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 �أمر ملكي رقم )7( ل�شنة 2022

بتعيني م�شاعد مل�شت�شار الأمن الوطني

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )54( ل�شنة 2019 بتعيني م�شت�شار لالأمن الوطني،

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعني املقدم الركن ال�شيخ خالد بن علي بن جابر اآل خليفة م�شاعدًا مل�شت�شار الأمن الوطني 

ل�شئون التن�شيق واملتابعة.

�ملادة �لثانية 

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 1 رجـــــــــب 1443هـ

الموافـــق: 2 فبــرايــــر 2022م



العدد: 3584 – الخميس 3 فبراير 2022

5

 مر�سوم رقم )6( ل�شنة 2022

بتعيينات يف وز�رة �لد�خلية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة          ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2010 بتعيني نائب مدير عام ومدراء يف وزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2015 بتعيني مدراء يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعني يف وزارة الداخلية كل من:

قائدًا لخفر ال�شواحل. 1- العميد جا�شم محمد عي�شى الغتم  

وكياًل م�شاعدًا للمنافذ والبحث والمتابعة. 2- العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدو�شري 

مديرًا عامًا لالإدارة العامة للحرا�شات. 3- العميد عبداهلل نا�شر �شقر النعيمي  

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

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 1 رجــــب 1443هـ

الموافق: 2 فبراير 2022م
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 قر�ر رقم )9( ل�شنة 2022

بتعيني مدير يف وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني

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

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

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

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

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

)53( ل�شنة 2021،

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

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

املالية  وزارة  يف  املالية  املوارد  لإدارة  مديرًا  ال�شباح  عبداخلالق  عبداهلل  ال�شيد  ُيعني 

والقت�شاد الوطني.

املادة �لثانية

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

اأية جهة من اجلهات احلكومية.

�ملادة �لثالثة

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

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــــــوافــــق: 1 فبــــرايــــــــــــــــــــر 2022م
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 قر�ر رقم )10( ل�شنة 2022

بتعيني مدير يف وز�رة �الإ�سكان 

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 )63( ل�شنة 2008 باإعادة تنظيم وزارة الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وزير الإ�شكان،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتعني ال�شيدة مرمي جمعة خمي�س الفليتي مديرًا لإدارة اخلدمات الإ�شكانية يف وزارة الإ�شكان.

املادة �لثانية

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

الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــــــوافــــق: 1 فبــــرايــــــــــــــــــــر 2022م
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 قر�ر رقم )11( ل�شنة 2022

بتعيني مدير يف جهاز �مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري

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،

العقاري،  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  تنظيم  باإعادة   2007 ل�شنة   )25( رقم  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

امل�شاحة  العقاري يف جهاز  امل�شح  الظاعن مديرًا لإدارة  اإبراهيم ظاعن  ال�شيد خليل  ُيعني 

والت�شجيل العقاري.

املادة �لثانية

على رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــــــوافــــق: 1 فبــــرايــــــــــــــــــــر 2022م
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 قر�ر رقم )12( ل�شنة 2022

بتعيني مدر�ء يف موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري

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 )3( ل�شنة 2019 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعني يف موؤ�ش�شة التنظيم العقاري كل من:

1- ال�شيد حمد محمد يو�شف هزيم            مديرًا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري.

2- ال�شيدة وجدان اأحمد عبداهلل البنعلي       مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

3- ال�شيدة مهناز غلوم محمد اأبوالقا�شم       مديرًا لإدارة العمليات العقارية.

املادة �لثانية

على رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ

المــــــــوافــــق: 1 فبــــرايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف     

 قر�ر رقم )9( ل�شنة 2022

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

ْبط �لق�سائي  �سفة ماأموري �ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

1989، وتعديالته،

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

وتعديالته،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014،

2013 بتحديد الوزارة املخت�شة وبت�شمية الوزير املخت�س  وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 

بتطبيق املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة، املعدل 

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

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

ال�شباب  �شئون  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )42( رقم  القرار  وعلى 

والريا�شة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي، 

وبناًء على التفاق مع وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

ُقرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موظفو  ل  يخوَّ

قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  وذلك  الق�شائي 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، وكذلك اأحكام املر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة، والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لهما، وهم:
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1- عبداهلل فواد المحرقي.

2-  محمد �شباح الجالهمة.

3-  محمد علي جناحي.

4-  علي عبداهلل الع�شو�س.

�ملادة �لثانية

ال�شباب  �شئون  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )42( رقم  القرار  ُيلغى 

والريا�شة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي.

�ملادة �لثالثة

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

    

 وزير �لعدل 

و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

 خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1443هـ 

الـمــــــوافـــــق: 27 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م  
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف     

 قر�ر رقم )10( ل�شنة 2022 

 بتعديل جدول بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب 

 �ملُر�فق للقر�ر رقم )36( ل�شنة 2018 ب�ساأن حتديد بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب

 للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة و�إجر�ء�ت تنفيذها 

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

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

باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )8( منه، 

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، املُعدل بالقرار رقم )54( ل�شنة 2019، 

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

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

وبعد التن�شيق مع وزير الداخلية،

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

 

ُقِرَر �الآتي: 

مادة )1( 

ُي�شاف بند جديد برقم )6( اإىل جدول برامج التاأهيل والتدريب املُرافق للقرار رقم )36( 

التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة واإجراءات  2018 ب�شاأن حتديد برامج  ل�شنة 

تنفيذها، ن�شه الآتي:  

اجلهة املُ�شرفة نوع الربنامج الرقم

  برنامج ال�شجون املفتوحة 6

وزارة الداخلية                                                                   

)الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة(

مادة )2( 

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

        وزير �لعدل 

و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

 خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة 

 

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1443هـ 

الـمــــــوافـــــق: 31 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )4( ل�شنة 2022 

بت�سكيل جمل�ض �إد�رة مركز حماية �لطفل 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة ال�شادر 

بالقانون رقم )4( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )34( منه،

وبناًء على تر�شيح اجلهات املعنية، 

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

قرر �الآتي:

مادة )1( 

مدير  احلمود  علي  حممد  هدى  ال�شيدة  برئا�شة  الطفل  حماية  مركز  اإدارة  جمل�س  ي�شكل 

اإدارة الرعاية الجتماعية، وع�شوية كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.  1- الدكتورة ال�شيخة نورة بنت خليفة اآل خليفة  

وزارة الداخلية.  2- مالزم اأول فاطمة عبد اهلل خليفة الكو�س  

وزارة ال�شحة.  3- ال�شيد كمال جمال كمال  

وزارة التربية والتعليم.  4- الدكتورة نورية محمد خمي�س الفالحي  

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.    5- ال�شيدة انت�شار ح�شن العري�س  

المجل�س الأعلى للمراأة.  6- ال�شيدة عبير محمد دهام  

وزارة �شئون الإعالم.  7- ال�شيدة ماي�شة عبد اللطيف الذوادي  

جمعية اأمنية طفل.   8- ال�شيدة منال علي العو�شي  

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة. 9- ال�شيدة فوزية محرو�س المحرو�س  

 ويختار املجل�س يف اأول اجتماٍع له نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائه يحل حمل الرئي�س يف حالة 

غيابه. 

مادة )2( 

تكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار. 

واإذا خال حمل اأي ع�شو من اأع�شائه لأي �شبب يحل حمله ممثٌل عن ذات اجلهة، ويكمل 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 
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مادة )3(

التح�شري لجتماعات املجل�س  اأعمال  الوزارة، يتوىل  للمجل�س مقرٌر من بني موظفي  يكون 

ودعوة الأع�شاء لالجتماع وتدوين حما�شر اجتماعات املجل�س. 

مادة )4( 

للمجل�س ت�شكيل جلان وفرق عمل من بني اأع�شائه اأو من غريهم من ذوي اخلربة، لدرا�شة 

مو�شوع اأو اأكرث من املو�شوعات املعرو�شة عليه، ويتعني على هذه اللجان والفرق تقدمي تقارير 

بنتائج اأعمالها وتعر�س على املجل�س.

اأداء مهامه، ال�شتعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�شني ودعوتهم  كما يجوز للمجل�س يف 

حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف القرارات. 

مادة )5( 

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــوافـــــــق: 30 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )8( ل�شنة 2022

ب�ساأن تعديل �لنظام �الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة �ملناعي �خلريية )موؤ�س�سة خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

اخلريية  املناعي  بت�شجيل موؤ�ش�شة  الرتخي�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )75( رقم  القرار  وعلى 

)موؤ�ش�شة خا�شة(،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة املناعي اخلريية وعقد تاأ�شي�شها،

وعلى قرار جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة املوؤرخ يف 2021/10/3،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُتَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وهي: 

ل المادة رقم )10( لت�شبح »يتكون مجل�ــس الأمناء من خم�شــة اأع�شاء يتم تعيينهم من  - تعدَّ 1

ِقَبل الأع�شاء الموؤ�ش�شــين، وتحدد المنا�شب الإدارية في المجل�ــس لمدة اأربع �شــنوات قابلة 

لتجديد التعيين لمدة اأو مدد اأخرى«.

تعــدل المــادة رقم )14( فيما يخ�ــس اخت�شا�شات الأمين المالي لت�شبــح »الأمين المالي:   -2

ويتولى اإدارة اأموال الموؤ�ش�شــة واإم�شــاك ح�شــاباتها واإيراداتها وم�شروفاتهــا واإيداع اأموالها 

فــي اأحــد الم�شــارف المعتمــدة و �شــرف ما يتقــرر �شرفه بموجــب اأذونات موقعــة من قبله 

ومــن قبــل الرئي�ــس، وعليه كذلك ت�شــجيل الأمــوال و قيدها فــي الدفاتر وال�شــجالت وحفظ 

الم�شــتندات الماليــة التــي يترتــب عليها التزام مالــي على الموؤ�ش�شــة اأو حق لهــا مع مراعاة 

مطابقــة الإيرادات والم�شروفات لأحــكام الالئحة المالية، وعليه اأن يقدم تقريرًا كل ثالثة 

اأ�شــهر لمجل�ــس الأمنــاء عن الحالــة المالية لالإيــرادات والم�شروفات، ولــه الحتفاظ بمبلغ 

معيــن للنثريات ال�شروريــة وفقًا لما تحدده الالئحة المالية للموؤ�ش�شــة المعتمدة و�شرف ما 

يتقرر �شرفه«.

تعــدل المــادة رقم )16( لت�شبح » يجتمع مجل�ــس الأمناء مرة كل اأربعة اأ�شــهر ب�شفة دورية   -3

وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�شائه ويقوم اأمين �شــر المجل�ــس باإعداد جدول 

اأعمال جل�شــات مجل�ــس الأمناء ويعر�شه على رئي�ــس مجل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه ثم 
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يقوم اأمين ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد النعقاد باأ�شبوعين على الأقل.

وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجح 

اجلانب الذي فيه الرئي�س«.

تعــدل المــادة رقم )18( لت�شبح » يعتبر م�شــتقياًل من ع�شوية مجل�ــس الأمناء كل من تغيب   -4

من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته مرتين متواليتين اأو ثالث مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون 

اإبــداء عــذر مقبــول، وفي حالة وفاة اأو ا�شــتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء مجل�ــس الأمناء اأو خلو 

مكانه لأي �شــبب من الأ�شــباب يحل محله ع�شو اآخر يتم تعيينه من قبل الموؤ�ش�شــين، وعلى 

مجل�ــس المنــاء اإخطــار وزارة العمل التنمية الجتماعية بذلك، وفي جميع الأحوال ت�شــترط 

موافقــة الع�شــو كتابيــًا قبل تعيينه وتكــون مدة الع�شو الجديــد مكملة لمدة �شــلفه اإلى نهاية 

الدورة. فاإذا كان الع�شو المراد �شــغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل�ــس اأن ي�شــتمر في 

القيــام باأعمالــه اإلــى نهاية الدورة دون تعيين خلف له ب�شــرط األ يزيد عــدد الأع�شاء الذين 

خال مكانهم لالأ�شــباب ال�شــابقة الإ�شــارة اإليها على ثلث اأع�شاء المجل�ــس و اإل وجب عر�س 

الأمر على الموؤ�ش�شين لتعيين خلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم«.

مادة )2(

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

                                                                                                                                               

                                                                      وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

                                                                                  جميل بن حممد علي حميد�ن

                                                                                  

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 27 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م



العدد: 3584 – الخميس 3 فبراير 2022

17

وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )9( ل�شنة 2022

ب�ساأن تعديل �لنظام �الأ�سا�سي جلمعية �ملحرق �خلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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

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

وعلى القرار رقم )118( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتول موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي ملدينة املحرق 

اإىل جمعية املحرق اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املحرق اخلريية،

املنعقد  اجتماعها  املحرق اخلريية يف  العادية جلمعية  العمومية غري  قرار اجلمعية  وعلى 

بتاريخ 25 دي�شمرب 2021،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

وهو   ،2021 دي�شمرب   25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  اخلريية،  املحرق  جلمعية  العادية 

كالآتي:

باأهداف  واخلا�شة  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( املادة  اإىل  جديد  بند  »ي�شاف 

اجلمعية، وذلك على النحو الآتي:

- اإن�شاء وت�شغيل موؤ�ش�شة لرعاية الوالدين«.

مادة )2(

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

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

                                                                                  جميل بن حممد علي حميد�ن

                                                                                  

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 27 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )10( ل�شنة 2022

ب�ساأن تعديل �لنظام �الأ�سا�سي لنادي روتاري �لعدلية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1995 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل نادي روتاري العدلية،

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي روتاري العدلية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية لنادي روتاري العدلية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

،2021/11/22

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 

العادية لنادي روتاري العدلية، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 22 نوفمرب 2021، وهو كالآتي:

ُيعدل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون جمل�س الإدارة من 

اأثني ع�شر ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد 

مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر«.

مادة )2(

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

 وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

                                                                                  جميل بن حممد علي حميد�ن

                                                                                  

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 27 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )17( ل�شنة 2022

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )195( ل�شنة 2021

ب�ساأن حظر �سيد �أو بيع �أو تد�ُول �سغار �الأ�سماك و�لق�سريات

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القرار رقم )195( ل�شنة 2021 ب�شاأن حظر �شيد اأو بيع اأو تداول �شغار 

الأ�شماك والق�شريات،

وبناء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر �الآتي:

مادة )1(

القرار رقم  الأوىل من  املادة  الوارد يف  البندين )9( و)10( من اجلدول  ي�شتبدل بن�شي 

الن�شان  والق�شريات،  الأ�شماك  �شغار  تداُول  اأو  بيع  اأو  �شيد  حْظر  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )195(

الآتيان:

  النوعالرقم

 احلد الأدنى للطول امل�شموح

) بال�شنتيمرت(

10 �شمال�شايف9

15 �شماجَلَنم10

   

مادة )2(

تنفيذ  يخ�شه-  فيما  ُكٌل   - املعنية  واجلهات  البحرية  والرثوة  للزراعة  الوزارة  وكيل  على 

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 18 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )32( ل�شنة 2022

ب�ساأن زر�عة نبتة �لد�ما�ض )�لكونوكارب�ض(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

احلجر  )قانون(  نظام  على  باملوافقة   2003 ل�شنة   )5( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

الزراعي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

والتقاوي  البذور  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2012 ل�شنة   )34( رقم  القانون  وعلى 

وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل 

ُي�شمح بزراعة بذور وُعقل نبتة الداما�س )الكونوكارب�س( يف املناطق املفتوحة التي تبعد عن 

اإمدادات اخلدمات والبنية التحتية مب�شافة ل تقل عن ع�شرة اأمتار.

�ملادة �لثانية 

نبتة  باإزالة  ُيلَتَزم  التحتية  والبنية  اخلدمات  على  �شرر  وقوع  ثبت  اإذا  الأحوال،  جميع  يف 

الداما�س )الكونوكارب�س( خالل مدة اأق�شاها �شهر من تاريخ الإخطار.

وفق  باإزالتها  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة  اأمانة  تقوم  باإزالتها  اللتزام  عدم  حال  ويف 

الإجراءات املتبعة لديها وعلى نفقة امللَزم باإزالتها. 

�ملادة �لثالثة

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واملعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف  

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 1 فبـــــــرايــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )23( ل�شنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �ملحرق - جممع 205

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

205 من ت�شنيف  الكائن يف منطقة املحرق جممع   02021994 العقار رقم  يغري ت�شنيف 

مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ملا 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الثاني 1443هـ

المــــوافــــــــق: 30 يــنــايــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )28( ل�شنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة كرزكان - جممع 1025

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنَيف العقار رقم 10043938الكائن يف منطقة كرزكان جممع 1025 من ت�شنيف 

مناطق ال�شكن اخلا�س اأ - )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة  )PS( ِوْفقًا ملا 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 جمادى الآخرة  1443هـ

المــــوافــــــــق: 27 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )29( ل�شنة 2022

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة باربار - جممع 526

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

مادة )1(

النحو  على  وذلك   526 باربار جممع  منطقة  الكائنة يف  العقارات  من  ت�شنيف عدد  يغريَّ 

الآتي:

العقار رقم )05031843( من ت�شنيف المناطق الزراعية )AG( وت�شنيف مناطق ال�شكن   -1

.)RHA( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن المت�شل اأ )RHA( المت�شل اأ

 )AG(    مــن ت�شنيــف المناطق الزراعية )العقاريــن رقمــي )05031845( و )05031844  -2
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.)RHA( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن المت�شل اأ

العقاريــن رقمــي )05031847( و )05031846( مــن ت�شنيــف مناطــق ال�شــكن المت�شــل اأ   -3

)RHA( وت�شنيــف المناطــق غير المخططة )UP( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شــكن المت�شل اأ 

.)RHA(

العقــار رقــم )05031848( من ت�شنيف المناطق غير المخططــة )UP( وت�شنيف مناطق   -4

ال�شكن المت�شل اأ )RHA( وت�شنيف المناطق الزراعية )AG( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن 

.)RHA( المت�شل اأ

العقاريــن رقمــي )05031850( و )05031849( مــن ت�شنيــف المناطــق غيــر المخططــة   -5

.)RHA( اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن المت�شل اأ )AG( وت�شنيف المناطق الزراعية )UP(

العقاريــن رقمــي )05031852( و )05031851( مــن ت�شنيــف مناطــق ال�شــكن المت�شــل اأ   -6

.)PS( اإلى ت�شنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة )RHA(

بالإ�شافة اإىل اإزالة الت�شنيف الزائد عن ال�شوارع املحيطة بالعقارات امل�شار اإليها يف هذه 

املادة وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الثاني 1443هـ

المــــوافــــــــق: 30 يــنــايــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )30( ل�شنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار بعد �لتق�سيم يف منطقة بوقوة - جممع 457

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

457 بعد التق�شيم من  04072702 الكائن مبنطقة بوقوة جممع  يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 

ت�شنيف مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق )B4( ومناطق قيد الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف 

مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( واملناطق الرتفيهية )REC( ومناطق اخلدمات واملرافق العامة 
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)PS( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

 مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

  وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الثاني 1443هـ

المــــوافــــــــق: 31 يــنــايــــــــــــــــــر 2022م
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هيئة تنظيم �الت�ساالت

 قر�ر رقم )1( ل�شنة 2021 

 باملو�فقة على �عتماد �سركة بنفت )�ض.م.ب( مقفلة 

كمزود خدمات ثقة معتمد وحتديد نطاقه 

 

مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت: 

باملر�شوم بقانون رقم  ال�شادر  الإلكرتونية  بعد الطالع على قانون اخلطابات واملعامالت 

)54( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )20( منه، 

ة بقانون اخلطابات  وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة 2021 بت�شمية اجلهة الإدارية املخت�شَّ

واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2017 ب�شاأن منح ترخي�س ل�شركة بنفت )�س.م.ب( مقفلة، 

وعلى الالئحة التنظيمية ب�شاأن ا�شرتاطات ومعايري اعتماد ِخْدمات الثقة ال�شادرة بالقرار 

رقم )4( ل�شنة 2021،  

قرر �الآتي: 

�ملادة �الأوىل 

ووفق على اعتماد �شركة بنفت )�س.م.ب( مقفلة كمزود خدمات ثقة معتمد وفقًا للنطاق 

الآتي: 

1- التوقيع الإلكتروني الآمن. 

2- اأداة اإن�شاء التوقيع الإلكتروني الآمن. 

3- �شهادة التوقيع الإلكتروني الآمنة. 

ويكون العتماد �شاحلًا ملدة اأربعة وع�شرين �شهرًا. 

�ملادة �لثانية 

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

 

�لقائم باأعمال مدير عام هيئة تنظيم �الت�ساالت 

نا�سر بن حممد �آل خليفة 

 

�شدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1442هـ 

المــــــوافــــــق: 1 اأغ�شطـــــــــ�س 2021م 
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 �الإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�شنة 2004

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

�إعالن رقم )4( ل�شنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع. 

8- ا�شم الختراع.  

9- ملخ�س البراءة.  

10- عدد عنا�شر الحماية.

 

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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 ] براءة اختراع12[
 

 
 1729  ] رقم البراءة:11[
 

 
  27/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150035] رقم الطلب: 21[
 09/03/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/KR2014/010624 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[

0001885-2014-1 [31] 
[32] 01/07/2014 

 الجنوبیة] كوریا 33[
 ] المخترعون:72[
بارك  -3كانغ، دونغ أوك،  -2لي، جون تشاي،  -1 

 تشیونغ جي
دایو شیببیلدینغ آند مارین  -1] مالك البراءة: 73[

 إنجینیرینغ كو.، لیمیتد.
غو، -رو، جونغ-، نامدایمون125 -1عنوان المالك:  

 ، جمھوریة كوریا108-100سیئول 
 ة الفكریة تي ام بي اجنتسابو غزالة للملكی ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:  B63B 11/04; F02M 21/02; 
B63H 21/38; F16K 15/00 

 
 ] المراجع:56[

D1: KR 20130073066 A 
D2: "LNG-Motorenkonzept fur 
Containerschiff ", SCHIFF UND HAFEN, no. 
11, 1 November 2010, page 56 
D3: US 2009/239426 Al 
D4: US 2009/253318 Al 

 
 (نظام وطریقة لإلمداد بغاز الوقود في سفینة)   :] اسم االختراع54[

 
 ] الملخص:57[ 

 
یتعلق الكشف الحالي بإعداد خاص بخزان غاز وقود في نظام إمداد بغاز وقود یعمل على إمداد محرك بغاز 

یشتمل نظام اإلمداد بغاز الوقود في السفینة على محرك یعمل على طبیعي ُمسال. وفقًا ألحد جوانب االختراع، 
تولید قوة دافعة باستخدام غاز الوقود؛ ویشتمل كذلك على خزان غاز وقود یعمل على تخزین غاز الوقود إلمداد 
المحرك بھ، حیث یتم وضغ المحرك في غرفة محرك في مؤخرة السفینة ویوضع خزان غاز الوقود أعلى غرفة 

 رك.المح
 

 13عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1730 ] رقم البراءة:11[
 

 
  31/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150179] رقم الطلب: 21[
 29/11/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2014/039974 رقم اإلیداع الدولي: ] 86[
  ] األولویة:30[

61/829,874 [31]  
]32  [31/05/2013 
 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
 ] المخترعون:72[
 فیلدز، براین -2جونسون، إزیكیل،  -1  
 كراون باكیجینغ تكنولوجي، إنك. -1] مالك البراءة: 73[

ساوث سنترال أفینیو، ألسیب،  11535 -1عنوان المالك:  
 ، أمریكا60803إلینوي 

 لملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس] الوكیل: ابو غزالة ل74[
   

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     B65D 17/00 B65D 6/30 

 
 ] المراجع:56[

D1: US8157119 (B2) 
D2: US8313004 (B2) 
D3: US7673768 (B2) 
D4: US5911551 (A) 
D5: WO2012039433 (A1) 

 
 األلواح وجدار انتقال منحني طرف صفیحة مشروبات ذات حائط مقوس من ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
). كما یتم تقدیم طریقة 22) وحائط ظرفي ذو جزء جدار انتقال منحني (14) ذو حائط لوحي مقوس (10طرف صفیحة مشروبات ( 

 ) والحائط اللوحي.30تھیئة لوحة اإلغالق (
 

 33عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[
 

 
  1731 ] رقم البراءة:11[
 

 
  31/01/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150185] رقم الطلب: 21[
 22/12/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/EP2014/063452] رقم اإلیداع الدولي:  86[
 ] األولویة: 30[
]31   [1311344.4 
]32  [26/06/2013 
 ] مملكة متحدة33[
 ] المخترعون:72[
 بولمان، فرانك -1  
 
 تاھا إنترناشونال اس أیھ -1] مالك البراءة: 73[

 2134-، رو تشارلز مارتیل، ال58 -1عنوان المالك:  
 لوكسمبورغ، لوكسمبورغ

 ] الوكیل: ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.:     C22B 21/00 C22B 7/04 

 المراجع:] 56[
D1: Michel G. Drouet ET AL: "Drosrite Salt-
Free Processing of Hot Aluminum Dross", In: 
Recycling of Metals and Engineercd 
Materials" , | August 2000, John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, pages 1135-
1145 
D2: UNLU N ET AL: "Comparison of salt-
free aluminum dross treatment processes", 
RESOURCES CONSERVATION AND 
RECYCLING, ELSEVIER 
SCIENCEPUBLISHER, AMSTERDAM, NL, 

vol. 36, no. 1. 1 July 2002, pages 61-72 
D3: PETERSON ET AL: "A historical 
perspective on dross processing", 
MATERIALS SCIENCE FORUM، 

vol. 693, | January 2011, pages 13-23 
D4: WO 97/39155 Al 
D5: US 2004/050211 Al 
D6: EP 0322207 A2 

 
 معالجة خبث األلومنیوم  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
 
 األلومنیوم، تشتمل العملیة على كشط خبثیتعلق االختراع الحالي بعملیة وجھاز الستخالص فلز األلومنیوم من خبث   

األلومنیوم من فرن یحتوي على ألومنیوم منصھر في تجویف معالجة الخبث، ونقل وتركیب التجویف المملوء بالخبث إلى 
) اللتقاط 42) في التجویف في حاویة (12جھاز أرجحة، وأرجحة التجویف حتى ینسكب األلومنیوم من منافذ التصریف (

 المنصھر الذي یتم وضعھ تحت جھاز األرجحة. األلومنیوم
 
 
 
 

 32عناصر الحمایة:  عدد
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 �الإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�شنة 2006 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )3( ل�شنة 2022

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

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

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

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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رقم �لطلب:  ب ت /  1867

��سم �لطالب :  1-  لوي�س �شيفيالنو        2- خليل البدوي

عنو�ن��ه : 1- �شــي اأر. اأورب ل�ــس بالوما�ــس اإن 18 ، 11130 ت�شــكالنا دي ل فرونتيــرا. كاديــز ، 

اإ�شبانيا

           2- �سارع J1 ، مبنى L32 ، �أميون 5520 ، لبنان.

تاريخ تقديم �لطلب: 2021/10/11

و�سف طلب �لت�سميم: محطة للطاقة ال�شم�شية

�لت�سنيف: 13.01

��سم �لوكيل �لمفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنو�نه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 385 ، مجمع 385 المنامة ، البحرين
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رقم �لطلب:  ب ت /  1868

��سم �لطالب :  1-  لوي�س �شيفيالنو        2- خليل البدوي

عنو�ن��ه : 1- �شــي اأر. اأورب ل�ــس بالوما�ــس اإن 18 ، 11130 ت�شــكالنا دي ل فرونتيــرا. كاديــز ، 

اإ�شبانيا

           2- �سارع J1 ، مبنى L32 ، �أميون 5520 ، لبنان.

تاريخ تقديم �لطلب: 2021/10/11

و�سف طلب �لت�سميم: وحدة توليد للطاقة ال�شم�شية

�لت�سنيف: 13.01

��سم �لوكيل �لمفو�ض: �شابا و �شركاهم تي ام بي

عنو�نه: مكتب 81 ، برج البحرين مبنى 20 ، �شارع الخليفة 385 ، مجمع 385 المنامة ، البحرين 
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعالن رقم )15( ل�شنة 2022

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة ت�سامن 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )اإن اإ�س اإن للبناء والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119107، طالبين 

دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

 TARA و   ،NURUL ISLAM ABDUL AZIZ و  با�شم كل من: عبا�س محمد مكي ح�شن علي،  وت�شجل  بحريني، 

 MOIN  UDDINو ،JOAHER MAHAو ،ZIARAT MOLLAH MANIK MOLLAH و ،MIAH SHAHJAHAN ALI

.HABIBUR RAHMAN

�إعالن رقم )16( ل�شنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية 

المقفلة التي تحمل ا�شم )ال�شراكة للم�شاريع الإ�شكانية �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81244، طالبين 

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

الإدارة  اإلى  باعترا�شه  التقدم  المذكورة  لل�شركة  التجاري  ال�شم  تغيير  على  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )17( ل�شنة 2022

بحل وت�سفية �سركة )مطاعم د�رينز ذ.م.م(

وحتويل قيدها �إىل موؤ�س�سة فردية 

  

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ رباب مجيد اأحمد 
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نا�شر، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطاعم دارينز ذ.م.م(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 127472، طالبة ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتعيين ال�شيد/ عمار جمعة علي عبدالر�شول 

الكنكوني م�شفيًا لل�شركة. وتحويل قيدها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم رباب مجيد اأحمد نا�شر .

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين بال�شركة المذكورة قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س المادة )335( من القانون 

المذكور يدعو الم�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على البريد الإلكتروني للم�شفي وفقًا للبيانات الآتية: 

ا�شم الم�شفي: عمار جمعة علي عبدالر�شول الكنكوني

هاتف: 39664774)973+(

ammar.alkangooni@alrayatravel.com :بريد اإلكتروني

�إعالن رقم )18( ل�شنة 2022

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية )خمترب �ل�سلوم لالأ�سنان(

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب المحامية منال �شاحي 

بموجب التخويل من ورثة ال�شيد/ جالل �شباح �شلمان ال�شلُّوم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مختبر 

ال�شلُّوم لالأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 98436-1، طالبين تحويل قيد الموؤ�ش�شة المذكورة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،440 )األف واأربعمائة واأربعون( دينارًا بحرينيًا، �شاماًل ذلك كافة اأ�شولها 

وموجوداتها والتزاماتها التجارية، وت�شجل باأ�شماء الورثة التالية اأ�شماوؤهم: 

- �شادخت محمد غلوم علي )ن�شبة ٪12.5(.

- طالل جالل �شباح �شلمان ال�شلُّوم )ن�شبة ٪29.166667(.

- �شلمان جالل �شباح �شلمان ال�شلٌّوم )ن�شبة ٪29.166667(.

- اإجالل جالل �شباح �شلمان ال�شلُّوم )ن�شبة ٪14.583333(.

- اإطالل جالل �شباح �شلمان ال�شلُّوم )ن�شبة ٪14.583333(.

الإدارة  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اأعاله  المذكورة  الفردية  الموؤ�ش�شة  تحويل  اعترا�س على  لديه  كل من  فعلى 

المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


