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 �أمر ملكي رقم )8( ل�سنة 2022 

مبنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُينح ال�شيخ اأحمد بن عبدالعزيز اآل خليفة رئي�س جهاز الأمن ال�شرتاتيجي و�شام البحرين 

من الدرجة الأوىل.

 

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ: 4 رجـــب 1443هـ

الموافق: 5 فبراير 2022م
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 �أمر ملكي رقم )9( ل�سنة 2022

مبنح و�سام 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الثانية اإىل كل من:

1- العقيد الركن فهد محمد عبداهلل الحميدان النجدي.

2- العقيد الركن اأحمد عبداهلل �شم�شان المناعي.

3- العقيد الركن في�شل عبداهلل خليفة اآل خليفة.

�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 :

بتاريـــخ: 4 رجـــب 1443هـ

الموافق: 5 فبراير 2022م
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 مر�سوم رقم )7( ل�سنة 2022

بتعيينات يف وز�رة �لد�خلية

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

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

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

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

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2011 بتعيني مدير بالوكالة لإدارة التاأ�شريات والإقامة ب�شئون 

اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية،

وعلى القرار رقم )51( ل�شنة 2016 بتعيني مدير يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن يف وزارة الداخلية كل من: ُيـعيَّ

1- ال�شيخ عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب اآل خليفة     نائبًا للرئي�س للعمليات ال�شيبرانية     

                                                                                     في المركز الوطني لالأمن ال�شيبراني.

2- ال�شيخ خالد بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة                مديرًا عامًا لالإدارة العامة لتنفيذ      

                                                                                         الأحكام والعقوبات البديلة.

3- ال�شيخ اأحمد بن عبداهلل بن عبدالوهاب اآل خليفة      وكياًل م�شاعدًا للجن�شية والجوازات   

                                                                                والإقامة. 

�ملادة �لثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 5 رجـــب 1443هـ

الموافق: 6 فبراير 2022م



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

7

 مر�سوم رقم )8( ل�سنة 2022

 باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية للقانون )�لنظام( �ملوحد 

 �ملعدل ملكافحة �لإغر�ق و�لتد�بري �لتعوي�سية و�لوقائية 

لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية )�ملعدلة( 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون )النظام( املوحد املعدل ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�شية والوقائية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املوافق عليه بالقانون رقم )48( ل�شنة 2011،

وعلى قرار جلنة التعاون ال�شناعي يف اجتماعها احلادي والثالثون املنعقد بتاريخ 2 يونيو 

الإغراق  ملكافحة  املعدل  املوحد  )النظام(  للقانون  التنفيذية  الالئحة  اأحكام  باإقرار   2010

والتدابري التعوي�شية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وبناء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( املوحد املعدل ملكافحة الإغراق والتدابري 

التعوي�شية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية )املعدلة(، املرافقة لهذا املر�شوم.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 7 رجـــب 1443هـ

الموافق: 8 فبراير 2022م
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 مر�سوم رقم )9( ل�سنة 2022

بتعيني مدير عام يف �لنيابة �لعامة

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

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

وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2014 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الإداري للنيابة العامة،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2019 بتعيني مدير يف النيابة العامة،

وبناًء على عْر�س النائب العام،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيد علي حممد اأحمد الكعبي مديرًا عامًا للجهاز الإداري يف النيابة العامة. ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  العام  النائب  على 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 7 رجــــب 1443هـ

الموافق: 8 فبراير 2022م
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با�سم �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

ملــــك مملكـــة �لبحريــن

باجلل�سة �ملنعقدة لدى جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة  

بتـــاريخ 2022/2/8

بح�سور �لقا�سي  �ســــالح �أحمد �لقطـــــــان          رئيــــــ�س �للجنة

وع�سوية �لقا�سي حممـــــد ميـــــرز� �أمـــان           ع�سو �للجنة

وع�سوية �لقا�سي ح�ســـــام حممد طلعــــــت           ع�سو �للجنة

وع�سوية �لدكتور عبد�هلل يو�ســف طـــــــالب           ع�سو �للجنة

وبح�سور نــوفـــل نبيــــل بوب�ســــيت                       �أمني �سر �للجنة

�سدر �لقر�ر �لتايل

يف �مل�سروع رقم 2021/2 

�لم�سروع: العرين هومز 

�ســـــــد

: �شركة العرين هومز ر  �لمطوِّ

  

  بعد الطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.

حيث اإن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإىل هذه اللجنة م�شروع العرين 

ًا وفقًا حلكم املادة الرابعة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة  هومز باعتباره م�شروعًا متعثِّ

ـرة.  2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ

وحيث اإن اللجنة قد حددت جل�شة 2021/7/3 لدرا�شة امل�شروع ثم تداُوُلـه باجلل�شات منذ 

ر مبحا�شرها، وقررت اللجنة و�شع �شارة احلجز على قيد العقار  ذلك التاريخ ح�شبما هو م�شطَّ

لدى جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وقامت بن�شر اإعالن يف ال�شحف اليومية لبدء ا�شتالم 

مب�شتخَرج  املبني  الإلكرتوين  الربيد  عرب  رة  املطوِّ ال�شركة  واإعالن  بامل�شروع،  الدائنني  طلبات 

ال�شجل التجاري لل�شركة، باملثول اأمام اللجنة.

ر قانونًا،  رة مل مْتـُثـل اأمام اللجنة رغم اإخطارها على النحو املقرَّ  وحيث اإن ال�شركة املطوِّ

�إعالنات من جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعرثة
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فقد با�شرت اللجنة اإجراءاتها ح�شب ما هو مبني باملحا�شر.

 ويف تاريخ 2021/8/16 قامت اللجنة بالجتماع مع البنكني املرتِهـنني لبيان مديونياتهما 

والإجراءات التي قاما بها على امل�شروع، وتبني للجنة اأن الرهونات الواقعة هي على عدد ثمان 

وحدات فقط بامل�شروع واأن باقي الوحدات مت فكُّ الرهون من عليها.

 وحيث اإنَّ اأوراق وم�شتندات امل�شروع غري كافية لبيان املوقف املايل للم�شروع من مديونيات، 

ُكـلٌّ منهم وما تبقى من مبلغ  ـقة باأ�شماء م�شرتي الوحدات وقيمة ما �شددُه  وخا�شة قائمة مدقَّ

بذمتهم. واإ�شتجالًء للحق يف امل�شروع وا�شتكماًل لعنا�شرها، ندبت اللجنة خبريًا حما�َشـبيًا لبحث 

ديون امل�شروع.

 وحيث اإنه ورد للجنة تقرير اخلبري املحا�َشـبي املنتدب من ِقـَبـلها لبحث مديونيات امل�شروع، 

وقامت اللجنة بدرا�شته.

م قررت اللجنة حْجـز امل�شروع للدرا�شة جلل�شة 2022/2/8، وبتلك اجلل�شة   وبناًء على ما تقدَّ

اأ�شدرت اللجنة قرارها الآتي:

�أوًل: بالن�شــبة للم�شــترين الذين قاموا ب�شــداد كامل ثمن الوحدات ال�شــكنية التي قاموا ب�شرائها 

ـلة  م اإلى اللجنة ل�شتالم وحداتهم، وا�شتكمال اإجراءات نقل الملكية اإليهم غير محمَّ عليهم التقدُّ

باأية اأعباء اأو التزامات.

ثانيــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذيــن فــي ذمتهم مبالــغ متبقية من ثمــن الوحدات ال�شــكنية عليهم 

الرجوع اإلى اللجنة ل�شداد تلك المبالغ حتى يحق لهم ا�شتالم وحداتهم وا�شتكمال اإجراءات نقل 

ـلة باأية اأعباء اأو التزامات. الملكية اإليهم غير محمَّ

ـــلة من ثمن الوحدات الم�شــتلمة من ِقـَبـــل اللجنــة على الدائنين   ثالثــاً: توزيــع المبالــغ المتح�شِّ

ق�شمة غرماء.

اأمني ال�شر                  ع�شو                               ع�شو                        رئي�س اللجنة

                                 ع�شو                                ع�شو
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با�سم �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

ملــــك مملكـــة �لبحريــن

باجلل�سة �ملنعقدة لدى جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة  

بتـــاريخ 2022/2/8

بح�سور �لقا�سي  �ســــالح �أحمد �لقطـــــــان         رئيــــــ�س �للجنة

ع�سو �للجنة وع�سوية �لقا�سي حممـــــد ميـــــرز� �أمـــان       

ع�سو �للجنة وع�سوية �لقا�سي ح�ســـــام حممد طلعــــــت        

ع�سو �للجنة وع�سوية �لدكتور عبد�هلل يو�ســف طـــــــالب       

وبح�سور نــوفـــل نبيــــل بوب�ســــيت                       �أمني �سر �للجنة

�سدر �لقر�ر �لتايل

يف �مل�سروع رقم 2021/4 

�لم�سروع: مارينا بريز 

�ســـــــد

ر: �شركة ما�شتر بروجكت�س مانجمنت �لمطوِّ

  

بعد الطالع على الأوراق واملداولة قانونًا.   

حيث اإن اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية قد اأحالت اإىل هذه اللجنة م�شروع مارينا 

بريز باعتباره م�شروعًا متعثًا وفقًا حلكم املادة الرابعة من املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 

ـرة.  2014 ب�شاأن ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ

وحيث اإن اللجنة قد حددت جل�شة 2021/7/3 لدرا�شة امل�شروع ثم تداُوُلـه باجلل�شات منذ 

ـر مبحا�شرها، وقررت اللجنة و�شع �شارة احلجز على قيد العقار  ذلك التاريخ ح�شبما هو م�شطَّ

لدى جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، وقامت بن�شر اإعالن يف ال�شحف اليومية لبدء ا�شتالم 

رة عربالربيد الإلكرتوين باملثول اأمام اللجنة. طلبات الدائنني بامل�شروع، واإعالن ال�شركة املطوِّ

رة قد مَثـل اأمام اللجنة مع وكيله كما ح�شر ال�شيد/ مريزا   وحيث اإن مالك ال�شركة املطوِّ

رة اأن ال�شركة حتت الإفال�س وال�شيد/ مريزا املرزوق هو اأمني  املرزوق، وقرر وكيل ال�شركة املطوِّ

هو  ما  ح�شب  التعثُّـر  اأ�شباب  عن  احل�شور  مع  اللجنة  وتناق�شت  املحكمة،  من  ـن  املعيَّ التفلي�شة 
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ـر باملحا�شر. م�شطَّ

املديونيات  لبيان  املرتِهـن  البنك  مع  بالجتماع  اللجنة  قامت   2021/7/15 تاريخ  ويف 

لكل  العقارية  الوثائق  اإ�شدار  مت  قد  اأنه  البنك  وقرر  امل�شروع،  على  بها  قام  التي  والإجراءات 

الوحدات يف امل�شروع ومت و�شع الرهن عليها و�شوف يتم ت�شليمها اإىل اللجنة بناًء على خطابها 

املر�َشـل اإىل البنك.

    وحيث اإنَّ اأوراق وم�شتندات امل�شروع غري كافية لبيان املوقف املايل للم�شروع من مديونيات، 

ُكـلٌّ منهم وما تبقى من مبلغ  ـقة باأ�شماء م�شرتي الوحدات وقيمة ما �شددُه  وخا�شة قائمة مدقَّ

بذمتهم. وا�شتجالًء للحق يف امل�شروع وا�شتكماًل لعنا�شرها، ندبت اللجنة خبريًا حما�َشـبيًا لبحث 

ديون امل�شروع.

وحيث اإنه ورد للجنة تقرير اخلبري املحا�َشـبي املنتَدب من ِقـَبـلها لبحث مديونيات امل�شروع، 

الب�شتكي  حممد  حممد  ـان  عبداملنَّ ال�شيد/  اأن مديونية  تبني  حيث  بدرا�شته،  اللجنة  وقامت 

وال�شيد/ عبداملنعم حممد حممد رفيع الب�شتكي وال�شيد/ ماجد حممود، ديون �شخ�شية ولي�شت 

متعلقة بامل�شروع، وقررت ا�شتبعادها.

2022/2/8، ويف تلك  اللجنة حْجـز امل�شروع للدرا�شة جلل�شة  م قررت    وبناًء على ما تقدَّ

اجلل�شة اأ�شدرت اللجنة قرارها التي:

ـــان محمد محمد الب�شــتكي وال�شيد/ عبدالمنعم محمد  �أوًل: ا�شــتبعاد مديونية ال�شيد/ عبدالمنَّ

محمد رفيع الب�شتكي وال�شيد/ ماجد محمود.

ثانياً: بالن�شبة للم�شترين الذين قاموا ب�شداد كامل ثمن الوحدات ال�شكنية الذين قاموا ب�شرائها 

ـلة  م اإلى اللجنة ل�شتالم وحداتهم، وا�شتكمال اإجراءات نقل الملكية اإليهم غير محمَّ عليهم التقدُّ

باأية اأعباء اأو التزامات.

 ثالثــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذيــن في ذمتهــم مبالغ متبقية مــن ثمن الوحدات ال�شــكنية عليهم 

الرجوع اإلى اللجنة ل�شداد تلك المبالغ حتى يحق لهم ا�شتالم وحداتهم وا�شتكمال اإجراءات نقل 

ـلة باأية اأعباء اأو التزامات. الملكية اإليهم غير محمَّ

 ر�بعــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذيــن ح�شلــوا على اأحــكام ب�شــاأن وحداتهم الخا�شة في الم�شــروع 

م اإلى اللجنة لعمل الت�شوية الالزمة ب�شاأنها. عليهم التقدُّ

اأمني ال�شر                  ع�شو                               ع�شو                        رئي�س اللجنة

                                 ع�شو                                ع�شو
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 قر�ر رقم )14( ل�سنة 2022

بتعيني مدر�ء بوز�رة �لد�خلية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على 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، 

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية: ُيعيَّ

1- العقيد محمد جمعه علي الدو�شري.

2- العقيد محمد عبداهلل محمد الم�شلم.

3- المقدم علي حمد علي العريفي.

4- المقدم اإبراهيم اأحمد عي�شى الحافظ.

5- المقدم خالد محمد علي الدو�شري.

6- المقدم نواف ناجي فهد الها�شل.

7- المقدم فهد ناجي فهد الها�شل.

8- المقدم ركن نايل مبارك غانم ال�شند.

9- المقدم محمد علي محمد المطاوعة.

10- المقدم اأحمد عي�شى اأحمد المحري.

11- المقدم ركن عبدالرحمن مال اهلل الدو�شري.

12- المقدم محمد عيد مبارك فرحان.

13- المقدم توفيق اإبراهيم الجودر.

14- الرائد ركن اأحمد عبدالعزيز عطية اهلل اآل خليفة.

15- الرائد ماجد �شعيد عبدالنبي �شيف.

�ملادة �لثانية

يتوىل وزير الداخلية ت�ْشـِكني املدراء املذكورين يف املادة الأوىل من هذا القرار، يف الإدارات 

ال�شاغرة بوزارة الداخلية ِوْفـَق مهام وم�شئوليات كل اإدارة، وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها، 

ومبراعاة موؤهالت وخربات كل منهم.
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�ملادة �لثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 رجــــب 1443هـ

المــــوافـــــــق: 6 فبراير 2022م  
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 قر�ر رقم )15( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2020

باإن�ساء جلنة در��سة تنفيذ م�سروع جو�ز �ل�سفر �لإلكرتوين

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2020 باإن�شاء جلنة درا�شة تنفيذ م�شروع جواز ال�شفر الإلكرتوين،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

تنفيذ  باإن�شاء جلنة درا�شة   2020 ل�شنة  القرار رقم )2(  الثانية من  املادة  ُيـ�شتبَدل بن�س 

م�شروع جواز ال�شفر الإلكرتوين، الن�س الآتي:

ـل اللجنة برئا�شة وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، وع�شوية  »ُتـ�شكَّ

ممثلني عن اجلهات الآتية:

1-    وزارة الخارجية.

2-    وزارة الموا�شالت والت�شالت.

3-    هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وَيـ�شُدر بت�شمية اأع�شاء اللجنة قرار من وزير الداخلية بناًء على تر�شيح كل جهة، على األ 

يقل م�شتوى التمثيل لع�شوية اللجنة عن درجة وكيل وزارة م�شاعد«.

�ملادة �لثانية

تاريخ  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  املعنية - كل  على اجلهات 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 رجــــب 1443هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 فبراير 2022م  
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 قر�ر رقم )16( ل�سنة 2022

بتعيني مدير يف �لهيئة �لعامة للريا�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 )61( ل�شنة 2021 باإن�شاء الهيئة العامة للريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للريا�شة،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعني ال�شيد حممد �شوقي عبداللطيف �شلي�س مديرًا لإدارة الرقابة والتدقيق يف الهيئة العامة 

للريا�شة.

�ملادة �لثانية

من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  للريا�شة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  على 

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 رجــب 1443هـ

المـــــــوافــــق: 8 فبراير 2022م
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 قر�ر رقم )17( ل�سنة 2022

بتعيني مدر�ء يف وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

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 )60( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يعنيَّ يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة كل من:

1- ال�شيد مناف اأحمد علي المناعي               مديرًا لإدارة التجارة الخارجية والملكية ال�شناعية.

2- ال�شيد خالد علي ح�شين القالف            مديرًا لإدارة المناطق ال�شناعية.

3- ال�شيدة انت�شار مهدي علي عبدالعال      مديرًا لإدارة حماية الم�شتهلك.

�ملادة �لثانية

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 رجــب 1443هـ

المـــــــوافــــق: 8 فبراير 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )20( ل�سنة 2022 

 ب�ساأن منح تاأ�سرية �لدخول ورخ�سة �لإقامة �لذهبية 

لالأجانب يف مملكة �لبحرين 

 

وزير الداخلية: 

بعد الطالع على قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته، 

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

العامة  الإدارة  بخـدمات  اخلا�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )196( رقم  القرار  وعلى 

للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر �لآتي: 

مادة )1( 

يجوز ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة اإ�شدار تاأ�شرية دخول ورخ�شة الإقامة الذهبية 

لالأجانب، وذلك للفئات الآتية: 

1- الأجنبي الذي يمتلك عقارات م�شــجلة با�شــمه في مملكة البحرين �شــريطة األ يقل ثمنها عن 

200،000 دينــار بحرينــي )مائتي األف دينار بحريني( وقت �شــرائها وذلك بما هو ثابت في 

وثائق الملكية. 

2- الأجنبــي المتقاعــد الــذي عمــل بالقطــاع الحكومــي اأو الأهلــي بمملكة البحريــن اأو خارجها؛ 

�شــريطة األ يقــل معا�شــه التقاعــدي عــن 4،000 دينــار بحريني �شــهريًا )اأربعــة اآلف دينار 

بحريني( اأو ما يعادلها. 

3- اأ�شحاب المواهب التخ�ش�شية وفقًا لل�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة 

ل�شئون الجن�شية والجوازات والإقامة. 

4- العامــل الأجنبــي فــي مملكــة البحرين، �شــريطة األ تقل مــدة اإقامته بمملكــة البحرين عن 5 

�شــنوات، واأل يقل متو�شــط الراتب الأ�شا�شــي الذي تقا�شاه عن 2،000 دينار بحريني )األفي 

دينار بحريني( خالل الخم�س �شنوات الأخيرة من الإقامة. 
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5- الأجنبــي المتقاعــد الذي عمل بالقطــاع الحكومي اأو الأهلي بمملكة البحرين لمدة ل تقل عن 

15 �شنة، �شريطة األ يقل متو�شط المعا�س التقاعدي الذي تقا�شاه عن 2،000 دينار بحريني 

)األفي دينار بحريني( اأو ما يعادله خالل الخم�س �شنوات الأخيرة من الإقامة. 

وتكون رخ�شة الإقامة �شاحلة ملدة ع�شر �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة. 

مادة )2( 

ي�شرتط لإ�شدار تاأ�شرية الدخول ورخ�شة الإقامة لالأجنبي امل�شار اإليها يف املادة )1( من 

هذا القرار ما ياأتي: 

1-  اأن يكــون ح�شــن ال�شــيرة وال�شــلوك، ولم ي�شــبق الحكــم عليه بعقوبــة جنايــة اأو جنحة مخلة 

بال�شرف اأو الأمانة واإن رد اإليه اعتباره. 

2-  اأن يكون له تاأمين �شحي في مملكة البحرين طوال �شالحية رخ�شة الإقامة. 

اأن يكون لديه مورد م�شروع للرزق كاف لإعالته ومن يعوله.   -3

اأيــة �شــروط اأخــرى ي�شدرهــا وكيــل الــوزارة ل�شــئون الجن�شــية والجــوازات والإقامــة وفقــًا   -4

لمقت�شيات الم�شلحة العامة. 

مادة )3( 

التاأ�شريات  اإدارة  اإىل  القرار  هذا  لأحكام  وفقًا  اإقامة  رخ�شة  على  احل�شول  طلب  يقدم 

والإقامة على النموذج املعد لهذا الغر�س مرفقًا به امل�شتندات املطلوبة، ويخ�شع الطلب لتقدير 

�شلطة الإدارة املخت�شة وفقًا ملا تقت�شيه ظروف كل طلب على حدة. 

مادة )4( 

يجوز منح تاأ�شرية دخول ورخ�شة اإقامة ُمعال بغري عمل لكل من )الزوجة اأو الزوج، الأولد 

والوالدين( لالأجنبي احلا�شل على رخ�شة اإقامة وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك بناًء على طلب 

منه يقدم اإىل اإدارة التاأ�شريات والإقامة على النموذج املعد لهذا الغر�س. 

مادة )5( 

ل يجوز ملن ُمنح رخ�شة اإقامة وفقًا لأحكام هذا القرار الإلتحاق بعمل بالقطاع احلكومي اأو 

الأهلي اإل بعد احل�شول على الت�شاريح الالزمة من اجلهات املعنية. 
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مادة )6( 

لكل من ح�شل على رخ�شة اإقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة 

اإليها طوال مدة �شالحية رخ�شة الإقامة. 

مادة )7( 

بحريني  دينار   300 مقداره  ر�شم  مقابل  القرار  هذا  لأحكام  وفقًا  الإقامة  رخ�شة  مُتنح 

دينار  )ثالثمائة  بحريني  دينار   300 مقداره  ر�شم  يحت�شب  كما  بحريني(،  دينار  )ثالثمائة 

بحريني( عن كل رخ�شة اإقامة لكل ُمعال. 

مادة )8( 

ُتلغى رخ�شة الإقامة وفقًا لأحكام هذا القرار يف احلالت الآتية: 

1-  اإذا لم تثبت اإقامته في البالد لمدة 90 يومًا خالل ال�شنة الواحدة. 

2-  اإذا كان في ا�شتمرار اإقامته ما ي�شر بالأمن اأو النظام العام اأو الم�شالح الوطنية. 

3-  اإذا ثبت اأنه ح�شل على رخ�شة الإقامة بناًء على معلومات كاذبة اأو م�شتندات غير �شحيحة. 

4-  اإذا خالف اأي حكم من اأحكام قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965. 

اإذا األغيت رخ�شة اإقامة الأجنبي وفقًا لأحكام هذه املادة األغيت معها رخ�شة اإقامة املعال 

)الزوجة اأو الزوج، الأولد والوالدين(. 

مادة )9( 

اإذا األغيــت رخ�شــة الإقامة الممنوحة وفقًا لأحكام هــذا القرار اأو انتهت مدتها دون تجديد،  اأ- 

ُمنح الأجنبي وزوجته واأولده ووالديه مهلة مدتها اأربعة ع�شر يومًا لمغادرة مملكة البحرين، 

ويجــوز لإدارة التاأ�شــيرات والإقامة مد هــذه المدة حتى يتمكن الأجنبي مــن ت�شفية اأعماله 

ومغادرة مملكة البحرين. 

فــي حــال وفــاة الأجنبــي يمنــح جميــع المعاليــن فتــرة �شــماح لتعديــل اأو�شاعهــم القانونيــة  ب- 

تكــون مدتهــا لنهايــة �شالحيــة رخ�شــة الإقامــة فــي ال�شــنة العا�شــرة اأو لمــدة �شــنة واحدة                             

)اأيهما اأطول(. 



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

77

مادة )10( 

مع عدم الخالل باأحكام املادة )18( من قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965، 

يجوز لوزير الداخلية ا�شتثناء بع�س احلالت من ال�شروط املبينة يف هذا القرار وفقًا لتقدير كل 

حالة على حدة. 

 

مادة )11( 

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

 

مادة )12( 

ي�شدر وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة الأوامر والتعليمات الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار مبا ل يتعار�س مع اأحكامه. 

مادة )13( 

على وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير �لد�خلية 

�لفريق �أول 

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 9 رجـــــــب 1443هـ 

المــــــوافــــــق: 10 فبراير 2022م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )5( ل�سنة 2022

ث لآلية عمل �لإ�سارة �ل�سوئية  باعتماد دليل �ل�سرت�طات �ل�سحية �ملُحَدّ

)COVID-19( مل�ستوى �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه، 

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020،

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

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س  وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتمد بالقرار رقم )105( ل�شنة 2021، املُعدل بالقرار رقم 

)112( ل�شنة 2021،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعتمد دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س 

كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء ومْنع انت�شار الفريو�س.

�ملادة �لثانية

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية  ُيعاقب كل َمن يخالف اأحكام دليل ال�شرتاطات ال�شحية املَُحدَّ

رة يف  مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقرَّ

املادة )121( من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.
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�ملادة �لثالثة

لآلية  ث  املُحدَّ ال�شحية  ال�شرتاطات  دليل  باعتماد   2021 ل�شنة  رقم )105(  القرار  ُيلغى   

.)COVID-19( عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

�ملادة �لر�بعة

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

تاريخ 15 فرباير 2022، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 9 رجــــــب 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 فبراير 2022م
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االشتراطـات الصحيـة
الحتواء ومنـع انتشـار

10.02.2022
V16.0
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الدليل اإلرشادي للدوريات المحلية 
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3

تعتمــد اآلليــة المحدثــة علــى المتوســط اليومــي لعــدد الحــاالت فــي العنايــة 
المركزة على النحو التالي:

آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 

األخضر

المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة المستويات

األصفر

البرتقالي

األحمر
المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 

201 حالة أو أكثر لمدة 3 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
101 - 200 حالة لمدة 4 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

المركــزة العنايــة  فــي  للحــاالت  اليومــي  المتوســط  يبلــغ  حيــن 
50 حالة أو أقل لمدة 14 يوًما.

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

االنتقال من مستوى آلخر تنازليًا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة ال تقل عن أسبوع.

االنتقال من مستوى إلى آخر تصاعديًا ال يستوجب إتمام المدة المحددة لكل مستوى، حيث يمكن 
االنتقـــال على ســـبيل المثال مباشـــرًة من المســـتوى األخضر إلى المســـتوى األحمـــر دون المرور 

بالمستويين األصفر والبرتقالي.

يمكـــن للفريـــق الوطني الطبي التوصية باالنتقـــال إلى أي مرحلة بناًء على أي مســـتجدات طارئة، 
مشـــيًرا بأن الضوابط المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار فيروس 

كورونا قابلة للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات.
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المستوى األخضر

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

إتاحة خيار الحضور 
بمؤسسات التعليم 

والتدريب

المحال التجارية المجمعات 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة 
50 حالة أو أقل لمدة 14 يوًما.

دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

دور السينما

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

محالت الحالقة 
والصالونات ومحالت 

السبا
األلعاب الترفيهية 

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع

لبس الكمامات في األماكن الداخلية
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تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية 
(%50 في المناطق 

الداخلية)
الفعاليات وقاعات 

المناسبات والمؤتمرات 
(%50 في المناطق الداخلية)

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية 
(%50 في المناطق الداخلية)

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة تصل حتى %30 من عدد الموظفين

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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المستوى البرتقالي

المجمعات

إقامة المناســـبات الخاصة في المنازل بما 
ال يتعدى 6 أشخاص

دور السينما في 
المناطق الخارجية فقط

الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم 
والمقاهي للحجز الواحد ال تتعدى 30 
شـــخصًا والحجز بالمناطـــق الخارجية 

بما ال يتعدى 50 شخًصا

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق 

الخارجية فقط

إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمـــرات وقاعات 
المناســـبات الداخليـــة بمـــا ال يتعـــدى 30 
شـــخًصا للمناطـــق الداخلية و50 شـــخًصا 

للمناطق الخارجية

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

األلعاب الترفيهية
في المناطق الخارجية 

فقط

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

المحال التجارية 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة %50 من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضـــور بمؤسســـات 
التعليم والتدريب

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
101 - 200 حالة لمدة 4 أيام.

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية 

إغالق القطاعات ومنع األنشطة التالية:

دور السينما وصاالت 
العرض التابعة لها

األلعاب الترفيهية الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة

إقامة المناسبات 
الخاصة في المنازل

الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
وقاعات المناسبات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

اقتصار المحالت التجارية والمطاعم على الطلبات الخارجية واالستالم

المستوى األحمر

الصاالت الرياضية 
وبرك السباحة

المحال التجارية خارج المجمعات
المجمعات

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة %70 من عدد الموظفين

الحضـــور بجميع مؤسســـات التعليم والتدريب واالكتفـــاء بالتعلم عن بعد (ويســـتثنى من ذلك 
الحضور لالمتحانات الدولية)

المطاعم والمقاهي

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
201 حالة أو أكثر لمدة 3 أيام.

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح القطاعات 
واألنشطة التالية:

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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يجب على المطاعم والمقاهي تشجيع الحجوزات المسبقة، مع السماح بالدخول لمن
يأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.

إذا ظهرت على أحد العاملين أو العمالء عند وصولهم إلى المطعم أو المقهى أي 
أعـراض مرتبطـة بفيـروس كورونـا )COVID-19(، ُيمنع  من دخـول المطعم أو المقهى 

وُيطلب منه المغادرة فورًا و االتصال على الرقم 444.

يجب توفير المطهرات التي تحتوي على ما ال يقل عن )70%( من الكحول في مناطق
مختلفة من المطعم أو المقهى، بما في ذلك المدخل وعند دورات المياه.

يجب غسل أغطية الطاوالت القابلة إلعادة االستخدام، والحصائر والمناديل بعد كل 
استخدام، على أن يتم غسل المناشف بالماء الدافئ بدرجة حرارة )80( درجة مئوية أو

أكثر دفئًا، كما ويفضل استخدام تلك األغطية ذات االستخدام الواحد فقط.

يجب على جميع العمالء ارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج من وإلى المطعم أو
المقهى في المستويين األصفر والبرتقالي، وال يسمح بدخول من ال يلتزمون بهذا 

الشرط.

زيادة عدد أوعية القمامة وزيادة عدد مرات التخلص من القمامة الستيعاب الزيادة في
االستخدام.

يجب توفير المناديل الورقية.

يجب على العامليـــن غســل أيديهم بانتظــام، 
بالماء والصابون لمـدة 20 ثانيــة على األقل 

وعلى الفـور إذا أصبحـت أيديهـم متسخــة.

يجب على العامليــن ارتـداء الكمامات في
جميع األوقات.

اشتراطات خاصة بالعاملين

9

1
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 
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يجب أن تكون هناك مسافة متر بين حافة 
كـل طاولـة واألخـرى في جميـع االتجاهـات 

األربعة.

يجب أن يحرص مقدمو األطعمة على ترك 
مسافــة متــر واحـد بينهم وبيـن العمـالء في 

جميع األوقات.

يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام 
قبل  وخاصة  األقل،  على  ثانية   20 لمدة 
البدء في تحضيــر الطعــام وأثنــاء التحضيــر 

وبعــد االنتهاء.

اشتراطات خاصة
بالجلوس في المطعم أو المقهى

اشتراطات خاصة
بتداول وتحضير األطعمة والمشروبات

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

ـــى األقـــل  ـــر عل يجـــب أن تكـــون المســـافة مت
بيـــــن حافـــــة طـــــاوالت الجـــــلوس والممــرات 

العامــــة فـــي المجمعــــات التجاريــــة.

يجب على العاملين تقليل االتصال المباشر 
مع العميل قدر اإلمكان.

السماح بتنقل العمالء وتلقي الخدمة في 
جميع ارجاء المطعم في المستوى األخضر. 
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يجب استخدام المواد الكيميائية المناسبة فقط
والموصى بها لتنظيف مناطق إعداد الطعام.

تعقيم المناطق عالية التالمس في المطعم أو 
المقهى مرتين في اليوم على األقل، أو بعد كل 

استخدام.
تنظيف وتعقيــم الطــاوالت والمقــاعد بعـد كل 

تنظيف وتطهيــر األسطـح التي تالمس األغذيــة استخدام.
بعد كل استخدام.

تشـــجيع القوائـــم اإللكترونيـــة أو تعقيـــم قوائـــم 
يجب عدم استخدام مناديل مطهرة لمسح أكثر الطعـــام بعـــد كل اســـتخدام.

من سطح واحد، والحرص على استخدام منديل 
واحـد لكـل أداة ومنطقــة والتخلص منـه بعد كـل 

استخدام أو عند االتساخ الواضح.
يجب تنظيف دورات المياه بشكل جيد مرتين على 
األقل يوميًا وضمان اإلمدادات الصحية الكافية 
والمطهرات  الصحيـة  والمناديل  الصابون  )مثل 
التي تحتوي على ما ال يقل عن  70% من الكحول 

على مدار اليوم(.

تخضع المطاعم والمقاهي وفقًا 
ألحكام هذا القرار  للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة 
باالشتراطات  االلتزام  من  للتأكد 

الصحية.

سيتم إغالق أي مطعم أو مقهى 
ال يلتـــزم بتطبيـــق االشتراطـــات 
وااللتزامـــات المنصـــوص عليهـــا 

في هذا القرار.

يجـــــب تشجيـــع العمـــــالء علـــــى
دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.

يجب أن تستخدم المطاعم والمقاهي غساالت 
األطبــاق على أعلى درجــة حرارة متاحــة. وإذا لم 
تتوفر غسالة األطباق، فيجب استخدام األطباق 

والكؤوس التي يمكن التخلص منها فقط.

اشتراطات خاصة بالتعقيم

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي
)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 2

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

إقامة الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات

يتعين االلتزام باالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي، باإلضافة إلى االشتراطات التالية: 

ُيسمح بالعروض الحية والبوفيهات في المستوى األخضر. 

يجب على جميع العاملين لبس الكمامات في جميع األوقات.

يجب على جميع الحضور ارتداء الكمامات أثناء الدخول وأثناء الخروج من وإلى المنشأة 
في المستويين األصفر والبرتقالي وال ُيسمح بدخول َمن ال يلتزموا بهذا الشرط.

يجب توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند
 إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في

المنازل واألماكن الخاصة

يجب أال يزيد عدد المدعوين على العدد المحدد في كل مستوى 
من مستويات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس

المنازل  في  العائلية  والتجمعات  االحتفاالت  إقامة  حال  في 
واألماكن الخاصة، سواء المفتوحة أو المغلقة، بخالف أفراد، 
األسرة والمقيمين معهم من العمالة المنزلية ومن في حكمهم 

والمدعوين الحاصلين على التطعيم أو المتعافين.

تشجيع كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور لالحتفاالت والتجمعات 
العائلية.

االلتزام بتطهير األسطح بصورة دورية مع التركيز على األماكن التي يكثر فيها احتمالية 
التالمس مثل مقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد.

في  الطعام  طاولة  على  الجلوس  وقت  عدا  فيما  الوقت  طوال  الكمامات  ارتداء 
المستويين األصفر والبرتقالي.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند
 إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في

المنازل واألماكن الخاصة

أن يتــم توزيــــع مطهــــرات اليديــــن 
ووضعها في أماكن بارزة.

المياه  دورات  تطهير  على  الحرص 
بصورة دورية.

تنبيــه أفـراد العائلـة بعـدم الحضـور 
في حـال ظهـور أعراض إلى أن يتم 

رصد الحاالت.

في حال ظهور أي حالة إصابة في 
االحتفال أو التجمع يجب التواصل 
مــع إدارة الصحــة العامــة للقيــــام 
بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة 
المقررة في المادة )121( من قانون الصحة العامة 

الصادر بالقانون رقم )34( لسنة 2018.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

اشتراطات عامة:

تشجيع حجز المواعيد، مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان 
لذلك.

يجب تنظيف وتطهير كراسي الخدمة قبل وبعد كل زبون باستخدام المطهرات الكحولية 
الخاصة باألسطح بتركيز ال يقل عن 70% من المادة الكحولية المطهرة.

يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن متر.

يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت، ولبس القفازات عند أداء الخدمات 
المتطلبة للبس القفازات.

تقديم خدمات تستلزم  إزالتها في حال  الكمامات وإمكانية  ارتداء  الزبائن  يجب على 
ذلك.

يتوجب على العاملين غسل األيدي باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية 
على األقل قبل وبعد كل زبون أو عند مالمسة الوجه.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

مراعاة توفر التهوية الجيدة للصالون وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ 
أو األبواب واستخدام المراوح الشافطة.

أي صالون ال يمكنه توفير أي من االشتراطات الصحية المطلوبة يتوجب عليه الغلق 
وعدم إعادة الفتح.

التشجيع على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.

ال يسمح للصالونات بتقديم الخدمات في المنازل.

4
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

لمنع حدوث التلوث يجب تجهيز كمية الشمع أو استخدام صبغ الشعر بكمية زبون واحد فقط.
الحالوة الستحدم واحد في كل مرة وعدم تجهيز 

كمية كبيرة.

استخـــدام األدوات ذات االستخــــدام الواحــــــــد 
)القماش، األعواد الخشبية( وغيرها.

التأكد  استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو 
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.

قص الشعر

االقتصار على استخدام الشفرات ذات االستخدام 
الواحد والتخلص منها بعد كل زبون.

الحالقة باستخدام معقم كحولي  تطهير ماكينات 
ال يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية قبل 

وبعد كل استخدام.

الحالقة

الشمع أو الحالوةصبغ الشعر

االشتراطـات الخاصـة بكـل خدمـة 

17

يجــب أن تمأل حاويــة الشمــع أو الحـــالوة بكميـــة 
تكفي الستخدام زبون واحد.

استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو التأكد 
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق 
فتح النوافذ واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.

يتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات أثناء عمل البديكير والمنيكير.

يجب على الزبائن غسل أيديهم بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على 
األقل أو استخدام معقم كحولي ال تقل نسبة تركيزه عن 70% من المادة 

الكحولية قبل وبعد خدمة المنيكير.

يتوجب غسل أقدام الزبائن قبل عمل البديكير باستخدام معقم ال تقل نسبة 
تركيزه عن 70% من المادة الكحولية.

 يتوجب تطهير وتعقيم جميع األدوات المستخدمة )مقصات األظافر، األوعية، 
المقصات ... الخ( بعد كل استخدام باستخدام أجهزة التعقيم الحراري.

المنيكير و البديكير

التهوية
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة.

مالعق  »الباليت«،  )اللوح  مثل  الواحد  االستعمال  ذات  األدوات  استخدام 
الغرف لمستحضرات التجميل، الفرش، واألسفنجات( أو تعقيم األدوات بعد 
كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل عن 70% من المادة الكحولية.  والتخلص 

من المستحضرات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام.

يجب تطهير علب المكياج باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها 
عن 70% من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل استخدام.

ُيسمح بتركيب الرموش مع ضرورة تعقيم المعاد استخدامه قبل تركيبها. المكياج

نقش الحناء والتخضيب

يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي سائل ال يقل تركيز الكحول فيه عن 
70% قبل البدء بعمل الخدمة للزبون 

عنه بطرق  الفم واالستعاضة  الحفاف عن طريق  يجب عدم استخدام خيط 
أخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيــل المثـال ال الحصر استخدامـه 

باليد أو بوضعه على الرقبة.

التخلص مـن الخيــوط المستخدمــة فــور االنتهــاء منها بطريقــة آمنــة وذلك 
بوضعها في حاويات أو أكياس القمامة.

 الحفاف باستخدام
الخيط

.
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)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل )اللوح “الباليت”، مالعق غرف 
المستحضرات والكريمات، الفرش، واالسفنجات( أو تعقيم األدوات بعد كل 
استخـدام بمطهـر كحولي ال يقل عن 70% من المادة الكحوليـة، والتخلـص 

من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام.

في حالة اإلرجاع يجب تعقيم الوصالت أو عزلها لمدة 48 ساعة.

تعقيم األجهزة بعد كل استخدام.

تركيب وصالت الشعر
القابلة لإلرجاع

التسمير

العادية  الفوط  التأكد من غسل  أو  الواحد  الفوط ذات االستخدام  استخدام 
بعد كل زبون.

يجب تطهير علب الكريمات والمستحضرات باستخدام المطهرات الكحولية 
التي ال يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل 

استخدام.

إبر  المالقط،  مثل  المتكرر  االستخدام  ذات  األدوات  وتطهير  تنظيف  يجب 
الرؤوس السوداء وغيرها باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها 
عن 70% من المادة الكحولية المطهرة ثم تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم 

وفق إرشادات وزارة الصحة قبل وبعد كل استخدام. تنظيف الوجه
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5 )COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك )المساج( والسبا

يجب استخدام المعقم للزبائن ال يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية وتوفيره 
عند المداخل والمخارج في كل غرفة.

يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع األوقات.

اليوم على األقل( مع  المياه بصورة دورية مجدولة )مرتين في  يجب تعقيم دورات 
توفير المعقمات.

ـــة بعـــد  ـــد مـــن غســـل الفـــوط العادي  اســـتخدام الفـــوط ذات االســـتخدام الواحـــد أو التأك
كل زبون.

اشتراطات عامة:

تشجيع حجز المواعيد، مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان 
لذلك.

يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ 
واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.

يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.
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اشتراطات خاصة
بخدمة الحمامات الصحية

5 )COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك )المساج( والسبا

التعقيم  أو  والصابون  الدافىء  بالماء  اليدين  بغسل  التقيد  الخدمة  على مؤدي  يجب 
بمعقـم معتمــد ال يقل عن 70% من المادة الكحوليــة لمدة 20 ثانية قبــل وبعــد أداء 

الخدمة لمتلقي الخدمة أو عند مالمسة الوجه.

يجب على مؤدي الخدمة ارتداء الكمام أثناء أداء الخدمة.

يجب تنظيف وتعقيم جميع مستلزمات الخدمة، بما يشمل األسّرة والكراسي وأدوات 
التدليك )المساج( وعبوات المستحضرات بعد كل استخدام بالمطهرات المعتمدة.

يجب أن تكون ملحقات أسّرة التدليك )المساج( مثل الوسائد والشراشف ذات استخدام 
واحد أو يتم تعقيمها بعد كل استخدام.

اشتراطات خاصة
بخدمة التدليك

)المساج(

يمكن لمتلقي ومؤدي الخدمة إزالة الكمام أثناء الخدمة.

فتح أبواب الحمام الصحي وغرف البخار والساونا في 
فترة التعقيم لضمان تجديد الهواء.

يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء 
الدافىء والصابون أو التعقيم بمعقم معتمد ال يقل 
قبل  ثانية   20 لمدة  الكحولية  المادة  من   %70 عن 
عند مالمسة  أو  الخدمــة  لمتلقي  الخدمــة  أداء  وبعد 

الوجه.

تخضع كافة محال التدليك )المساج( وفقًا ألحكام هذا 
القرار للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة 

للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة 
الكترونية وغير تالمسية.

يمكــن تشجيــع مـؤدي الخدمـــة على الحصــول علـــى 
التطعيم ضد فيروس كورونا

سيتم إغالق أي محل ال يلتزم بتطبيق االشتراطات 
وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، وغيرها 

من القرارات ذات الصلة.

 أحكام
ختاميـــــة

.)COVID-19(
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6
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

صاالت العرض بدور السينما
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة
ال تقل عن متر في مناطق االنتظار )المداخل، أماكن بيع التذاكر، ودورات المياه(.

 )COVID-19(

تشجيع حجز التذاكر مسبقًا متى أمكن ذلك.

يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.   

يجب على مرتــادي دور السينمــا وجميــع العامليــن االلتــزام بلبس الكمـام في جميـع 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
اليــد بنسبــة ال تقــل عــن 70% مــن المــادة الكحوليــة، والمــناديــل الورقيــة وحاويــات 

القمامة.

السينما  بدور  العرض  صاالت  كافة  تخضع 
قبل  من  للتفتيش  القرار   هذا  ألحكام  وفقًا 
الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام 

باالشتراطات الصحية.

بتطبيق  تلتزم  ال  منشأة  أي  غلق  سيتم 
االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في 
هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة إلكترونية 
وغير تالمسية.

السينمـــا  دور  فــي  العامليـــن  تشجيــــع  يجب 
فيـــروس  التطعيـــم ضـــد  علـى  الحصـــول  على 

.)COVID-19( كورونـــا

ترك كرسي على األقل بين المجموعات.
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24

)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية

تشجيع الحجز المسبق وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وتسهيـل 
تنظيم الزيارات.

يجب وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة 
ال تقل عن متر في مناطق االنتظار )المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن بيع المأكوالت 

والمشروبات، ودورات المياه(.

يجب على جميع العاملين ارتداء الكمامات في جميع األوقات.

يجب على العمالء ممن تفوق أعمارهم 6 سنوات االلتزام بلبس الكمام في جميع 
)األوقات عدا األنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا(.

يجب إعادة ترتيب مقاعد الجلوس للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن متر.

يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
اليد بنسبة ال تقل عن 70% من المادة الكحولية، والمناديل الورقية وحاويات القمامة 

التي تفتح دون لمس.

يجب تنظيـف وتطهيـر دورات الميـاه بشكـل دوري كل ساعتيـن متى أمكن ذلك، مع 
الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.

يجب تنظيف وتطهير األسطح المعرضة للمس بشكل متكرر بالمعقمات الكحولية 
وتنظيف األدوات متعددة االستخدام كمجسمات التسلق واللعب، والكراسي وأسطح 

الطاوالت، مقابض األبواب، أسطح دورات المياه، وأماكن غسل اليدين.
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25

)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية

تخضع كافة منشآت وأماكن األلعاب الترفيهية وفقًا ألحكام هذا القرار 
االلتــزام  من  للتأكـد  المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  قبل  من  للتفتيش 

باالشتراطات الصحية.

المنصوص  وااللتزامات  بتطبيق االشتراطات  تلتزم  أي منشأة ال  غلق 
عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

يجب تشجيع العاملين على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة إلكترونية وغير تالمسية.

يحظر فتح األلعاب التي يصعب فيها إجراء التنظيف والتعقيم.

.)COVID-19(
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26

)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة

يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة الحفاظ على مسافة 
التباعد االجتماعي والمحددة بمتر بين المجموعات في جميع األوقات.

يجب على مرتادي برك وحمامـات السباحـة االلتـزام بارتـداء الكمامـات في المناطق 
الداخلية خصوصًا عند التعامل مع الغير.

 يجب على إدارة المنشـأة إلزام العامليـن التابعيـن لها بالحفـاظ على النظافة الشخصية 
والعامة.

يجـب على إدارة المنشــأة إلــزام العامليــن التابعيــن لها بلبس الكمامات طوال أوقات 
العمل.

يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا )COVID-19( وُيطَلب 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.   

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة 
)مرتين في اليوم على األقل( ِوْفقًا لإلرشادات الصحية، وتطهير المعدات واألدوات 

المستعملة.

يجب على إدارة المنشأة إعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات اآلمنة وتقليل 
االتصال المباشر.

ر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن  يجب على إدارة المنشأة توفير مطهِّ
عة حول برك وحمامات السباحة )70%( عند المدخل وفي نقاط موزَّ

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن االستحمام، وتطهير 
ص من األدوات الشخصية المستخدمة  األجهزة اإللكترونية عند مغادرة العمل، والتخلُّ

لمرتادي برك وحمامات السباحة بشكل صحيح.

ص من القمامة  يجب على إدارة المنشأة توفير عدد كاف من سالل المهمالت والتخلُّ
بصورة دورية.
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االشتراطات الخاصة بحوض السباحة

يجــب على إدارة المنشــأة االلتـزام باشتراطـات السالمـة لبـرك وحمامـات السباحـة الصـادرة من الوزيـر.

يجــب على إدارة المنشــأة الحــرص عــلى أن تكــون نسبــة الكلوريــن الكلــي المتبقــي فــي ميــاه  حــوض السبــاحة
ما بين )1-3( ونسبــة الحموضــة ما بيــن )6,8 - 7,8(.

السباحة، وتوفير معدات  لتعقيم مياه حوض  المعتمدة  الكيميائية  المواد  المنشأة استخدام  إدارة  يجب على 
خاصة إلضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، على أن تسجل تلك النسب وتاريخ إضافتها في جدول 
خاص يحفظ في الملف الصحي لتطلع عليه اإلدارة المختصة، ويجب أن يشرف على إضافة هذه المواد أشخاص 

مؤهلون أو جهــة متخصصــة بصيــانة أحواض السباحــة.

يجــب عـــلى إدارة المنشــــأة مراعـــاة التبــاعــد االجتمـاعي والمسافـات عنـد التدريــب )متر(.

27

)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة

يجب تطهيـر وتعقيـم الخزانـة ومسحهـا قبل وبعـد كل استخـدام بالمناديل 
المطهرة أو المعقمات ان أمكن )أو مرتين في اليوم على األقل(.

يجب توفير المناديل المطهرة ذات االستخدام الواحد أو البخاخات المعقمة 
 )%70( فيهــا عن  الكحوليــة  المــادة  تركيـــز  يقـل  التي ال  المعقمـات  أو 

على األقل.

االشتراطات خاصة
يفضل أن يحضر مرتادو برك وحمامات السباحة المناشف الخاصة بهم، بغرف تبديل المالبس

الدافئ  وفي حال توفير المنشأة المناشف، يجب أن يتم غسلها بالماء 
بدرجة )80( درجة أو أكثر دفئًا بعد كل استخدام.

تفتح دورات المياه واماكن االستحمام والتبديل بشرط التعقيم المستمر
)مرتين في اليوم على األقل(.
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رواد توجيه  المنشأة  إدارة  على  يجب  التي   االشتراطات 
برك وحمامات السباحة لها وااللتزام بها من قبلهم

اليدين ومعايير  إرشادات غسل  التوعوية حول  الالفتـــات والملصقات  المنشـــأة استخــــدام  إدارة  عــلى  يجـــب 
النظافة الجيدة )متوفرة بوزارة الصحة بلغات متعددة(.

يجـــب عــلى إدارة المنشـــأة استخــــدام الالفتـــات  والملصقات التوعوية التي ُتشير إلى ضرورة تعقيم األدوات 
التي يتم مشاركتها قبل االستعمال مثل النظارات الواقية وزعانف وقبعات السباحة وغيرها.

تخضع المنشآت وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من ِقَبل الجهات الحكومية المختصة
للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية .

على كل منشأة إغالق برك وحمامات السباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على
تطبيق االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار .

28

)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
 المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات

سباحة
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النشاط الرياضي

29

التدريبات الرياضية لالتحادات الرياضية 
واألندية الوطنية

األندية الصحية واألكاديميات الرياضية 
والمالعب الخارجية

الجماهير الرياضية 

الدوريات المحلية
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30

التدريبــات فــي المــالعــب والمســاحات الخارجيــة.

األكاديميـات الرياضيــــة ومـدارس التدريب.

جميع المالعب والصاالت.

المسابح الرسمية والمعتمدة.

تأجير المالعب الرياضية.

السبا )التدليك والمساج(.

األندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

غرف البخار والسونا والجاكوزي.

1
األلعاب الرياضية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

األنشطة المشمولة
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1
 التعقيم والنظافة

تعقيم المنشـأة ومرافقهـا بصورة دوريـة مجدولـة )مرتيـن في اليوم على األقل( 
وتوفير المعقمات عند المداخل وأنحاء الصاالت.

عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.

تعقيم دورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون 
التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن )%70(.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

تشجيع إحضار األدوات الشخصية )المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان 
وسجادة الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.

تطهير باصات النقل يوميـًا قبل وبعد االنتقـال الى المنشـأة، ويفضـل استخدام 
السيارة الخاصة.

تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان.

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية
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32

1

الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.

الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر بين جميع األجهزة.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

تشجيع الحجوزات المسبقة للتدريب.

السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.

يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل اإللكتروني.

مقر المنشأة الرياضية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

112

33

1

وُيطَلب   )COVID-19( أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

بالنسبة  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  من  المعتمدة  البروتوكوالت  اتباع 
للفحوصات، وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة للحالة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

منها  التخلص  وكيفية  الورقية  المناديل  واستخدام  والسعال  العطاس  آداب  اتباع 
واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.

نشر التوعية بأعراض المرض وضرورة اإلفصاح عنه وااللتزام بما تستوجبه اإلجراءات
المتبعة.

 التعليمات الصحية

التواصل والتوعية

الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على أن تشمل ما يلي:

التوعية بغسل األيدي وتجنب لمس العينيـن واألنف والفم قبل غسـل اليديـن والحث
على االهتمام بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.
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1
الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

وضع ملصقات التباعد على األرضيات وتوضيح مكان الوقوف في األماكن التالية:

قبل المدخل الرئيسي للمنشأة الرياضية عند االنتظار للكشف في نقطة الفحص.

عند الدخول إلى دورات المياه.

قاعات تدريب حصص اللياقة.

عند دكة البدالء - استراحة الرياضيين.

المصاعد.

تقليص الطاقة االستيعابية في المنشأة الرياضية بشكل عام ومرافقها بشكل خاص.

الحد من عدد األشخاص المستخدمين للمصاعد.

المخصصـة  المناطـق  الصحيـة في  بتطبيق االشتـراطات  الخاصـة  اتبـاع االشتراطـات 
للصالة.

إرشادات تحقيق التباعد

إرشادات التباعد داخل المنشأة
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1
الدليل اإلرشادي

  للتدريبات الرياضية لالتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

مع  التواصل  نقطة  ليكون  وطني  وناٍد  رياضي  اتحاد  كل  قبل  من  مشرف  تخصيص 
الهيئة العامة للرياضة.

مهمة المشرف التأكد من تنفيـذ البروتوكول الخاص بالدليـل االرشـادي وتوفـر جميـع 
االشتراطات في المنشأة الرياضية.

يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.

تدريب المسؤولين عند نقاط الفحص على الطريقة الصحيحة الستخدام  جهاز قياس
درجة الحرارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا

متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية

.Antigen Test
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الدليل اإلرشادي

 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية

يسمح بحضور الجماهير للمنشـآت الرياضيـة المغلقـة.

التباعـد المطلوبـة، مع وضـع  يجب ترك كرسي بين كل مجموعة بما يضمن مسافـة 
منظميـن للتأكـد من التـزام الجماهيـر باالشتراطـات.

في  العمل  أثناء  الكمامات  بارتداء  والعاملين  واإلداري  الفني  والجهاز  المدربين  الزام 
المنشأة.

 )COVID-19( بـ  مرتبطـة  أعراض  من  يعانـي  متدرب  أو  موظـف  ألي  السمـاح  عـدم 
بالعمــل داخــل المنشأة.

الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.

والدراجـات  اللياقـة  وأجهزة  المشـي  أجهـزة  بين  متر  عن  تقل  ال  مسافة  على  الحفاظ 
الهوائية عالية الجهد.

تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل اإللكتروني.

مقر المنشأة الرياضية
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األنشطة المشمولة

التدريبــات فــي المــالعــب 
والمســاحات الخارجيــة.

األكاديميـات الرياضيــــة  ومـدارس 
التدريب.

جميع المالعب والصاالت.

المسابح الرسمية والمعتمدة.

تأجير المالعب الرياضية.

السبا )التدليك والمساج(.

األندية الصحية واللياقة البدنية.

غرف البخار والسونا والجاكوزي.

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز 
المسبق خصوصا للحصص التدريبية.

ترك فترة بين الصفوف التدريبية )10 دقائق على األقل( 
للسماح لموظفي المنشأة بتنظيفها وتطهيرها.

باإلرشادات  االلتـــــزام  مـــع  المنتجـــات  ببيـــع  يسمـــح 
الصحة لمحالت  بوزارة  الخاصة  الصحية  واالشتراطات 

البيع بالتجزئة.

أو  خفضها  ويمكن  الكمامات  بلبس  المدربون  يلتزم 
خلعها أثناء التدريبات  الشديدة.

يلتزم المدربون والمتدربون بلبـس الكمامات ويستثنـى 
وقـت ممـارسة التدريب الشديد من ذلك.

تشجيع إحضار المتدربون ألغراضهم الخاصة.

االلتـزام بتعقيــم أماكــن االستحمـام والتبديــل بصـورة 
دورية مجدولة )مرتين في اليوم على األقل(.

أو  التعقيم  حال  في  المناشف  توفير  للمنشأة  يمكن 
غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 80 درجة مئوية.

أال  علـى  اإلمكان  قدر  بهـا  المسمـوح  األعـداد  تقليــل 
يتجــاوز عــدد الحضور عدد األجهزة الموجودة في الصالة.

إرشادات عامة:

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء الحصة التدريبية.

واستخدام  والصابون  بالماء  أيديهم  وتطهير  غسل  والمتدربين  المدرب  على 
الكحول المعقمة )ال تقل نسبتها عن 70%( قبل وبعد التدريب بشكل مباشر.

يجـــب علـــى المدربيـــن الخاصيـــن تقليـــل احتكاكهـــم بالرياضييـــن، ويقتـــرح عـــدم 
ـــة باليـــد، ويتـــم تشـــجيع اإلشـــارات اللفظيـــة لضمـــان  إجـــراء التعديـــالت الضبطي

ـــة. ـــة الصحيح ـــركات الرياضي أداء الح المدرب الشخصي

 الصفوف والحصص
التدريبية الجماعية

1 متر مربع لكل شخص في الحصص التدريبية.

يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء الحصة 
التدريبية.

صفوف تدريـب الدراجـات: تـرك مسافـة آمنـة ال تقـل عن متر بيـن كل دراجـة 
وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية لكل حصة تدريبية.

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية

38
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وأحزمة  األرضية  والفرشات  )المناشف  الشخصية  والمعدات  األدوات  إحضار  تشجيع 
األوزان وسجادة الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك  لألدوات.

بوزارة  الخاصة  الصحية  واالشتراطات  باإلرشادات  االلتزام  مع  المنتجات  بيع  يمكن 
الصحــة لمحالت البيع بالتجزئة.

ترك فترات بين الصفوف التدريبيـة للسمـاح لموظفـي المنشـأة من تنظيــف وتطهيــر 
األدوات المستخدمة.

يجــــب عــــلى المدربيــــن تقليــــل احتكاكهــــم بالرياضييــــن، ويتم تشـــجيع اإلشـــارات اللفظية 
لضمـــان أداء التقنيـــات الرياضيـــة الصحيحـــة.

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا  الدليل اإلرشادي بنـــاًء 
على طبيعة النشاط.

األكاديميات الرياضية ومدارس التدريب

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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ترك فترة بين الحجوزات )10 دقائق على األقل( للسماح لموظفي المنشأة بتنظيفها 
وتطهيرها.

السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها، شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.

يمكن بيع المنتجات مع االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة 
لمحالت البيع بالتجزئة.

االلتزام بجميع القيود والتعليمـات واإلرشـادات الواردة في هذا الدليـل اإلرشـادي بنـاًء 
على طبيعة النشاط.

تأجير المالعب الرياضية

وُيطَلب   )COVID-19( أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منــه المغــادرة فــورًا واالتصــال على الرقم 444.

بالنسبة  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  من  المعتمدة  البروتوكوالت  اتباع 
للفحوصات، وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة للحالة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

 التعليمات الصحية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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التواصل والتوعيةتأجير المالعب الرياضية

نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على أن تشمل ما
يلي :

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

منها التخلص  وكيفية  الورقية  المناديل  واستخدام  والسعال  العطاس  آداب    اتباع 
واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع

 نشر التوعية بأعراض المرض وضرورة اإلفصـاح عنه وااللتــزام بما تستوجبــه اإلجراءات
المتبعة.

 التوعية بغسل األيــدي وتجنب لمس العينيـن واألنـف والفـم قبل غسل اليديــن والحث
على االهتمام بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.

التواصل والتوعية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية

.
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وضع ملصقات التباعد على األرضيات وتوضيح مكان الوقوف في األماكن التالية:

قبل المدخل الرئيسي للمنشأة الرياضية عند االنتظار للكشف في نقطة الفحص.

عند الدخول إلى دورات المياه.

قاعات تدريب حصص اللياقة.

عند دكة البدالء - استراحة الرياضيين.

المصاعد.

إرشادات تحقيق التباعدتأجير المالعب الرياضية

تقليص الطاقة االستيعابية في المنشأة الرياضية بشكل عام ومرافقها بشكل خاص.

الحد من عدد األشخاص المستخدمين للمصاعد.

اتباع االشتراطات الخاصة بتطبيق االشتراطات الصحية في المناطق المخصصة للصالة.

الحفاظ على مسافة التباعد اثناء الجلوس في دكة البدالء.

إرشادات التباعد داخل المنشأة

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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 تخصيص مشرف من قبل كل اتحاد رياضي وناٍد وطني ليكون نقطة التواصل مع
الهيئة العامة للرياضة.

 مهمة المشرف التأكد من تنفيذ البروتوكول الخاص بالدليل االرشادي وتوفر جميع
االشتراطات في المنشأة الرياضية.

يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.

  تدريب المسؤولين عند نقاط الفحص على الطريقة الصحيحة الستخدام  جهاز قياس 
.Antigen Test درجة الحرارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا

متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية

الدليل اإلرشادي
 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية

والمالعب الخارجية
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الدليل اإلرشادي

 لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية

 التعقيم والنظافة

تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة )مرتين في اليوم على األقل( وتوفير 
المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت.

عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.

تعقيم غرف االستحمام والتبديل والخزائن ودورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق
)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن %70(.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

تشجيع إحضار األدوات الشخصية )المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة 
الصالة ... الخ( أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.

تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة، ويفضل استخدام السيارة 
الخاصة.

تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام وتقليل مشاركتها بقدر االمكان.
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3
الدليل اإلرشادي

 للجماهير الرياضية

اإلبالغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها واتخاذ ما يلزم.

التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحـاالت المخالطـة للحالـة المؤكدة لكي يتم 
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

)COVID-19( وُيطَلب  اعراض مرتبطة بفيروس كورونا  يحظر دخول من تظهر عليه 
منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

في حال تسجيل حالة مؤكدة يجب تطبيـق البروتوكوالت المعتمـدة من قبل الفريـق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة.

إجراءات الدخول

التعليمات الصحية



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

125

46

3
الدليل اإلرشادي

للجماهير الرياضية

يجب ترك كرسي بيـن كل مجموعـة بما يضمن مسافـة التبـاعد المطلوبـة، مع وضع 
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.

وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.

تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل االلكتروني.

مقر المنشأة الرياضية

تعقيم المنشأة ومرافقها بصـورة دوريـة مجدولـة )مرتيـن في اليـوم على األقـل( قبـل 
وبعد إقامة المباراة المقررة.

تطهير األماكن التي يكثر فيها التالمس مثل الساللم و المقاعد.

تعقيم دورات المياه بانتظام.

غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل.

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق
)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن %70(.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

 التعقيم والنظافة
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الدليل اإلرشادي

 للدوريات المحلية

مقر المنشأة الرياضية

االلتزام بمسافة التبـاعد أثنـاء اللقـاءات الصحفيـة ويفضـل إجراء اللقـاءات عن طريـق 
الوسائل التقنية المختلفة.

تطبيق مبدأ التباعد في دكة البدالء.

على الممارس الرياضي تقليل االحتكاك مع زمالئه في المجموعة واالبتعاد عن التجمعات 
داخل المنشأة.

وقت اإلحماء قبل المباراة
تطهير أدوات التحكيم مثل الرايـة، الصافـرة، والكروت وغيرها بعد كل استخـدام.



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

127

48

4
الدليل اإلرشادي

 للدوريات المحلية

منع التزاحم في ممرات دخول الملعب، وغرفة المالبس، ودورات المياه.

تطهير األماكن التي يكثر فيها التالمس مثل قوائم المرمى، ومقاعد البدالء، وأجهزة 
حكام الفار وتطهيرها بشكل مستمر.

إلزام القائمين على جمع الكرات بلبس الكمامات بشكل دائم وتطهير األيدي عند لمس 
الكرة.

يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمنة ال 
تقل عن متر وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة.

أثناء المباراة



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

128

المحال التجارية والصناعية

49



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

129

50

1
التعليمات التوجيهية لكافة

المحال التجارية والصناعية

ينبغي أن يحافظ العمالء في صف االنتظار على 
مسافة ال تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضًا، 
ويوصــى بوضــع عالمات على األرض لمساعــدة 
العمالء على معرفة مكان االصطفاف الصحيـح.

يجب تشجيع العمالء على التسوق عبر اإلنترنت 
وتوفير خدمة االستالم )خارج المحالت إن أمكن( 

أو التوصيل إلى المنازل وأماكن العمالء.

تنظيم المحل بحيث يتم وضع السلع األساسية 
بطريقة يسهل الوصول إليها.

تشجيع عمليات الدفع اإللكتروني وتجنب 
استخدام األوراق النقدية قدر اإلمكان.

تشجيع عمال المحالت بااللتزام بالتنظيف 
المستمر لكل عربة تسوق أو سلة بعد استخدامها 

من قبل كل عميل.

يجب على المحالت حصر وتحديد عدد العمالء 
المسمـوح لهم بالتســوق داخــل المحـل في 

وقـت واحد.

يجب أن تحتوي المحالت على معقمات اليدين 
)ال يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية( 

عنـــد مداخل ومخارج المحل، باإلضافة إلى 
مواقع مختلفة داخل المحل.

يجب على العاملين في المحالت ارتداء كمامات 
الوجه، بما في ذلك أمين الصندوق )الكاشير( 

وحاملي المشتريات.
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51

2
مخطط األرضية

 لمحالت الهايبر ماركت والبقاالت
والبرادات

 منطقة
الدفع

 مسافة
متر واحد

 مسافة
متر واحد

ظار
النت

ف ا
ص

يجب طباعة هذا الملصق ليوضع على األرض 
لإلشارة إلى وجود مسافة متر واحد بين العمالء 

في صف االنتظار.

 .......... الفينيــل  ملصـق  باستخــدام  نوصـي 
بجودة عالية للطباعة.

يجب أن يكون حجم الملصق كبيرا بما يكفي 
ليقف عليه الشخص )نوصي بأن يكون نصف 

)قطر الدائرة 30 سم(.

تعليمات طباعة الملصق :

)vinyl(

51
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52

3
التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع

من المحال التجارية والصناعية
)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بتدابير الوقاية التالية:

السماح بفتح غرف تبديل المالبس بالمحال التجارية باالشتراطات اآلتية :

لصــق اإلرشــادات الخاصـــــة بالتبــاعد 
االجتماعــي على األرضيـــــات بشكــــــل 

واضح.

تعقيم اليدين بالمعقم الكحولي.

تعقيم المالبس المستخدمة أو عدم استخدامها مرة أخرى لمدة 48 ساعة.

تخصـــيــص مكـــان خــاص للمــالبس 
المستخدمة.

تنظيم االنتظار لمستخدمي منطقة غرف 
التبديــل بحسـب المســاحة بمـــا يضمــن 

التباعد االجتماعي )متر لكل  شخص(.

مستمـرة  بصـورة  الغرف  تعقيـم 
وتشجيع تعقيمها بعد كل استخدام.

االشتراطات الخاصة بغرف تبديل المالبس

اشتراطات المالبس

اشتراطات مستخدمي غرف تبديل المالبس

االلتزام بلبس الكمام.

52
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53

3
التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع

من المحال التجارية والصناعية
)COVID-19( الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

السماح بتجربة واسترجاع وتبديل السلع بالضوابط التالية:

يتم تعقيم المالبس التي تم تبديلها أو استرجاعها بأحد الطرق اآلتية:

التي يصعب تعقيمها بإحدى الطرق السابقة، يتم  بالنسبة للسلع 
عزلها في غرفة منفصلة لمدة 48 ساعة قبل إعادة عرضها للبيع من 

جديد.

الشخصية  المستلزمات  النظارات والمجوهرات وغيرها من  تعقيم 
بسوائل  تعقيمها  ويمكن  مباشرة  اإلنسان  على جسم  توضع  التي 
رواد  من  أي  مالمسة  بعد  الفيروسات  على  تقضي  التي  التعقيم 

المحل أو العاملين فيه لها.

التجميل  مستحضرات  تجربة  يتم  ال 
والكمامات الطبية، وال يتم تبديلها أو 

إرجاعها بعد تجربتها أو بيعها.

السلع  واسترجاع  بتجربة  السماح  يتم 
قبل  مــن  تعقيمها  بشرط  األخــرى 
الموظفين بالمحل قبل إرجاعها للرف.

الغسيل الجافالكي بالبخار غسيل المالبس بالماء والصابون
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2022

 بتحديد �مل�ستوى �لو�جب �لتطبيق من دليل �ل�سرت�طات �ل�سحية

ث لآلية عمل �لإ�سارة �ل�سوئية مل�ستوى �نت�سار فريو�س    �ملُحدَّ

)COVID-19( كورونا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

ي لفريو�س  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، الكورونا امل�شتَجد، املعدَّ

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

دليل  من  التطبيق  الواجب  امل�شتوى  بتحديد   2021 ل�شنة   )113( رقم  القرار  وعلى 

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

)COVID-19(، املُعدل بالقرار رقم )3( ل�شنة 2022،

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س  وعلى دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتَمد بالقرار رقم )5( ل�شنة 2022، 

ي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ث لآلية عمل الإ�شارة ال�شوئية  يكون امل�شتوى الأخ�شر من دليل ال�شرتاطات ال�شحية املُحدَّ

مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املعتَمد بالقرار رقم )5( ل�شنة 2022، 

هو امل�شتوى الواجب التطبيق من تاريخ 15 فرباير 2022 حتى اإ�شعار اآخر.
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�ملادة �لثانية

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

تاريخ 15 فرباير 2022، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 9 رجــــــب 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 فبراير 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )11( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �لرتخي�س بت�سجيل مربة حممد جميل بن من�سور �لعري�س  

)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، 

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة مربة حممد جميل بن من�شور العري�س )موؤ�ش�شة خا�شة(، 

قرر �لآتي:

مادة )1(

قْيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  العري�س  من�شور  بن  جميل  حممد  مربة  موؤ�ش�شة  ل  ت�شجَّ

املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت قْيد رقم )1/م/خ/2022(. 

مادة )2(

ُين�َشر هذا القرار وعْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل 

بهم من تاريخ الن�ْشر. 

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1443هـ 

المـــــــوافـــــق: 30 يــنــايــــــــــــــــــــر 2022م
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عقد تاأ�سي�س

مربة حممد جميل بن من�سور �لعري�س - موؤ�س�سة خا�سة -

اإنه يف يوم الحد ال�شابع والع�شرين من جمادى الآخرة لعام األف واأربعة مائة وثالثة واأربعني 

للهجرة.                                

الموافق الثالثين من يناير لعام األفين واإثنين وع�شرين للميالد. 

 لدي اأنا كاتب العدل الخا�س ها�شم الوداعي.

ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شيالطرفالقامةاجلن�شيةال�شمالرقم

651205611الطرف الأولمملكة البحرين بحرينينا�شر حممد جميل من�شور العري�س1 

671201271الطرف الثاينمملكة البحرين بحرينيةمرمي حممد جميل من�شور العري�س2

731001320الطرف الثالثمملكة البحرين بحرينيةجهان حممد جميل من�شور العري�س3 

      وطلب املتعاقدون )املربة( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:

1-   توؤ�ش�ــس مبرة محمد جميل بن من�شور العري�س طبقًا لأحكام المر�شــوم بقانون رقم )21( 

ل�شــنة 1989 باإ�شــدار قانــون الجمعيــات والأنديــة الجتماعيــة والثقافية والهيئــات الخا�شة 

العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

2- يعتبر عقد التاأ�شي�س الموقع من الموؤ�ش�شين جزءًا متممًا للنظام الأ�شا�شي للمبرة.

3- راأ�شمال مبرة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره ع�شرة األف دينار بحريني ح�شب الثابت من 

ال�شهادة ال�شادرة من بيت التمويل الكويتي على اأهداف مبرة واإدارتها.  

4- مــدة مبــرة محمــد جميــل بــن من�شور العري�ــس غير محــددة وتبداأ من ن�شــر عقد تاأ�شي�شــها 

ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5- ل يجــوز الخــروج عــن اأهدافهــا اأو الإخــالل بالأحــكام الخا�شة بتاأ�شي�شــها اأو باأيــة قوانين اأو 

قرارات معمول بها في المملكة.

6- جميع الم�شروفات والأتعاب المدفوعة في �شــبيل تاأ�شي�س المبرة تح�شب �شمن الم�شروفات 

العمومية لها.

7- يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

ومبا ذكر حترر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل املوؤ�ش�شني 

ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

كاتب �لعدل �خلا�س
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�لنظام �لأ�سا�سي

ملربة حممد جميل بن من�سور �لعري�س

- موؤ�س�سة خا�سة -   

�لباب �لأول

�أحكام عامة

مادة )1(

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )مربة حممد جميل بن من�شور العري�س( 

حتت قيد رقم )1/ م/ خ /2022( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 

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

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شار اإليها 

فيما يلي بكلمة )املربة(. 

مادة )2(

ت�شجل هذه املربة بوزارة العمل والتنمية الجتماعية طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س 

املرفقني.

وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للمربة من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.   

مادة )3(

 ،1164 مبنى   ،26 رقم  )�شقة  هو  اأمنائها  ومركز  القانوين  وحملها  للمربة  الرئي�شي  املقر 

طريق 2831، جممع 328، ال�شقية-مملكة البحرين(.

مادة )4(

يثل املربة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اآو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة )5(

ل يجوز للمربة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية وعلى املربة 

مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة اأو �شكل 

احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة )6(

يذكر ا�شم املربة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها -اإن وجد- و�شعارها يف جميع 

دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة )7(

ل يجوز للمربة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

�لباب �لثاين

�أهد�ف �ملوؤ�س�سة

مادة )8(

تقوم املربة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

املخت�شة  احلكومية  اجلهات  من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  املربة  اإمكانيات  ح�شب  التالية 

وبالتن�شيق معها:

تقديم الم�شاعدات المادية والمعنوية لالأ�شر المحتاجة من عائلة العري�س والغير.  -1

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

داخل المملكة. 

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

تقديم الم�شاعدة للطلبة المحتاجين لموا�شلة الدرا�شة داخل وخارج مملكة البحرين.  -4

تقديم الم�شاعدات للمقبلين على الزواج.  -5

الم�شــاهمة فــي اأعمــال البــر والخيــر، وتقديــم الم�شــاعدات الجتماعيــة للم�شــنين ولــذوي   -6

الحتياجات الخا�شة.

تقويــة الرابــط الجتماعــي بيــن اأفــراد العائلــة والمجتمــع مــن خــالل الأن�شــطة والفعاليات   -7

الجتماعية.

الم�شاركة في بناء وترميم دور العبادة.  -8

 



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

139

�لباب �لثالث

جمل�س �لأمناء

مادة )9(

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للمربة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

2- اإدارة �شئون المبرة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرها المبرة.

3- و�شع اللوائح الخا�شة بالمبرة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف المبرة.

5- تحديد الم�شرف الذي تودع فيه اأموال المبرة.

6- و�شع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيدة لذلك.

مادة )10(

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من قبل املوؤ�ش�شني، وتكون الع�شوية يف 

املجل�س ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى.

مادة )11(

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اأكث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة )12(

ي�شرتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1- اأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وال�شيا�شية. 

2- اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

3- اأن األ يكــون مــن اأع�شاء مجل�ــس اأمناء مبرة ثبتت م�شــئوليتهم عن وقــوع مخالفات دعت اإلى 

حلها وذلك قبل م�شي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة.

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مخلة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا رد اإليه العتبار.
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مادة )13(

ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س اأمناء املربة، وع�شوية جمل�س اأمناء مربة اأخرى تعمل يف 

ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.

ول يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املربة باأجر.

مادة )14(

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:

�لرئي�س:

واإدارتها  الأمناء  جمل�س  جل�شات  برئا�شة  ويخت�س  الغري  لدى  للمربة  القانوين  املمثل  هو 

وامل�شتندات  ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر  اأمني  مع  حما�شرها  على  والتوقيع 

املالية مع الأمني املايل والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء وكذلك الإ�شراف على اأعمال املربة، 

كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري على اأن تعر�س على جمل�س الأمناء 

يف اأول اجتماع له.

نائب �لرئي�س:

وتكون له اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه وملجل�س الأمناء حق تخويله بع�س الخت�شا�شات 

املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

�أمين �ل�سر:

مع  وتوقيعها  حما�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 

الرئي�س وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.

�لأمين �لمالي:

ويتوىل اإدارة اأموال املربة واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع اأموالها يف اأحد 

امل�شارف املعتمدة و�شرف ما يتقرر �شرفه مبوجب اأذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئي�س، 

وعليه كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها يف الدفاتر وال�شجالت وحفظ امل�شتندات املالية التي يرتتب 

لأحكام  وامل�شروفات  الإيرادات  مراعاة مطابقة  مع  لها  اأو حق  املربة  على  مايل  التزام  عليها 

لالإيرادات  املالية  احلالة  عن  الأمناء  ملجل�س  �شهريا  تقريرا  يقدم  اأن  وعليه  املالية،  الالئحة 

املالية  الالئحة  حتدده  ملا  وفقًا  ال�شرورية  للنثيات  معني  مببلغ  الحتفاظ  وله   ، وامل�شروفات 

للموؤ�ش�شة.
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مادة )15(

يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم ويحدد املجل�س 

درا�شتها  نتيجة  تعر�س  اأن  على  لأعمالها  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها  جلنة  كل  اأع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة )16(

يجتمع جمل�س الأمناء مرة كل �شهر ب�شفة دورية وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 

على  ويعر�شه  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  باإعداد  املجل�س  �شر  اأمني  ويقوم  اأع�شائه 

رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد 

النعقاد باأ�شبوع 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.       

مادة )17(

يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 

مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

املو�شوعات املقرة يف جدول اأعماله.

اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  اأن تطلب عقد  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.

مادة )18(

اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  يعترب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل من تغيب من 

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 

�شبب  لأي  مكانه  خلو  اأو  الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  ف�شل  اأو  ا�شتقالة  اأو  وفاة  حالة  ويف 

من الأ�شباب يحل حمله ع�شو يختاره جمل�س الأمناء وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية بذلك ويف جميع الأحوال ُتـ�شرَتط موافقة الع�شو كتابيًا قبل تعيينه، وتكون مدة الع�شو 

اجلديد مكملة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة.

ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خلف له ب�شرط 

اأع�شاء  ثلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  مكانهم  خال  الذين  الأع�شاء  عدد  يزيد  األ 

املجل�س واإل وجب عر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لتعيني خَلـف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت 

اأماكنهم.
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مادة )19(

اإذا ا�شتقال من جمل�س المناء ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح عدد 

الأع�شاء الباقني لأي �شبب من الأ�شباب اقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ـن املوؤ�ش�شون اأع�شاء جددًا يف املجل�س وموافاة الوزارة بذلك. ويف هاتني احلالتني يعيِّ

مادة )20(

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املربة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1- �شــجل لقيــد اأع�شــاء مجل�ــس الأمنــاء مبيَّن به علــى الأخ�س ا�شــم كل ع�شو ولقبه وجن�شــيته 

ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.

2- �شــجل تدون فيه محا�شر جل�شــات مجل�ــس الأمناء على اأن توقع المحا�شر من الرئي�س واأمين 

ال�شر.

3- دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.

4- دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �شــجل لقيــد جميــع العقــارات اأو المنقــولت اأو غيرهــا مــن العهــد الم�شــتديمة التــي تملكهــا 

الموؤ�ش�شة، على اأن يثبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 

والمكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي في عهدته و�شفته وعنوانه كما يثبت في ال�شجل 

المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ح�شن �شري العمل وي�شرتط 

قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام 

م�شل�شلة واأن تختم بخامت املربة، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة اأوًل 

باأول.

مادة )21(

ملجل�س الأمناء اأن يعني مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفو�شه الت�شرف يف اأي �شاأن 

من �شئون جمل�س الأمناء.

ويجوز اأن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدده املجل�س ويف هذه احلالة يعترب املدير م�شتقياًل 

من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.
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�لباب �لر�بع

�ملو�رد �ملالية للموؤ�س�سة

مادة )22(

تتكون اإيرادات املربة من:

الهبــات والو�شايــا النقديــة والعينية والإعانــات التي تح�شل عليها المبرة مــن اأفراد العائلة   -1

التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية والتي ل تاأتي عن طريق اأي �شــكل من 

اأ�شكال جمع المال.

الأربــاح الناتجة عن ا�شــتثمار اأمــوال المبرة وفقا للقوانين المعمول بهــا في مملكة البحرين   -2

بعد اأخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الأمناء وفقا للقانون ول تتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للمبرة   -3

وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مادة )23(

ل يجوز للمربة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا 

مما ذكر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة )24(

 تبداأ ال�شنة املالية للمربة من اأول يناير وتنتهي يف31 دي�شمرب من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 

الأوىل التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املربة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة )25(

رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املربة وعن اأي 

ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة )26(

للمربة وعلى وجه اخل�شو�س  املالية  ال�شئون  الأمناء لئحة مالية تنظم فيها  ي�شع جمل�س 

اأوجه �شرف اأموال املربة واإيداعها ومقدار املبالغ التي يجوز لالأمني املايل الحتفاظ بها ك�شلفة 

لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.

ول تعترب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.
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مادة )27(

ملراجعة  البحرين  مملكة  يف  املعتمدين  املراجعني  اأو  املحا�شبني  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعني 

ح�شابات املربة ويقدم تقريره اإىل جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.

مادة )28(

تودع الأموال النقدية للمربة با�شمها الذي �شجلت به لدى اأحد امل�شارف املعتمدة وتخطر 

احل�شاب  تغيري  على  الوزارة  موافقة  اأخذ  يجب  كما  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  بذلك 

امل�شريف، ول ي�شحب اأي مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقع على ال�شيك الرئي�س والأمني املايل اأو من 

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء وبعد اأخذ موافقة الوزارة .

مادة )29(

ل ي�شرف اأي مبلغ من اأموال املربة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املربة 

وطبقًا ملا يحدده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

اأن تعر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة )30(

�لت�سرفات �ملالية للموؤ�س�سة

املالية يف  العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات  اإبالغ وزارة  على جمل�س الأمناء باملربة 

اأموال املربة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املربة اإ�شدار ت�شرفها.

ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.

ويجوز لكل ذي �شان الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املربة بالعرتا�س عليه.
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مادة )31(

تعترب اأموال املربة العينية منها اأو النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا للمربة 

ولي�س لأي ع�شو من اآع�شاء املربة اأو من �شقطت ع�شويته لأي �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق 

فيها.

مادة )32(

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأي قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املربة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املربة اأو النظام العام اأو الآداب.

�لباب �خلام�س

حل �ملوؤ�س�سة

مادة )33(

ثلثي  باأغلبية  احلل  قرار  �شدر  اإذا  اأو  الأ�شا�شي،  لنظامها  وفقًا  اختياريًا  املربة  حل  يجوز 

اأع�شاء جمل�س الأمناء وين�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )34(

اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة  يجوز حل املربة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:

1-  اإذا ثبت عجزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

2-  اإذا ت�شرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحددة لها طبقًا لأغرا�شها.

3- اإذا تعذر على املوؤ�ش�شني تعيني جمل�س اأمناء ملدة عامني متتاليني.

4- اإذا ارتكبت خمالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

ويبلغ قرار الوزير املخت�س باحلل اأو الغلق املوؤقت للمربة بخطاب م�شجل وين�شر يف اجلريدة 

الكربى  املحكمة  اأمام  املوؤقت  الغلق  اأو  الطعن يف قرار احلل  �شاأن  ولكل ذي  وللمربة  الر�شمية، 

املحكمة  وتف�شل  الر�شمية  القرار يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يوما من  املدنية خالل خم�شة ع�شر 

بالطعن على وجه ال�شتعجال.

مادة )35(

يحظر على اأع�شاء املربة بعد حلها اختياريا اأو اإجباريا كما يحظر على القائمني باإدارتها 

وعلى موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.

ن�شر قرار احلل يف اجلريدة  بعد  ن�شاط املربة  اأن ي�شرتك يف  اأي �شخ�س  كما يحظر على 

الر�شمية.
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مادة )36(

على  ويجب  وباأجر  لها  الجتماعية م�شفيًا  والتنمية  العمل  وزارة  تعني  املربة  يف حالة حل 

القائمني على اإدارة املربة املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملربة 

عند طلبها. ويتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املربة واملدينني لها الت�شرف يف 

اأي �شاأن من �شئون املربة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة )37(

الباقية على اجلهات اخلريية يف  الأموال  بتوزيع  الت�شفية يقوم امل�شفي  اإمتام عملية  بعد 

مملكة البحرين والتي يحددها قرار احلل.

واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدد وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املربة اإليها.

مادة )38(

ُتـحَفـظ وثائق املربة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها 

لدى وزارة العمل و التنمية الجتماعية ملدة خم�س �شنوات.

�لباب �ل�ساد�س

�أحكام ختامية

مادة )39(

املعد لهذا  ال�شجل  اإل بعد قيده يف  نافذًا  للمربة  الأ�شا�شي  النظام  اأي تعديل على  ل يعترب 

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )40(

لهم  املربة وت�شرف  موؤقتة مبقر  اأو  دائمة  للعمل ب�شفة  اأو عماًل  اأن تعني موظفني  للمربة 

املالية  الالئحة  ت�شعها  التي  احلدود  ويف  الأمناء  جمل�س  يقره  ملا  طبقًا  مكافاآتهم  اأو  اأجورهم 

للمربة ووفقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 

2012 وتعديالته.
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مادة )41(

عند حدوث اأي لب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 

جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.                              

ومبا ذكر حترر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع 

ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

كاتب �لعدل �خلا�س
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )12( ل�سنة 2022

ب�ساأن �لرتخي�س بت�سجيل �جلمعية �لبحرينية للِمـْلـكية �لفكرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للِمـْلـكية الفكرية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ل اجلمعية البحرينية للِمـْلـكية الفكرية  يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ُت�شجَّ

والثقافية حتت قيد رقم )1/ج/اأج/ث/2022(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر. اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 28 جمادي الآخرة 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م
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بيان باأ�سماء �لأع�ساء �ملوؤ�س�سني

للجمعية �لبحرينية للِمـْلـكية �لفكرية

1- مريم يو�شف عبدالعزيز را�شد عبداهلل الخ�شير. 

2- محمد عبداهلل علي ح�شن العمادي. 

3- فاطمة خالد يو�شف احمد الع�شم الدو�شري.

4- غالية علي عبداهلل الحميدان النجدي.

5- نور محمد اإبراهيم مهدي محمد.

6- اأ�شماء عبدالعزيز عبداهلل النجدي. 

7- زينب عبداهلل ح�شن يعقوب يو�شف العالي.

8- ريان ال�شافي محمد ال�شي �شالح.

9- فاطمة عي�شى عبدالنبي عي�شى علي الن�شيط.

10- اأميمة يو�شف اأحمد محمد ال�شيد.
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ملخ�س �لنظام �لأ�سا�سي

للجمعية �لبحرينية للِمـْلـكية �لفكرية

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

2022 حتت قيد رقم )1/ج/اأج/ث/2022( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

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

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

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مكتب 2950، مبنى 316، طريق 4609، جممع 346، مملكة 

البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

ن�ْشـر الوعي باأهمية حقوق الِمـْلـكية الفكرية قانونًا ود�شتوريًا وحمايتها والدفاع عنها والنهو�س   -1

بها، وذلك بعد اأْخـذ الموافقات الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

ـجاه تذليل ال�شعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الِمـْلـكية الفكرية  الدفع باتِّ  -2

بما ليتعار�س مع د�شتور مملكة البحرين، وذلك بعد اأْخـــذ الموافقات الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

الم�شاهمة ب�شورة بناءة في تعزيز و�شون حقوق الِمـْلـكية الفكرية في �شوء الد�شتور وميثاق   -3

العمــل الوطنــي وجميع الت�شــريعات الوطنية، اأو ال�شكوك والتفاقيــات الدولية التي ان�شمت 

اإليهــا حكومة مملكة البحرين، وذلك بعد اأْخـــذ الموافقات الم�شــبقة مــن الجهات الحكومية 

المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

تنميــة الوعــي المجتمعــي والفــردي بحقــوق الِمـْلـــكية الفكرية، وذلــك بعد اأْخـــذ الموافقات   -4

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

دعــم وت�شــجيع اأ�شحــاب المواهب في مجــال الِمـْلـــكية الفكرية، وذلك بعد اأْخـــذ الموافقات   -5
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الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

ت�شجيع البحث العلمي في مجال الِمـْلـــكية الفكرية، وذلك بعد اأْخـــذ الموافقات الم�شبقة من   -6

الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها. 

خلــق �شــبكة مــن الكفــاءات العلميــة الوطنية فــي مجال الِمـْلـــكية الفكريــة، وذلك بعد اأْخـــذ   -7

الموافقات الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها.

تبادل الخبرات والمعارف حول مو�شوعات الِمـْلـكية الفكرية، من خالل التعاون مع الهيئات   -8

والموؤ�ش�شــات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بعد اأْخـــذ الموافقات الم�شــبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة وبالتن�شيق معها.

تعزيــز روابــط الت�شامــن الوطنــي والخليجي والعربــي والأ�شــيوي والدولي فــي مجال حقوق   -9

الِمـْلـــكية الفكريــة، وذلــك بعد اأْخـــذ الموافقات الم�شــبقة من الجهــات الحكومية المخت�شة 

وبالتن�شيق معها.

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

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة، بالو�شائل التالية:

تنظيم ندوات ومحا�شرات ومعار�س وعرو�س �شــمعية وب�شرية واإ�شدار مطبوعات ودوريات   -1

متعلقــة بحقــوق الِمْلكيــة الفكريــة، بعــد اأْخــذ الموافقــة الم�شــبقة مــن الجهــات الحكوميــة 

المخت�شة.

ت�شكيل لجان بالجمعية ذات مهمات دائمة وموؤقتة، وُيـعَهـد اإليها القيام بالأعمال التي ت�شاعد   -2

على تحقيق اأغرا�س الجمعية، بعد اأْخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.

التعاون والتن�شيق مع الجمعيات ذات الهتمام بحقوق الِمـْلـــكية الفكرية، بعد اأْخـــذ الموافقة   -3

الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.

تنظيم ور�س عمل ودورات متخ�ش�شة للنُّـَخـب وللعموم في مبادىء حقوق الِمـْلـكية الفكرية في   -4

نطاق عمل الجمعية عمومًا، بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.

اإن�شاء موقع اإلكتروني للجمعية، بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة.  -5

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- اجتماعية.             2- ثقافية.

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

1(  اإن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكون ح�شــن ال�شــمعة وال�شــلوك واأن ل يكون قد ُحـِكـــم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ
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 1- الع�شوية العاملة.        2- الع�شوية المنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية.

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

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

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

يف هذا ال�شاأن.

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

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

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

ـباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

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

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

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

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

وكيفية حل املجل�س.

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

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

ا�شتراكات الأع�شاء.  )2

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

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

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

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

الجتماعية.

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

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

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام. وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأْن يكون ال�شرف 

بعْر�س احل�شاب اخلتامي  الإدارة  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات اجلمعية.

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

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

154

وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )13( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت جلمعية �ملقاولني �لبحرينية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الإطالع 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 )47( ل�شنة 2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املقاولني البحرينية،

املقاولني  املوؤقت جلمعية  الإدارة  ب�شاأن تعيني جمل�س   2021 ل�شنة  القرار رقم )24(  وعلى 

البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املقاولني البحرينية،

فيها  والثابتة   2022/1/30 املوؤرخة يف  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

48( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية املقاولني البحرينية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية املقاولني البحرينية ملدة اأربعة اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ علي  ُيـعيَّ

عبداهلل عبا�س مرهون، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- خليل اإبراهيم �شاهين.

2- محمد يو�شف الحو�شني.

3- نواف محمد جواد الج�شي.

4- خلف حبيب حجير.

يقي. 5- اأحمد علي ال�شدِّ

6- فريد غالم عبا�س بدر.

7- علي محمد نور محمود.
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مادة )2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

ـنًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اجلمعية مت�شمِّ

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 31 يــنــايـــــــــــــــــــــر 2022م



العدد: 3585 – الخميس 10 فبراير 2022

156

وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2021

 ب�ساأن �سروط �لت�سجيل و�ل�سالمة و�إجر�ء�ت �حل�سول على ترخي�س �ملالحة

لل�سفن �ل�سغرية �لتي تِقل حمولتها �لإجمالية عن مائة وخم�سني طناً

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ال�شالمة اخلا�شة  باملوافقة على لئحة   2014 ل�شنة  رقم )11(  القانون  الطالع على  بعد 

جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت  بال�شفن ذات 

التعاون لدول اخلليج العربية،

واملراقبة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية، 

2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات احل�شول  وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 

على ترخي�س املالحة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُتـ�شتبَدل عبارة )ترخي�س املالحة واإجازة القيادة( بعبارة )ترخي�س املالحة( الواردة يف 

عنوان القرار رقم )2( ل�شنة 2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات احل�شول على 

ترخي�س املالحة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا، وعنوان 

الف�شل الرابع من ذات القرار. 

�ملادة �لثانية

�شروط  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )2( القرار رقم  من  و)25(   )22( املادتني  بن�شي  ُيـ�شتبَدل 

تِقل  التي  ال�شغرية  لل�شفن  املالحة  ترخي�س  على  احل�شول  واإجراءات  وال�شالمة  الت�شجيل 

حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا، الن�شان الآتيان:
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مادة )22(:

لة ِوفـْقًا لأحكام هذا القرار الإبحار يف املياه الإقليمية للمملكة  ل يجوز لل�شفن ال�شغرية امل�شجَّ

اإل بعد احل�شول على ترخي�س مالحة لل�شفينة، وبقيادة �شخ�س حا�شل على اإجازة قيادة، وذلك 

بح�شب نوع ال�شفينة ِوْفـقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل.

وُتـ�شتثَنـى الدراجات املائية )اجَلْت �ْشِكي( من تطبيق اأحكام الفقرة ال�شابقة.

مادة )25(:

مدة ترخي�س �لمالحة و�إجازة �لقيادة

يكون ترخي�س املالحة واإجازة القيادة �شاِرَيـي املفعول ملدة �شنة من تاريخ الإ�شدار، ويجوز 

جتديدهما �شنويًا.

القيادة  واإجازة  املالحة  ترخي�س  مْنـح  �شروط  جميع  تظل  اأن  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

رة ل�شريان الرتخي�س والإجازة. متوافرة طوال املدة املقرَّ

�ملادة �لثالثة 

ُتـ�شاف مواد جديدة باأرقام )20( مكررًا و)24( مكررًا و)24( مكررًا )1( و)29( مكررًا 

على  واإجراءات احل�شول  وال�شالمة  الت�شجيل  �شروط  ب�شاأن   2021 ل�شنة  القرار رقم )2(  اإىل 

ترخي�س املالحة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا، ن�شو�شها 

الآتية: 

مادة )20( مكرر�ً:

�سروط �ل�سالمة للدر�جات �لمائية )�لَجْت �ْسِكي(

ُيـــ�شتَرط فــي الدراجــات المائيــة )الَجــْت �ْشــِكي( اأن تتوافر عليهــا وب�شفة دائمــة المعدات  اأ- 

والأجهزة الآتية:

ـ�س لمع�شم ال�شائق لإيقاف المحرك في حالت الطوارىء. 1- مفتاح الأمان المخ�شَّ

2- اأرقام الت�شجيل الجانبية.

ُيـ�شتَرط اأثناء ا�شتخدام الدراجات المائية )الَجْت �ْشِكي( التقيُّـد بالآتي: ب- 

1- ِلـْبـ�س �شترات النجاة لجميع الركاب.

2- و�شع مفتاح الأمان حول مع�شم ال�شائق لإيقاف المحرك في حالت الطوارىء.

ـ�شة لل�شباحة. 3- البتعاد عن ال�شواطىء العامة والأماكن المخ�شَّ

4- البتعاد عن المن�شاآت الحيوية والممرات البحرية.

5- ا�شتخدام الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( خالل فترة النهار فقط.

6- األ يقل عمر �شائق الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( عن )16( �شنة ميالدية.
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7- عدم الت�شابق اأو القيام باأية حركات ا�شتعرا�شية خطرة.

8- البتعاد بم�شافة ل تقل عن )10( اأمتار عن اأية وحدة بحرية اأخرى.

9- عدم الإبحار م�شافة تتجاوز )1( ميل بحري عن الياب�شة.

مادة )24( مكرر�ً:

�سو�بط �لح�سول على �إجازة �لقيادة

ـة ِوْفـقًا للنموذج  م طلب احل�شول على اإجازة قيادة �شفينة �شغرية اإىل الإدارة املخت�شَّ يقدَّ

ة لهذا الغر�س، م�شتوفيًا لل�شروط الآتية:  والآلية املعدَّ

م الطلب عن )18( �شنة ميالدية. األ يقل عمر مقدِّ  -1

م الطلب �شارية المفعول. تقديم ن�شخة من بطاقة الهوية لمقدِّ  -2

ه من اأية اإعاقة ج�شدية اأو َمـــَر�شية ُتـعِجـــزه عن قيادة ال�شفينة  م الطلب خُلـــوَّ اأن ُيـثِبـــت مقدِّ  -3

على الوجه المعتاد. 

ده  م الطلب، على اأن يكون الوجه فيها وا�شحًا وبالمقا�س الذي تحدِّ تقديم �شور حديثة لمقدِّ  -4

ـة.  الإدارة المخت�شَّ

م الطلب علــى ترخي�س ال�شيــد من الجهة  بالن�شــبة ل�شــفن ال�شيــد، ُيـــ�شتَرط ح�شول مقــدِّ  -5

ـ�س له بال�شيد من الجهة المعنية. م الطلب اأحد عمال المرخَّ المعنية، اأو اأن يكون مقدِّ

م الطلب على �شهادة تدريب معتَمـــدة من ِقـَبـل  بالن�شبة ل�شفن النزهة، ُيـــ�شتَرط ح�شول مقدِّ  -6

ـة، في حالة ما اإذا كان طلب الإجازة لقيادة اليخوت التي يبلغ طولها )36(  الإدارة المخت�شَّ

قدمًا اأو اأكثر.

م الطلب على �شهادة تدريب  بالن�شبة ل�شفن الركاب و�شفن الِخْدمات، ُيـــ�شتَرط ح�شول مقدِّ  -7

ـله للقيادة ِوْفـقًا لنوع وموا�شفات ال�شفينة. معتَمـدة من ِقـَبـل الإدارة المخت�شة توؤهِّ

مادة )24( مكرر�ً )1(:

�لبيانات �لو�ردة في �إجازة �لقيادة

ا�شتيفاء �شروط احل�شول عليها  اإجازة قيادة �شفينة �شغرية بعد  الإدارة املخت�شة  ُت�شِدر 

م�شتِملًة على البيانات الآتية:

ا�شم حامل الإجازة.  -1

الرقم ال�شخ�شي.  -2

الجن�شية.  -3

نوع ال�شفينة المجاز له قيادُتـها.  -4

تاريخ الإ�شدار وتاريخ النتهاء.  -5
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ا�شم ال�شفينة ورقمها، وذلك با�شتثناء �شفن النزهة.  -6

عالقة حامل الإجازة بال�شفينة، وذلك بالن�شبة ل�شفن ال�شيد.  -7

مادة )29( مكرر�ً:

�لحتفاظ برقم ت�سجيل �ل�سفينة

يجوز ملالك ال�شفينة الحتفاظ برقم الت�شجيل ال�شادر لها.

�ملادة �لر�بعة

ُتـلغى الفقرة )ز( من البند )1( والفقرة )ب( من البند )3( من املادة )23( من القرار رقم 

)2( ل�شنة 2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات احل�شول على ترخي�س املالحة 

لل�شفن ال�شغرية التي تِقـل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا.

�ملادة �خلام�سة

علـى املخـاطبـني باأحكـام هـذا القـرار توفيـق اأو�شاعهـم مبـا يتفـق مـع اأحكامـه خـالل مــدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

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

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 5 رجــــب 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 6 فبراير 2022م
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م�سرف �لبحرين �لمركزي

 قر�ر رقم )6( ل�سنة 2022 

 باإلغاء �لرتخي�س �ملمنوح 

 لـ»بنك �خلري �س.م.ب. )مقفلة(« 

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها، 

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية، 

 

قرر �لآتي: 

مادة )1( 

للمبادىء  )ِوْفـقًا  جملة  قطاع  بنك   - )مقفلة(«  �س.م.ب.  اخلري  »بنك  ترخي�س  ُيـلغى 

الإ�شالمية(، املمنوح بتاريخ 6 يناير 2004 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 53462. 

 

مادة )2( 

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

 

�شدر بتاريخ: 5 رجـــــــب 1443هـ   

الـمــوافــــــــق: 6 فبرايــــر 2022م 
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هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار 

 �إعالن مز�يدة

�إعادة تاأهيل وت�سغيل فندق �لبحرين

تعلن اإدارة ال�شيانة واخِلـْدمات عن طرح املزايدات التالية: 

مو�شوع املزايدة

 رقم

املزايدة

 قيمة ال�شمان

 البتدائي

 قيمة وثائق

املزايدة

املوعد النهائي لتقدمي العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

 اإعادة تاأهيل وت�شغيل 

فندق البحرين

 Z1-2022 5000100الأربعاء

13  مار�س 

2022

13:30

تعلن هيئة البحرين للثقافة والآثار عن رغبتها يف التعاقد مع م�شتثمر لإعادة تاأهيل وت�شغيل 

فاإن  وعليه  البحرين.  الأقدم يف  الفندق  باملنامة وهو  التجار  �شارع  الواقع على  البحرين  فندق 

للقيام  التقنية  والتفا�شيل  الروؤية  اأف�شل عطاء من ناحية  الغر�س من هذه املزايدة هو اختيار 

م اأعلى �شعر م�شتوف لل�شروط. باأعمال اإعادة تاأهيل وت�شغيل الفندق، و�شوف تتم الرت�شية على مقدِّ

و�شيتوجب على امل�شتثمر بالتن�شيق مع الهيئة اأن يقوم بتعيني مكتب هند�شي ومكتب ت�شميم 

مقاولت  �شركة  تعيني  لذلك  وتبعًا  الفندق.  وتاأهيل  لرتميم  ـطات  املخطَّ بتطوير  للقيام  داخلي 

للقيام بتنفيذ هذه الأعمال. واأخريًا اختيار �شركة حملية اأو عاملية بحيث تكون ذات خربة وكفاءة 

لت�شغيل الفندق واإدارته طوال الفرتة الت�شغيلية.

فعلى الراغبني يف الدخول يف هذه املزايدة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة التقدم ب�شراء 

https://etendering.tenderboard.gov. الإلكرتوين  املناق�شات  نظام  من  املزايدة  وثائق 

bh/ بعد دفع قيمة وثائق املناق�شة ول ُتـَرد، وذلك اعتبارا من 2022/1/27 ولغاية 2022/3/7 

قيمة  من   )%1( ن�شبة  اأو  اأعاله  اإليه  امل�شار  البتدائي  ال�شمان  مبلغ  العطاء  مع  يرَفـق  اأن  على 

العطاء اأيهما اأقل )و يف جميع الأحوال يجب اأن ل تقل قيمة ال�شمان البتدائي  عن 100 دينار 

ق اأو بولي�شة تاأمني  من اإحدى  ق اأو خطاب �شمان م�شدَّ بحريني(، وذلك  يف �شكل �شيك م�شدَّ

املفعول طوال مدة  ال�شمان �شاري  اأن يكون هذا  اأو حتويل بنكي على  املالية املحلية  املوؤ�ش�شات 

�شريان العطاء املن�شو�س عليها يف وثائق املزايدة.

م العرو�س يف نظام املناق�شات الإلكرتوين.  تقدَّ

ـ�س  املخ�شَّ بالرقم  الت�شال  يكنكم  اللكرتوين  املناق�شات  نظام  ل�شتخدام  وللم�شاعدة 

.+973 17566666
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تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  املزايدة  هذه  وتخ�شع   

باملر�شوم  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  واملبيعات احلكومية  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 

رقم )37( ل�شنة 2002.

كما يجب مراعاة ال�شروط الآتية:

مو�شوع  ن�شاط  على  م�شتملة  تكون  اأن  على  التجاري  ال�شجل  �شهادة  من  ن�شخة  ترَفـق  اأن 

املزايدة.

اأن ترَفـق �شهادة �شاحلة لإثبات ن�شبة البحرنة �شادرة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مة �شمن العرو�س بخامت ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة اأو اجلهة  �شرورة خْتـم جميع امل�شتندات املقدَّ

مة العطاء. مقدِّ

ـاًل لوثائق املزايدة.   ُيـعتَبـر هذا الإعالن مكمِّ
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 BAHRAIN AUTHORITY FOR CULTURE AND ANTIQUITIES     

Auction Announcement

Rehabilitation and Operation of Bahrain Hotel

The Maintenance & Services Directorate hereby invites quotations for the 

following auction:  

Auction Title
Auction 

No.
Initial 
Bond

Auction 
fees

Closing Date
Day Date Time

Rehabilitation & 
Operation of Bahrain 

Hotel
Z1-2022 5000 100 Wednesday

13 
March 
2022

13:30

     Bahrain Authority for Culture and Antiquities (“BACA”) would like to engage 

with an Investor (“the Investor”) to rehabilitate and operate Bahrain Hotel, the 

oldest hotel in Bahrain (Bahrain Hotel (“the Hotel”)) which is located in Al Tujjar 

Avenue in Manama. Accordingly, this auction bidding competition is aiming 

towards receiving the most suitable submission with the best vision and technical 

views to carry out the rehabilitation works of the facility, as well as the most 

profitable financial proposal.

The Investor in coordination with BACA shall employ an Engineer (“the 

Engineer”) and an interior designer (“the Designer”) to develop a plan and 

design to the restoration and rehabilitation works. A capable contractor (“the 

Contractor”) shall carry out the implementation of restoration works, designs and 

rehabilitation. Whilst a qualified experienced local or international hotels Operator 

(“the Operator”) shall operate the Hotel.

Those who are Capable and want to participate in the above auction can 

purchase the Auction documents online through the E-tendering website https://

etendering.tenderboard.gov.bh/ ,  Starting 2022/01/27 to 2022/03/07, and to 

enclose with the offer the Initial Bond for the amount specified above or at the 

rate of %1 of the auction value whichever amount is the lesser, provided that no 
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initial bonds value shall be less than BD. 100/-. The initial bond should be in the 

form of a Certified Cheque, Bank Guarantee, Wire transfer or Insurance Policy 

valid for the duration specified in the auction documents.

Proposals should be submitted online through the E-tendering website. 

For website assistance, participants can call the Tender Board’s help desk on   

+973 17566666. 

Initial Bond should be submitted to Tender Board’s Offices at ARCAPITA 

Building at Bahrain Bay, Ground Floor.

This auction should comply to the provisions of the Legislative Decree No. 

(36) of 2002 with respect to Regulating Government Tender, Auctions, purchases, 

and sales, and it’s executive Regulations No. (37) of 2002.

In addition, these conditions have to be considered:

1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and 

has to be included/matched with the auction subjects.

2- Enclose a certificate of compliance with the employment percentages for 

Bahraini manpower issued by the Ministry of Labour.

3- Every page of the proposal should be stamped with the company’s stamp.

This advertisement is considered to be a supplementary to the auction 

documents.
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )4( ل�سنة 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 /  1898

��سم �لطالب :  يونايتد ب�شكويت )يو كيه( ليميتد

عنو�نــه : يونايتــد ب�شــكويت )يــو كيــه( ليميتــد )وعنوانــه  بيلدينــغ 3، ت�شي�شــويك بــارك ، 566 

ت�شي�شويك هاي رود، ت�شي�شويك، لندن، دبليو 4 5 واي اأيه، المملكة المتحدة.

تاريخ تقديم �لطلب: 2022/02/02

و�سف طلب �لت�سميم:  ب�شكويت )ت�شميم 1)

�لت�سنيف :01-01

��سم �لوكيل �لمفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنو�نه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

       

رقم �لطلب:  ب ت /  1899

��سم �لطالب :  يونايتد ب�شكويت )يو كيه( ليميتد

عنو�نــه : يونايتــد ب�شــكويت )يــو كيــه( ليميتــد )وعنوانــه  بيلدينــغ 3، ت�شي�شــويك بــارك ، 566 

ت�شي�شويك هاي رود، ت�شي�شويك، لندن، دبليو 4 5 واي اأيه، المملكة المتحدة.

تاريخ تقديم �لطلب: 2022/02/02

و�سف طلب �لت�سميم:  ب�شكويت )ت�شميم 2(
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 �لت�سنيف :01-01

��سم �لوكيل �لمفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنو�نه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

     

رقم الطلب:  ب ت /  1900

ا�شم الطالب :  يونايتد ب�شكويت )يو كيه( ليميتد

 566  ، بارك  ت�شي�شويك   ،3 بيلدينغ  ليميتد )وعنوانه   ب�شكويت )يو كيه(  يونايتد   : عنوانه 

ت�شي�شويك هاي رود، ت�شي�شويك، لندن، دبليو 4 5 واي اأيه، اململكة املتحدة.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/02/02

و�شف طلب الت�شميم:  ب�شكويت )ت�شميم 3(

 الت�شنيف :01-01

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 املنامة / ال�شويفية، 990
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رقم الطلب:  ب ت /  1901

ا�شم الطالب :  يونايتد ب�شكويت )يو كيه( ليميتد

 566  ، بارك  ت�شي�شويك   ،3 بيلدينغ  ليميتد )وعنوانه   ب�شكويت )يو كيه(  يونايتد   : عنوانه 

ت�شي�شويك هاي رود، ت�شي�شويك، لندن، دبليو 4 5 واي اأيه، اململكة املتحدة.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/02/02

و�شف طلب الت�شميم:  ب�شكويت )ت�شميم 4(

 الت�شنيف :01-01

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع 351 املنامة / ال�شويفية، 990
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رقم �لطلب:  ب ت /  1894

��سم �لطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عنو�نه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 75008 باري�س ، فرن�شا(

تاريخ تقديم �لطلب: 2022/01/12

و�سف طلب �لت�سميم:  الجوهرة على �شكل وردة

 �لت�سنيف :01-11

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

عنو�نــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 385 ، مجمــع 385 المنامــة ، 

 21013 PO Box ،البحرين
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رقم �لطلب:  ب ت /  1895

��سم �لطالب :  كري�شتيان ديور كوتور

عنو�نه : كري�شتيان ديور كوتور )وعنوانه  30 اأفنيو مونتايجين ، 75008 باري�س ، فرن�شا(

تاريخ تقديم �لطلب: 2022/01/12

و�سف طلب �لت�سميم:  الجوهرة على �شكل وردة

 �لت�سنيف :01-11

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

عنو�نــه : مكتــب 81 ، بــرج البحريــن مبنــى 20 ، �شــارع الخليفــة 385 ، مجمــع 385 المنامــة ، 

 21013 PO Box ،البحرين
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 �لإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

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

�إعالن رقم )5( ل�سنة 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[

 
 

  1732  ] رقم البراءة:11[
 

 
 03/02/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160143] رقم الطلب: 21[
 25/10/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/IL2015/050427 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[
]31 [14/266,207 

 [32] 30/04/2014 
 الوالیات المتحدة األمریكیة ]33[
 ] المخترعون:72[
 ایران، میلیر -2میلر، موشي،  -1
 ] مالك البراءة: ایفرمور یونایتد اس. ایھ73[

عنوان المالك: مورجان آند مورجان بلدیتج، باسي 
ایستست، رود تاون، تورتوال، الجزر العذراء 

 البریطانیة
 ش.وش.یو تي بي أس آي بي كونسلتنتس  ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.: H02S 40/10 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: US 2013/0305474 A1 
D2: DE 102010025845 B4  
D3: US 2014/0109334 A1  
D4: US 8323421 B2  
D5: KR 1020090090722 A 

 
 نظام إرساء وغلق نظام تنظیف األلواح الشمسیة ] اسم االختراع:54[

 
 الملخص:] 57[ 
ذاتیاً في  lockوالغلق  dockعلى اإلرساء  Solar panelsیعمل نظام تنظیف صف من األلواح الشمسیة  قد 

والغلق  self-dockingمرتبط بالصف الشمسي. یستخدم اإلرساء الذاتي  docking extensionملحق إرساء 
 cleaningم التحكم في حركة جھاز تنظیف بشكل مثالي عندما ال یعمل نظام التنظیف. یت self-lockingالذاتي 

apparatus  لنظام التنظیفcleaning system  لیعمل على ربط عنصر ارتكازanchoring element 
 docking extensionعلى ملحق اإلرساء  anchoring elementعلى جھاز التنظیف مع عنصر ارتكاز 

وبذلك یغلق جھاز التنظیف مما یمنع حركتھ في االتجاھات  docking positionعندما یكون في موضع اإلرساء 
 wind. ھذا یكون مفید بصفة خاصة عند تواجد عواصف ریاح downwardوالعمودیة  horizontalاألفقیة 
gusts .قویة 

 
 
 

 12عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

 1733   ] رقم البراءة:11[
 

 
 06/02/2022تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150066] رقم الطلب: 21[
 06/05/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/US2013/070351الدولي: ] رقم اإلیداع 86[
  ] األولویة:30[
]31[ 13/686,328 

 [32] 27/11/2012 
 ] الوالیات المتحدة األمریكیة33[
 ] المخترعون:72[
تشاكارافارتي،  -2رایموند، اف.، درنفیتش،  -1

 شاه، مینیش إم. -3شریكار، 
 ] مالك البراءة: براكسایر تكنولوجي، إنك.73[

أولد ریدجبوري رود، دانبوري،  39عنوان المالك:  
 ، أمریكا06810كونكتیكت 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
 

Int. Cl.: C01B 3/32 C07C 29/151 
C10G 2/00 C10J 3/72 

 
 ] المراجع:56[

 
D1: US 2011/218254 A1  
D2: US 2010/158792 A1  
D3: US 2009/246118 A1 
D4: US 4443560 A 

 
تعمل في المحطة المختلطة  محطة مختلطة إلنتاج وقود سائل وطریقة لتشغیلھا، ووحدة تغویز ] اسم االختراع:54[

 بأقل من سعة تصمیمھا أو تكون غیر عاملة
 
 ] الملخص:57[ 
 
االختراع الحالي بمحطة مختلطة وطریقة إلنتاج منتج وقود سائل من التیارات المحتویة على الھیدروجین  یتعلق 

خام تغذیة كربوني صلب وإعادة تشكیل أنواع الوقود الحفري الخفیف بالبخار.  وأول أكسید الكربون المنتَجة بتغویز
حین تعمل وحدة تغویز في المحطة المختلطة بسعة مخفَّضة أو حین تكون غیر عاملة، یتم تحویل األكسجین الذي 

ل ذاتیة شكیكان سیتم استخدامھ في وحدة التغویز إلى وحدة تحویل وقود حفري خفیف تحتوي على وحدة إعادة ت
إلى وحدة إنتاج وقود سائل واالحتفاظ بإنتاج الوقود السائل قریباً   H2 الحرارة لزیادة تدفق الغاز التخلیقي الغني بـ

 من السعة المحددة بلوحة الھویة.
 
 
 
 

 12عناصر الحمایة:  عدد
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��ستدر�ك

ُن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3584( ال�شادر بتاريخ 3 فرباير 2022 القرار 

رقم )32( ل�شنة 2022 ب�شاأن زراعة نبتة الداما�س )الكونوكارب�س(، ونظرًا لورود بع�س 

الأخطاء املادية، ُيعاد ن�شر القرار على النحو ال�شحيح ليكون كالآتي:

قر�ر رقم )32( ل�سنة 2022

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

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

الزراعي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والثوة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُي�شمح بزراعة بذور وُعقل نبتة الداما�س )الكونوكارب�س( ويو�شى اأن تبعد عن اإمدادات 

�شبكات املياه وال�شرف ال�شحي مب�شافة ل تقل عن ع�شرة اأمتار.

�ملادة �لثانية 

يف جميع الأحوال، اإذا ثبت وقوع �شرر على اإمدادات �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي 

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

البلدية  اأو  العا�شمة  اأمانة  تقوم  املدة  هذه  خالل  باإزالتها  اللتزام  عدم  حال  ويف 

املخت�شة باإزالتها وفق الإجراءات املتبعة لديها وعلى نفقة امللزم باإزالتها. 

�ملادة �لثالثة

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

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

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