيين العاملين لديه من �صلة قرابة بالمنفذ
�ضده.
االحتفاظ بال�سجالت المتعلقة بعمله.
ت�س��ليم جمي��ع الم�س��تندات وال�س��جالت والأوراق �إل��ى �إدارة التنفي��ذ بالوزارة عن��د الطلب �أو
انتهاء الترخي�ص �أو �إلغائه.
عدم ت�سلم �أية مبالغ نقدية بموجب ال�سند التنفيذي من المنفذ �ضده.
ت�سليم �أية منقوالت متعلقة بالتنفيذ ح�سب �إجراءات التنفيذ.

مادة ()12
�أجر و�أتعاب املنفذ اخلا�ص

ي�ستحق املنفذ اخلا�ص االعتباري �أجر ًا يحدد بناء على االتفاق مع املنفذ له الذي يتعاقد
معه .ويف حالة عدم االتفاق على الأجر ،يقدر �أجر املنفذ اخلا�ص بن�سبة ال تتجاوز  ٪٥من قيمة
ال�سند التنفيذي ومبا ال يقل عن مائة دينار ،ويف جميع الأحوال ال يجوز الرجوع على املنفذ �ضده
ب�أجر يزيد على هذه الن�سبة.
كما حت�سب �أتعاب املنفذ اخلا�ص الإ�ضافية املتعلقة باحلجز والتنفيذ العيني والبيع �ضمن
امل�صروفات الق�ضائية تبع ًا للمادة ( )41من القانون.
ويف حالة تعدد املنفذ لهم وكان بع�ضهم غري متعاقدين مع املنفذ اخلا�ص الذي يتوىل التنفيذ،
َ
وتطلب تنفيذ ال�سندات التنفيذية لغري املتعاقدين معه عم ًال �إ�ضافي ًا منه ،فللمنفذ اخلا�ص احلق
يف ا�ستيفاء مقدم قيمة �أعماله الإ�ضافية بنا ًء على طريقة ح�ساب امل�صروفات الق�ضائية وفق ًا
للمادة ( )41من القانون ،وتقدر باقي �أتعابه يف �أعماله الإ�ضافية كم�صروفات ق�ضائية ل�صاحله.

مادة ()13
عر�ض الو�ساطة

يجوز للمنفذ اخلا�ص بالن�سبة للتنفيذ على الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للف�صل الثاين من القانون
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�أن يعر�ض الو�ساطة على �أطراف ال�سند التنفيذي قبل تقدمي طلب التنفيذ ،ويجوز له بالن�سبة
للتنفيذ على ال�شركات اخلا�ضعة للف�صل الثالث من القانون �أن يعر�ض الو�ساطة على �أطراف
ال�سند التنفيذي خالل واحد وع�شرين يوم ًا من تاريخ تقدمي طلب التنفيذ ،ويكون عر�ض الو�ساطة
يف جميع الأحوال بناء على طلب املنفذ له �أو املنفذ �ضده.
وت�سري يف �ش�أن �إجراءات عر�ض الو�ساطة على �أطراف ال�سند التنفيذي الأحكام املن�صو�ص
عليها يف املر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة  2019ب�ش�أن الو�ساطة لت�سوية املنازعات والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )126ل�سنة .2019

مادة ()14
حاالت عدم �صالحية املنفذ اخلا�ص

يكون املنفذ اخلا�ص غري �صالح وممنوع ًا من مبا�شرة �أعمال و�إجراءات التنفيذ يف �أي من
احلالتني الآتيتني:
�	-1إذا كان طرف ًا في ال�سند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.
�	-2إذا كان �شريك ًا في المال محل �إجراءات التنفيذ.

مادة ()15
االحتفاظ ب�سجل معتمد

يجب على املنفذ اخلا�ص �أن يحتفظ ب�سجل تعتمده الوزارة ويدون فيه جميع ملفات التنفيذ
التي قام بفتحها ،و�أ�سماء املنفذ لهم واملنفذ �ضدهم ،وما مت اتخاذه من �أعمال و�إجراءات التنفيذ
ب�ش�أن كل منها.

مادة ()16
التفتي�ش على املنفذ اخلا�ص وم�ساءلته

�أ�	-إذا تبي��ن لقا�ض��ي محكم��ة التنفيذ مخالفة المنفذ الخا�ص ف��ي �أداء عمله لأحكام القانون �أو
الق��رارات ال�ص��ادرة تنفيذ ًا ل��ه �أو القرارات �أو الأوامر الق�ضائية ال�ص��ادرة للمنفذ الخا�ص،
�أمر باتخاذ الإجراءات الت�أديبية �ضده ،وعلى �إدارة التنفيذ بالوزارة عر�ض تقرير بهذا ال�ش�أن
على لجنة الت�أديب الم�ش��كلة بقرار من الوزير لإجراء التحقيق في المخالفات ،وتعد اللجنة
مذك��رة بتو�صياته��ا في �ضوء نتيجة التحقيق وترفعها �إلى الوزير لإ�صدار قرار بتوقيع �أي من
الجزاءات الت�أديبية المن�صو�ص عليها في المادة ( )9من القانون حال ثبوت المخالفة.
ب -تتول��ى �إدارة التنفي��ذ بال��وزارة التفتي���ش الإداري عل��ى المنف��ذ الخا�ص للتحقق م��ن التزامه
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بالواجب��ات المق��ررة بموج��ب �أحكام القان��ون والقرارات ال�ص��ادرة ً
تنفيذا له وم��ن التزامه
ب�ش��روط الترخي���ص ال�صادر له ،كما تتلقى ال�ش��كاوى التي تقدم �ضد المنف��ذ الخا�ص �أو �أي
م��ن المنفذي��ن الخا�صين الطبيعيي��ن العاملين لديه ،ف�إذا تبين لها وق��وع �أية مخالفة �أعدت
تقري��ر ًا به��ذا ال�ش���أن يعر�ض على لجنة الت�أديب الم�ش��كلة بقرار من الوزي��ر لإجراء التحقيق
في المخالفات ،وتعد اللجنة مذكرة بتو�صياتها في �ضوء نتيجة التحقيق وترفعها �إلى الوزير
لإ�ص��دار ق��رار بتوقي��ع �أي م��ن الج��زاءات الت�أديبي��ة المن�صو���ص عليها في الم��ادة ( )9من
القانون حال ثبوت المخالفة.
ج -تمتد الإجراءات الت�أديبية بحق المنفذ الخا�ص الطبيعي �إلى المنفذ الخا�ص االعتباري الذي
يتبع��ه ،وال ي�س��تتبع ذل��ك وج��وب تطابق الج��زاء �أو الج��زاءات الموقعة عل��ى المنفذ الخا�ص
االعتباري مع الجزاء �أو الجزاءات الموقعة على المنفذ الخا�ص الطبيعي الذي يعمل لديه.
د�	-إذا �ص��در الق��رار ب�إلغ��اء ترخي���ص المنف��ذ الخا���ص االعتب��اري ،امت��د الإلغ��اء بالتبعية �إلى
المنفذي��ن الخا�صي��ن الطبيعيي��ن العاملي��ن لدي��ه حت��ى و�إن ل��م يكون��وا طرف ًا ف��ي �إجراءات
الت�أديب.
هـ -يج��وز للوزي��ر عند االقت�ضاء غلق مقر المنفذ الخا�ص �أو �إيق��اف �أعماله �إداري ًا ب�صفة م�ؤقتة
بموجب قرار م�سبب ،وذلك لحين انتهاء التحقيق في المخالفة.

مادة ()17
انتهاء و�إلغاء الرتخي�ص

ينتهي الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط املنفذ اخلا�ص بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده طبق ًا لأحكام
هذا القرار� ،أو بانق�ضاء ال�شخ�ص االعتباري َّ
املرخ�ص له لأي �سبب من الأ�سباب.
و ُيلغى ترخي�ص املنفذ اخلا�ص يف � ٍّأي من احلاالت الآتية:
 -1ثبوت ح�صول المنفذ الخا�ص على الترخي�ص بنا ًء على وثائق �أو معلومات غير �صحيحة.
 -2فقدان المنفذ الخا�ص ل�شرط �أو �أكثر من �شروط م ْنح الترخي�ص.
� -3ص��دور حك��م جنائ��ي نهائي �ضد المنفذ الخا�ص ف��ي جناية� ،أو في جنحة مخلة بال�ش��رف �أو
الأمانة.
 -4طلب المنفذ الخا�ص كتاب ًة �إلغاء الترخي�ص.

مادة ()18
�أحكام ختامية

يبد�أ �سريان كل ترخي�ص �صدر وفق ًا لأحكام هذا القرار قبل نفاذ القانون اعتبار ًا من تاريخ
العمل به.
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مادة ()19
النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون اال�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 9 :جمادى الآخرة 1443هـ
الم ـ ــوافـ ـ ــق :الأربعاء  12ينايـر 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )5ل�سنة 2022
ب�ش�أن تخويل �أحد موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية
�صفة م�أمور َّ
ال�ضـ ْبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
والتدريبية اخلا�صة،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـخ َّول �سيد وحيد �إبراهيم ح�سن ،املوظف بوزارة العمل والتنمية االجتماعية� ،صفة م�أمور
ّ
ال�ضـَْـبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�صا�صه باملخالفة لأحكام املر�سوم
بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�صة ،واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا له.

املادة الثانية

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :ي ـن ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )6ل�سنة 2022
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
�صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1975بتحديد الأ�سعار والرقابة عليها،
املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1977
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1977اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل ،املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1983
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة  1987ب�ش�أن الأحكام املتعلقة ببيع وت�أجري املحال
التجارية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1990يف �ش�أن الرقابة على املعادن الثمينة ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )21منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1990يف �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات
القيمة ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )65ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق ال�صناعية،
وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )351منه،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2003ب�ش�أن الأ�سرار التجارية ،وتعديالته ،وعلى الأخ�ص
املادة ( )5منه،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�ش�أن براءات االخرتاع ومناذج املنفعة ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )14ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة  2005باملوافقة على النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�س لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2006ب�ش�أن ت�صميمات الدوائر املتكاملة ،وعلى الأخ�ص املادة
( )33منه،
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وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2006ب�ش�أن الر�سوم والنماذج ال�صناعية ،وعلى الأخ�ص
املادة ( )28منه،
وعلى القانون رقم ( )81ل�سنة  2006باملوافقة على قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي
املوحـد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وعلى الأخ�ص املادة اخلام�سة من مواد
َّ
الإ�صدار واملادة ال�ساد�سة والع�شرين من القانون،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2012ب�ش�أن الأ�سماء التجارية ،وعلى الأخ�ص املادة ()22
منه،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2014باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )52ل�سنة  ،2018وعلى الأخ�ص املادة ( )26منه،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2016ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،وعلى الأخ�ص املادة ()17
منه،
املوحـد ملكافحة ال ِغـ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
وعلى القانون (النظام) َّ
العربية املوا َفـق عليه بالقانون رقم ( )12ل�سنة ،2018
وعلى قانون ت�شجيع وحماية املناف�سة ال�صادر بالقانون رقم ( )31ل�سنة  ،2018وعلى
الأخ�ص املادة ( )28منه،
وعلى قانون القيمة امل�ضافة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )٤٨ل�سنة  ،٢٠١٨املع َّدل
بالقانون رقم ( )٣٣ل�سنة  ،٢٠٢١وعلى الأخ�ص املادة ( )٥٩منه،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيـخ َّول موظفو وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة التالية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط
الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�صا�صهم ،باملخالفة لأحكام القوانني الواردة
بديباجة هذا القرار ،واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها ،وهم:
� -1إبراهيم عبداهلل �أحمد.
� -2إبراهيم محمد محمود مبارك.
� -3أحمد �سامي �أحمد عبداهلل �أحمد الحجي.
� -4أحمد عبداهلل خليل ال�ص َّفـاف.
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� -5أ�سامة �سلمان تقي.
� -6أ�سماء �أيوب ال�سلمان.
� -7أمير ميرزا ح�سين.
 -8انت�صار مهدي عبدالعال.
� -9أنور عبدالعزيز ح�سن.
� -10إيمان خالد الب�ستكي.
� -11أيوب محمد بهم.
 -12جعفر �سعيد �أحمد محمد.
 -13حامد عبا�س الجب.
 -14ح�سن �أحمد مكي الجني.
 -15ح�سن عي�سى محمد.
 -16ح�سن يو�سف تراب.
 -17ح�سين ح�سن الدم�ستاني.
 -18ح�سين وحيد جعفر خليل �سلطان.
 -19حمد عادل حمد عبداهلل بوفر�سن.
 -20حوراء خلف �أحمد خلف.
 -21خالد محمد عبداهلل محمد.
 -22خليفة �سند را�شد المهندي.
 -23دانة وحيد محمد جناحي.
 -24رباب عبدالحميد الحايكي.
المحـار.
 -25رحاب جعفر َّ
 -26ر�ضا �أحمد الدرازي.
 -27زكريا ح�سين علي.
 -28زهرة عي�سى يو�سف.
� -29سارة خليل �صقر ن�صف.
� -30سارة �سلمان جا�سم بو�صقرو.
� -31سالم �سيد محمد �أحمد.
� -32سعود �إبراهيم محمد المحمود.
� -33سلمان محمد �إبراهيم محمد بو�شرار.
الق�صـاب.
� -34سيد ح�سين جعفر َّ
 -35ال�سيد عبا�س علي �أحمد مدن.
 -36ال�سيد علي ُ�شـ َّبـر جواد.
� -37سيد محمد محمود خلف.
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 -38ال�سيد محمد نزار علوي.
� -39شيخة خالد �شاهين جا�سم البوعينين.
 -40عائ�شة عادل بو�شقر.
 -41عائ�شة محمد عبداهلل جناحي.
 -42عبا�س يو�سف �إ�سماعيل عبداهلل.
 -43عبدالجليل عبدالجبار علي مدن.
 -44عبدالرحمن عبدالوهاب عبداهلل بوكمال.
 -45عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المال.
 -46عبدالعزيز محمد الأ�شراف.
 -47عبدالعزيز يو�سف الع�سيري.
 -48عبداهلل عي�سى كاظم.
 -49عبداهلل فريد ال�سعد.
 -50عبداهلل محمد الغانم.
 -51عالء عبدالعزيز عبدالكريم محمد.
 -52علي �إبراهيم النا�صر.
 -53علي �أحمد �شملوه.
 -54علي جعفر جا�سم �أحمد.
 -55علي �سلمان علي �سلمان يو�سف.
 -56علي �صالح الزياني.
 -57علي علي الحايكي.
 -58علي وليد علي الجودر.
 -59عمر عبدالعزيز �آل محمود.
 -60ليلى عبداهلل كويد.
 -61محمد �أحمد �سند �صالح.
 -62محمد �أ�سامة عبدالجليل الكوهجي.
 -63محمد جواد الخياط.
 -64محمد عبدالجليل حمادة.
 -65محمد علي ال�سليمان.
 -66محمد مال اهلل الدو�سري.
 -67محمد نبيل محمد �صالح ع�سكر.
 -68محمد يو�سف يعقوب ال�شوملي.
 -69محمود عبداهلل علي حمادة.
 -70محمود عبدالمجيد عبداهلل البلو�شي.
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 -71مريم علي �أحمد محمد الحايكي.
 -72مع�صومة محمود جواد.
 -73منى ال�سيد كاظم جعفر العلوي.
 -74مهدي عبدالح�سن عبداهلل ع َّيـاد.
 -75نبيل جواد �سلطان.
 -76نورة �أحمد ال�شيخ عي�سى �أحمد بوب�شيت.
 -77نورة �أحمد عزالدين ال�سادة.
 -78ه�شام �إبراهيم �سالم.
 -79ه�شام عبدالوهاب عبدالر�سول الزٍّ يرة.
 -80وفاء عبدالأمير عبدالر�ضا البحارنة.
 -81يو�سف يعقوب جا�سم محمد �إبراهيم الذوادي.

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم ( )18ل�سنة  2019ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة �صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي ،والقرار رقم ( )22ل�سنة  2020ب�ش�أن تخويل بع�ض
موظفي �إدارة التفتي�ش بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي،
والقرار رقم ( )92ل�سنة  2020ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارة التفتي�ش بوزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة �صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي ،والقرار رقم ( )5ل�سنة  2021ب�ش�أن تخويل
بع�ض موظفي وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي ،والقرار رقم
( )8ل�سنة  2021ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �صفة م�أموري
َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي ،والقرار رقم ( )95ل�سنة  2021ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي وزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة �صفة م�أموري َّ
ال�ضـ ْبـط الق�ضائي.

املادة الثالثة

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 8 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :ي ـن ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة ال�صحة
قرار رقم ( )2ل�سنة 2022
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )25ل�سنة 2020
ب�ش�أن الع ْزل ال�صحي وطريقة تنفيذه للأ�شخا�ص امل�صابني
وامل�شت َبـه يف �إ�صابتهم بفريو�س كورونا امل�ستجد ()COVID- 19
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على القرار رقم ( )25ل�سنة  2020ب�ش�أن العزْ ل ال�صحي وطريقة تنفيذه
للأ�شخا�ص امل�صابني وامل�شت َبـه يف �إ�صابتهم بفريو�س كورونا امل�ستجد ( ،)COVID- 19وتعديالته،
وعلى قراري اللجنة التن�سيقية رقم ( )2022-411-4باملوافقة على حتديث �إجراءات
العزْ ل ال�صحي للم�صابني بفريو�س كورونا ( ،)COVID- 19ورقم ( )2022-411-5باملوافقة
على حتديث �إجراءات العزْ ل ال�صحي االحتياطي للقادمني من ال�سفر،
وعلى تو�صية الفريق الوطني الطبي للت�صدِّ ي لفريو�س الكورونا امل�ستجد بتحديث بروتوكول
واحلجـر ال�صحي االحرتازي للحاالت القائمة والقادمة من ال�سفر،
العزْ ل
ْ
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة ال�صحة،

قرر الآتي:
مادة ()1

ـ�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من القرار رقم ( )25ل�سنة  2020ب�ش�أن العزْ ل ال�صحي وطريقة
ُي َ
تنفيذه للأ�شخا�ص امل�صابني وامل�شت َبـه يف �إ�صابتهم بفريو�س كورونا امل�ستجد (،)COVID- 19
الن�ص الآتي:
«تلتزم الفئات التالية بالتق ُّيـد ب�إجراءات العزْ ل ال�صحي مل ْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد
( ،)COVID- 19وذلك ِو ْفـق ًا لل ُمـدد الآتية:
 -1مدة �سبعة �أيام للأ�شخا�ص الم�صابين بالفيرو�س ،من حاملي ال�شعار الأخ�ضر (المتطعمين
�أو المتعافين) ،ومدة ع�ش��رة �أيام للأ�ش��خا�ص من غير حاملي ال�شعار الأخ�ضر .وتبد�أ المدة
من تاريخ � ْأخـذ الع ِّيـنة التي تب ِّيـن �أنها �إيجابية.
 -2مدة �سبعة �أيام للأ�شخا�ص القادمين من مختلف دول العالم من غير حاملي ال�شعار الأخ�ضر،
�أو الأ�ش��خا�ص القادمي��ن من الدول التي ال يتم االعتراف ب�ش��هادة التطعي��م ال�صادرة منها،
وتبد�أ المدة من تاريخ و�صولهم لمملكة البحرين.
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 -3مدة �سبعة �أيام للأ�شخا�ص من غير حاملي ال�شعار الأخ�ضر والم�شت َبـ��ه ب�إ�صابتهم بالفيرو�س
لمخالطته��م �ش��خ�ص ًا م�صاب�� ًا ،وتب��د�أ المدة م��ن تاريخ �آخر مخا َلـ��طة لل�ش��خ�ص الم�صاب.
واليتقيد ب�إجراءات العزْ ل ال�صحي الأ�ش��خا�ص حاملو ال�ش��عار الأخ�ضر الم�شت َبـ��ه ب�إ�صابتهم
بالفيرو�س نتيجة مخالطتهم �شخ�ص ًا م�صاب ًا.
للمخت�صـني مبتابعة احلالة ال�صحية للفئات امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من هذه
ويجوز
ِّ
املادة تعديل مدة العزْ ل ال�صحي بالزيادة �أو النق�صان متى ما اقت�ضت احلاجة ذلك».

مادة ()2

على وكيل وزارة ال�صحة واملعنيني ُ -كـ ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به
من تاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ 9 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 12 :ي ـنـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )2ل�سنة 2022
ب�ش�أن ن ْقل ترخي�ص مركز �إمناء للرتبية اخلا�صة
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة،
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )64ل�سنة  2010ب�ش�أن �شروط و�إجراءات الرتخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل
مراكز ومعاهد الت�أهيل ودُور الرعاية والإيواء وال ِو َر�ش اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املع َّدل
بالقرار رقم ( )83ل�سنة ،2017
وعلى القرار رقم ( )63ل�سنة  2014ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل مركز �إمناء للرتبية
اخلا�صة،
وعلى �إقرار التنازل املو َّثـق برقم ( )2021073732امل�ؤرخ يف  3نوفمرب ،2021
وعلى قرار جلنة البت يف طلبات تراخي�ص مراكز ومعاهد الت�أهيل ودُور الرعاية والإيواء
وال ِو َر�ش اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم  2021/21امل�ؤرخ يف  6دي�سمرب  2021باملوافقة
على ن ْقـل امللكية،
وبنا ًء على ع ْر�ض القائم ب�أعمال وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيـن َقـل ترخي�ص مركز �إمناء للرتبية اخلا�صة امل�سجل حتت قيد رقم (/3م/م� )2014/إىل
ال�سيد عبدالرحمن جا�سم حممد الغامن� ،سجل جتاري رقم ( ،)138078-1مبوجب �إقرار
التنازل املو َّثـق برقم ( )2021073732امل�ؤرخ يف  3نوفمرب .2021

مادة ()2

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 3 :جمادى الأولى 1443هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 6 :ي ـن ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )3ل�سنة 2022
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
ال�صادرة بالقرار رقم ( )6ل�سنة 2002
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001وتعديالته،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  2001ال�صادرة بالقرار رقم ( )6ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ـ�ستبدل بن�ص املادة ( )125من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر
ُي َ
باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001ال�صادرة بالقرار رقم ( )6ل�سنة  ،2002الن�ص الآتي:
«يجب على جمل�س الإدارة �أن ُيـ ِعـ َّد يف كل �سنة مالية ،يف موعد �أق�صاه ثالثة �أ�شهر على الأكرث
من تاريخ انتهائها ،تقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة خالل ال�سنة املالية وعن مركزها املايل وميزانية
ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر .ويجب �أن ي�شتمل التقرير على بيان �شامل لكل ما ح�صل
عليه رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ُكـ ٌّل على ِح َـدة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت ،مبا يف ذلك
�أية منافع ومزايا ون�صيب من الأرباح وبدل ح�ضور وبدل متثيل وم�صروفات وغريها ،وبيان ما
قب�ضوه بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �أو �أية �أعمال
�أخرى.
كما يجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة على بيان ب�إجمايل ما َ
ـ�صـل عليه �أع�ضاء الإدارة
حت َّ
التنفيذية لل�شركة املتمثلة يف جميع الأع�ضاء ممن َ
تقا�ضـوا خالل ال�سنة املالية �أعلى �ست مكاف�آت
مت�ضمـن ًة �أية رواتب ومنافع ومزايا و�أ�سهم ون�صيب يف الأرباح ،على �أن يكون من بينهم ُكـ ٌّل من
ِّ
الرئي�س التنفيذي وامل�سئول املايل الأعلى يف ال�شركة يف جميع الأحوال.

العدد – 3578 :الخميس  13يناير 2022

ويجب ت�ضمني كافة البيانات املذكورة يف الفقرتني الأوىل والثانية من هذه املادة يف تقرير
جمل�س الإدارة ِو ْفـق ًا للنماذج التي ُتـ ِعـ ُّدها الوزارة.
ويجب �أن يو ِّقـع التقرير وامليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر رئي�س جمل�س الإدارة و�أحد
الأع�ضاء.
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولني عن تنفيذ ذلك».

املادة الثانية

ت َُـحـل كلمة (الوثيقة) حمل كلمة (العقد) الواردة يف املادة ( ،)168وعبارة (وثيقة ت�أ�سي�س
ال�شركة) حمل عبارة (عقد ت�أ�سي�س ال�شركة) الواردة يف املادة ( ،)171وعبارة (تن�ص وثيقة
الت�أ�سي�س) حمل عبارة (ين�ص عقد الت�أ�سي�س) الواردة يف املادة ( ،)174وعبارة (تت�ض َّمـ ُنـها
وثيقة الت�أ�سي�س) حمل عبارة (يت�ض َّمـ ُنـها عقد الت�أ�سي�س) الواردة يف املادة ( ،)176من الالئحة
التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001ال�صادرة
بالقرار رقم ( )6ل�سنة  ،2002كما ت َُـحـل عبارة (تت�ض َّمـن وثيقة ت�أ�سي�س ال�شركة) حمل عبارة
َّ
(يت�ضـمن عقد ت�أ�سي�س ال�شركة) ،وعبارة (وثيقة الت�أ�سي�س) حمل عبارة (عقد الت�أ�سي�س)،
وعبارة (وثيقة ال�شركة) حمل عبارة (عقد ال�شركة) �أينما وردت يف الباب اخلام�س من الالئحة
التنفيذية لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001ال�صادرة
بالقرار رقم ( )6ل�سنة .2002

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 6 :جمادى الآخرة 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 9 :ي ـن ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )1ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار  يف منطقة الهملة  -جممع 1010
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيـف العـقـار رقـم  10039645الكـائـن يف منطقـة الهـملـة  -جممع  1010من
ت�صنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة ز(� SP(gإىل ت�صنيف مناطق ال�سكن املت�صل
�أ (ِ )RHAو ْفـق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009
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  مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 30 :جمادى الأولى 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 3 :ي ـن ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )2ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار  يف منطقة اجل�سرة  -جممع 1002
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيـف العقـار رقـم  10027599الكائـن يف منطقة اجل�ســرة  -جممع  1002من
اخل ْـدمات واملرافق العامة (ِ )PSو ْفـق ًا
ت�صنيف مناطق ق ْيـد الدرا�سة (� )USإىل ت�صنيف مناطق ِ
ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري
الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009
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مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 30 :جمادى الأولى 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 3 :ي ـن ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م

العدد – 3578 :الخميس  13يناير 2022

33

34

العدد – 3578 :الخميس  13يناير 2022

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )3ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقارين  يف منطقة كرانة  -جممع 456
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقارين الكائنني يف منطقة كرانة  -جممع  456كالآتي:
 يغ َّي��ر ت�صني��ف العق��ار رق��م  04013519م��ن ت�صنيف مناط��ق الأرا�ضي الزراعي��ة (� )AGإلىت�صنيف مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�صة ( )SPلإن�شاء محطة تزَ ُّود بالوقود ومركز
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وخـ ْ��دمات �أخ��رى تابعة للمحطة ب�ش��رط تعديل
تج��اري م��ن دوري��ن يت�ضمن محالت تجارية ِ
و�ضعيته با�ستقطاع الأجزاء المت�أثرة بتو�سعة ال�شارعين ال�شرقي والغربي لي�صبح ال�شارعان
بعر�ض  20متر ًا.
 يغ َّي��ر ت�صني��ف العق��ار رق��م  04014419م��ن ت�صنيف مناط��ق الأرا�ضي الزراعي��ة (� )AGإلىت�صنيف مناطق الم�شاريع ذات الطبيعة الخا�صة ( )SPلإن�شاء مبنى بالزا مك َّون من دورين
مع ميزانين يت�ضمن محالت تجارية ومواقف �سيارات.
وذلك كله ِو ْفـق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار ،وتط َّبـق عليهما اال�شرتاطات
التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 30 :جمادى الأولى 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 3 :ي ـن ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )4ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات
يف منطقتي جبلة حِ ـ ْبـ�شي وال َقـدم  -جممع 431/447
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقارين رقم  04035947ورقم  04035946الكائنني يف منطقة جبلة ِحـ ْبـ�شي
 -جممع  431من ت�صنيف مناطق ق ْيـد الدرا�سة (� )USإىل ت�صنيف مناطق العمارات ذات الثالثة
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طوابق ( ،)B3ويغ َّيـر ت�صنيف العقارات رقم  04038866ورقم  04038867ورقم ٠٤٠٣٨٨٦٨
ورقم  04038869الكائنة يف منطقة ال َقـدم  -جممع  447من ت�صنيف مناطق ق ْيـد الدرا�سة
(� )USإىل ت�صنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق ( ،)B4ويغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم
 04038870الكائن يف منطقة ال َقـدم  -جممع  447من ت�صنيف مناطق ق ْيـد الدرا�سة (� )USإىل
اخل ْـدمات واملرافق العامة (ِ )PSو ْفـق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا
ت�صنيف مناطق ِ
القرار ،وتط َّبق عليها اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة .2009

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 30 :جمادى الأولى 1443هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 3 :ي ـن ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )5ل�سنة 2022
ب�ش�أن تغيري ت�صنيف عقار  يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1203
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراين ،وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املع َّدة للتعمري والتطوير،
املع َّدل بالقانون رقم ( )6ل�سنة  ،2005والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة
 ،2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )16ل�سنة  ،2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات يف
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )89ل�سنة ،2021
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009املع َّدلة بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وبعد الع ْر�ض على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:
مادة ()1

يغ َّيـر ت�صنيف العقار رقم  10032370الكائن يف منطقة مدينة حمد جممع  1203من
ت�صنيف مناطق ال�سكن اخلا�ص �أ (� )RAإىل ت�صنيف مناطق العمارات ذات الثالثة طوابق
با�ستخدام جتاري (*  )B3ب�شرط �أن يتم ا�ستقطاع جزء من العقار ال�ستحداث �شارع بعر�ض 20
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مرت ًا يف�صل بني العقار واملنطقة ال�سكنية الواقعة جنوبه ِو ْفـق ًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة
لهذا القرار ،وتط َّبـق عليه اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم ( )28ل�سنة
.2009
  

مادة ()2

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()3

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 30 :جمادى الأولى 1443هـ
الـمـ ــواف ـ ـ ــق 3 :ي ـن ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2022م
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