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 �أمر ملكي رقم )10( ل�سنة 2022

مبنح و�سام 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

اأ�شماوؤهم،  التالية  الأ�شخا�ص  اإلى  الطبي  �شلمان بن حمد لال�شتحقاق  الأمير  و�شام  ُيـمنح 

وذلك تكريمًا لهم وتقديرًا لجهودهم الجليلة واإ�شهاماتهم المتميزة اأثناء انت�شار جائحة كورونا 

)كوفيد 19(، وهم:

حمد خليفة حمد النعيمي. 1.  لواء ركن 

منذر عبدالرحمن جا�شم الرويعي. 2.  عقيد ركن 

�شلمان �شعيد يو�شف بوب�شيت. 3.  مقدم ركن 

را�شد عبدالرحمن جا�شم الرويعي. 4.  مقدم ركن 

خالد عبدالعزيز عبداهلل العجمان. 5.  رائد 

اأحمد حمد اأحمد البوعينين. 6.  نقيب 

حمد خليفة عبدالعزيز اآل خليفة.  7.  نقيب 

�شعيد محمد �شعيد المن�شوري. 8.  نقيب 

محمد خالد مو�شى بني خالد. 9.  مالزم اأول 

حازم علي �شالمة المطارنة. 10. وكيل اأول 

اأحمد عبداهلل ح�شن البوعينين. 11.  وكيل اأول 

يو�شف عنبر �شعيد الدو�شري. 12.  وكيل اأول 

خليفة دعيج خليفة ذياب. 13.  وكيل اأول 

في�شل عبدالعزيز اأحمد البور�شيد. 14.  وكيل اأول 

�شمير اأحمد ح�شن نعمه. 15.  وكيل اأول 

نبيل جا�شم خليل قمبر. 16.  وكيل اأول 

محمد علي محمد بوعالي. 17.  وكيل اأول 

فريد وزيفي. 18.  وكيل اأول 

جا�شم محمد علي عثمان. 19.  وكيل اأول 

بكر عبدالمجيد م�شلط الحراح�شه. 20.  وكيل اأول 
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ظاهر نمر غيا�ص العون. 21.  وكيل اأول 

حرب �شكاك ال�شوان. 22.  وكيل اأول 

ح�شين جدوع خليل الن�شرات. 23.  وكيل اأول 

اأحمد عي�شى محمود الطه. 24.  وكيل 

عواد تركي هالل ال�شديفات. 25.  وكيل 

عبدالرحمن محمد اأحمد �شدراتي. 26.  وكيل 

عبدالكريم عالل بوعبدلي اوحيده. 27.  وكيل 

اأحمد قدور اأحمد الطنجاوي. 28.  وكيل 

زكريا عبدالقادر محمد اأخطر. 29.  وكيل 

وليد عبداهلل ربيعه بدو. 30.  وكيل 

�شالح عو�ص �شالح القرادي. 31.  وكيل 

عبداللطيف عبدالحميد �شالح محميد. 32.  وكيل 

�شيف محمد حميد العامري. 33.  وكيل 

�شالح نا�شر ح�شين �شالح. 34.  وكيل 

�شالح نا�شر �شالح علي. 35.   وكيل 

نا�شر خليفة عبداهلل بوحميده. 36.  رقيب اأول 

خليل �شالم حمد اإبراهيم. 37.  رقيب اأول 

اإبراهيم اإ�شماعيل محمد ح�شين. 38.  رقيب اأول 

محمد طه محمود ال�شالح. 39.  رقيب اأول 

فهد �شالم ح�شن ر�شدان. 40.  رقيب اأول 

محمد علي اأحمد عبداهلل الهاجري. 41.  رقيب اأول 

�شيما م�شعل حمد اإبراهيم الخجم. 42.  رقيب اأول 

�شارة جمعة نا�شر الهاجري. 43.  رقيب اأول 

اإيمان ثاني معراج مبارك. 44.  رقيب اأول 

هايل خلف �شالم العايد. 45.  رقيب  

عي�شى محمد اإبراهيم بوخاري. 46.  رقيب  

عبداهلل طارق محمد خمي�ص. 47.  رقيب  

اأمجد غازي عبداهلل الجازي. 48.  رقيب  

طارق عبدالجليل محمد ال�شميري. 49.  رقيب  

طالل محمد ح�شن احمد. 50.  رقيب  

عبداهلل اإبراهيم مطر فيروز. 51.  رقيب  

علي محمد محارب ال�شليمان. 52.  رقيب  

علي خليفة محمد ح�شين. 53.  رقيب  
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ب�شار �شليمان مطلق عبداهلل. 54.  رقيب  

عبدالرحمن اإبراهيم محمد العوفي. 55.  رقيب  

علي عوده محارب ال�شردي. 56.  رقيب  

�شالح ح�شن �شالح غدير. 57.  رقيب  

محمد مبارك محمد مبارك. 58.  رقيب  

مجد محمد عبدالوهاب اأحمد. 59.  رقيب  

عبداهلل خالد اأحمد عجالن. 60.  رقيب  

محمد عبدالرحمن محمود مبارك. 61.  رقيب  

يون�ص محمد ل�شكران غزالي. 62.  رقيب  

علي مثني م�شلح محمد. 63.  عريف 

اأحمد عبداهلل اأحمد العنزي. 64.  عريف 

عبداهلل محمد عبداهلل ا�شكندر. 65.  عريف 

زبير مجيد محمد عبدالرحمن. 66.  عريف 

عبدالرحمن �شالح عبداهلل ح�شين. 67.  عريف 

ها�شم ح�شن خليفة نور. 68.  عريف 

اأحمد فهمي اأحمد ار�شيدات. 69.  عريف 

خمي�ص ه�شام خمي�ص ال�شعد. 70.  عريف 

محمد نبيل اإبراهيم �شرفي. 71.  عريف 

يو�شف بياد مال اهلل مبارك. 72.  عريف 

ه�شام عادل اأحمد بور�شيد. 73.  عريف 

حمد �شعد محمد مبارك. 74.  عريف 

خالد محمد حوري العنزي. 75.  عريف 

مالك عبدالعزيز اطحيطر ال�شرديه. 76.  عريف 

محمد فتحي عبده الحاج. 77.  عريف 

ح�شن �شعيد م�شعل العبداهلل. 78.  عريف 

جا�شم �شامي جا�شم قمبر. 79.  عريف 

محمد اأحمد طامي الزيد. 80.  عريف 

اأحمد عبدالرحمن اأحمد اأبو �شوك. 81.  جندي اأول 

مبارك را�شد مبارك ال�شقر. 82.  جندي اأول 

عبدالرحمن عبداهلل محمد �شوفي. 83.  جندي اأول 

عمر �شالح علي عمر. 84.  جندي اأول 

اإبراهيم خليفة اإبراهيم الدو�شري. 85.  جندي اأول 

خليفة محمد جمعه اأحمد. 86.  جندي اأول 
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جاني�ص بهادور راي 87.  جندي  

معال �شالم محمود المعال. 88.  جندي  

راك�شي بهادور ثابا. 89.  جندي  

اإبراهيم جهاد اأحمد عبداهلل. 90.  جندي  

مالك عبداهلل خالد بني خالد. 91.  جندي  

عبداهلل عبدالهادي عبداهلل خير. 92.  جندي  

93.  عبداهلل محمد حافظ النعيمي.

94.  جومي ماثيو.

95.  ميني بايلو�ص.

96.  اأحمد محمد دخيل عطية.

97.  قا�شم ثابت اأحمد الر�شيد.

98.  بدر نا�شر عبود الجا�شم.

99.  لولوة علي عي�شى ال�شوملي.

 

�ملادة �لثانية

ُيــعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر في الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتـاريـــخ: 12 رجـــب 1443هـ

الموافق: 13 فبراير 2022م



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

8

 مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2022

بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة َجـودة �لتعليم و�لتدريب

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

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 )83( ل�شنة 2012 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،

و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ت�شمية  باإعادة   2016 ل�شنة   )74( رقم  املر�شوم  وعلى 

جودة التعليم والتدريب، 

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب،

وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2020 بتعيني مدير عام يف هيئة َجـودة التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ص الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

التعليم  َجـودة  لهيئة  تنفيذيًا  رئي�شًا  ال�شندي  عبدالرحمن  حممد  طارق  الدكتور  ـن  يعيَّ

والتدريب ملدة اأربع �شنوات.

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  على 

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: 14 رجـــب 1443هـ

الموافق: 15 فبراير 2022م
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وز�رة �لد�خلية

 قر�ر رقم )24( ل�سنة 2022

ب�ساأن مْنـح تاأ�سرية دخول ورخ�سة �لإقامة �لعائلية

 

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 القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن معاملة زوجة البحريني غري البحرينية واأبناء 

رة على اخِلـْدمات  البحرينية املتزوجة من غري بحريني معاملة البحريني يف بع�ص الر�شوم املقرَّ

احلكومية،

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

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 1976 يف �شاأن تاأ�شرية الدخول اإىل البحرين، وتعديالته،

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

للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

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

لأقارب البحرينيني من الدرجة الأوىل وزوجات البحرينيني واأزواج البحرينيات الأجانب، ِوْفـقًا 

لل�شروط الآتية:

اأن يكون �شاحب الطلب بحريني الجن�شية.  -1

اأن يكون �شاحب الطلب والأجنبي َحـ�شَنا ال�شيرة وال�شلوك.  -2

اأن يكون لدى الأجنبي تاأمين �شحي �شاري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة اإقامته.  -3

اأن يكون لدى �شاحب الطلب مورد رزق م�شروع وكاٍف لإعالته والأجنبي.  -4

اأن يكون لدى الأجنبي مكان �شكن مالئم.  -5

اأن يقيم �شاحب الطلب والأجنبي اإقامة فعلية في مملكة البحرين.  -6

7-  اأيــة �شــروط اأخــرى ي�شــدر بتحديدها قــرار من وكيــل الوزارة ل�شــئون الجن�شــية والجوازات 

والإقامة.
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ويجوز ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة ا�شتثناء بع�ص احلالت من بع�ص هذه ال�شروط 

ِوْفـقًا لتقدير كل حالة على ِحـَدة.

مادة )2(

التاأ�شريات  اإدارة  اإىل  القرار  ِوْفـقًا لأحكام هذا  الإقامة  م طلب احل�شول على رخ�شة  يقدَّ

والإقامة على النموذج املعد لهذا الغر�ص مرفقٌة به امل�شتندات الالزمة لإثبات �شلة القرابة. 

مادة )3(

ل يجوز ملن ُمـِنـح رخ�شة اإقامة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار اللتحاق بعمل بالقطاع احلكومي 

اأو الأهلي اإل بعد احل�شول على الت�شاريح الالزمة من اجلهات املعنية.

مادة )4(

لكل َمـن ح�شل على رخ�شة اإقامة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة 

اإليها خالل مدة �شالحية رخ�شة الإقامة.

مادة )5(

ُتـلغى رخ�شة الإقامة ال�شادرة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

ـر بالأمن اأو النظام العام اأو الم�شالح الوطنية. اإذا كان في ا�شتمرار اإقامة الأجنبي ما ي�شُ  -1

اإذا ثبت اأنه تم الح�شول على رخ�شة الإقامة بناًء على معلومات اأو م�شتندات غير �شحيحة.  -2

3-  اإذا انتفى اأحد ال�شروط المن�شو�ص عليها بالمادة )1( من هذا القرار.

4-  مخالفة اأحكام قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965.

مادة )6(

اإذا األغيت رخ�شة الإقامة املمنوحة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار اأو انتهت مدتها دون جتديد، 

اأربعة ع�شر يومًا ملغادرة مملكة البحرين. ويجوز لإدارة التاأ�شريات  ُمـِنـح الأجنبي مهلة مدتها 

والإقامة َمـدُّ هذه املدة حتى يتمكن الأجنبي من ت�شفية اأعماله ومغادرة مملكة البحرين.

مادة )7(

ُيـلغى كل ن�ص يخالف اأحكام هذا القرار.
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مادة )8(

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لد�خلية

�لفريق �أول 

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 15 رجـــب 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )7( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �لعزل �ل�سحي وطريقة تنفيذه

)COVID-19( للأ�سخا�س �مل�سابني بفريو�س كورونا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�ص املواد )42(، )43(، )44( منه، 

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

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

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

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعزل والعالج من الأمرا�ص 

ال�شارية، 

لالأ�شخا�ص  تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العْزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

امل�شابني وامل�شتَبه يف اإ�شابتهم بفريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2021 ب�شاأن اإجراءات العزل ال�شحي املنزيل وطريقة تنفيذه 

،)COVID-19( لالأ�شخا�ص امل�شابني وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�ص كورونا امل�شتجد

بروتوكول  حتديث  على  باملوافقة   )2022-418-4( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قراري  وعلى 

وتتبع وفح�ص املخالطني للم�شابني بفريو�ص كورونا )COVID-19(، ورقم )2022-418-5( 

باملوافقة على اإلغاء متطلبات الفح�ص واحلجر ال�شحي للم�شافرين القادمني من ال�شفر، 

ي لفريو�ص الكورونا امل�شتجد، وعلى تو�شية الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

وبناًء على عْر�ص وكيل الوزارة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

باإجراءات  بالتقيُّد   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  امل�شابني  الأ�شخا�ص  يلتزم 

العْزل ال�شحي ملْنع انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19( ملدة �شبعة اأيام، وتبداأ املدة 

نة التي تبنيِّ اأنها اإيجابية.  من تاريخ اأْخذ العيِّ

ني مبتابعة احلالة ال�شحية تعديل مدة العْزل ال�شحي بالزيادة اأو النق�شان  ويجوز للمخت�شِّ

متى ما اقت�شت احلاجة ذلك بالن�شبة لالأ�شخا�ص امل�شابني بالفريو�ص.
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�ملادة �لثانية

مع عدم الإخالل بال�شرتاطات ال�شحية الواردة بالف�شل الثالث من القرار رقم )13( ل�شنة 

2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�ص ال�شارية، يلتزم الأ�شخا�ص امل�شابني 

دها وزارة  بفريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19(، بتنفيذ العْزل ال�شحي يف الأماكن التي حتدِّ

ال�شحة وبالكيفية التي تراها منا�شبة لذلك.

�ملادة �لثالثة

مع عدم الإخالل باأحكام املادة الثانية من هذا القرار، يلتزم الأ�شخا�ص امل�شابني بفريو�ص 

بالإجراءات  بالتقيد  املنزيل  ال�شحي  العزل  لهم  والذي تقرر   )COVID-19( امل�شتجد كورونا 

املرافقة لهذا القرار خالل مدة العزل ملنع انت�شار الفريو�ص.

�ملادة �لر�بعة

ُيعاَقب ُكل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املقررة يف املادتني )121(، )124( من 

قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

�ملادة �خلام�سة

لالأ�شخا�ص  تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العْزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  ُيلغى 

اإ�شابتهم بفريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19(، والقرار رقم )67(  امل�شابني وامل�شتَبه يف 

ل�شنة 2021 ب�شاأن اإجراءات العزل ال�شحي املنزيل وطريقة تنفيذه لالأ�شخا�ص امل�شابني وامل�شتبه 

اأحكام هذا  ُيلغى كل ن�ص يخالف  اإ�شابتهم بفريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19(، كما  يف 

القرار.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

تاريخ 20 فرباير 2022، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 16 رجـــب 1443هـ

المــــــوافــــــق: 17 فبراير 2022م
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�إجر�ء�ت �لعزل �ل�سحي �ملنزيل

�أوًل: �إجر�ء�ت عامة: 

يجــب عــدم مخالطة الآخرين وتنفيذ العزل ال�شحي المنزلي في غرفة م�شــتقلة وا�شــتخدم   -1

حمام منف�شل.

فــي حالــة �شرورة مخالطــة الآخريــن، يجب ارتــداء الكمام والقفــازات وترك اأكبر م�شــافة   -2

ممكنة بين ال�شخ�ص المعزول والأ�شخا�ص الآخرين اأو الحيوانات الأليفة. 

يجب على ال�شخ�ص المعزول عدم م�شاركة الأدوات المنزلية ال�شخ�شية مع الآخرين بما في   -3

ذلــك الأطبــاق والأكواب وغيرها من اأدوات الطعام، والمنا�شــف والمفار�ــص، والحر�ص على 

تعقيم مقاب�ص الأبواب والأ�شطح بانتظام.

يجب على ال�شخ�ص المعزول تغطية الفم عند ال�شعال والعط�ص بمنديل والتاأكد من التخل�ص   -4

مــن المناديل الم�شــتخدمة في �شــلة مهمــالت مغلقة، ويجــب عليه فورًا غ�شــل اليدين بالماء 

وال�شابــون لمــدة 20 ثانية على الأقل اأو تعقيمهما بمطهر يحتوي على )70%( على الأقل من 

مادة كحولية. 

يجــب علــى ال�شــخ�ص المعــزول تخ�شي�ص �شــلة مهمالت محــددة ل�شــتخدامه، والتاأكد من   -5

ا�شتخدام اأكيا�ص مزدوجة لمنع اأي ت�شرب. 

يجــب علــى ال�شــخ�ص المعزول الحتفــاظ بالنفايات في منطقــة منف�شلة فــي المنزل لمدة   -6

)72( �شاعة قبل التخل�ص منها مع النفايات المنزلية الأخرى.

يجــب الت�شــال فــورًا بالخــط ال�شــاخن )444( وطلب الرعايــة ال�شحية في حــال ظهور اأي   -7

اأعرا�ص مرتبطة بالمر�ص.

يجب على ال�شخ�ص المعزول تحميل تطبيق مجمع واعي »BeAware« على هاتفه المحمول.   -8

 :Beware Bahrain ثانياً: �إجر�ء�ت تتعلق با�ستخد�م تطبيق مجتمع و�عي

يجــب علــى ال�شــخ�ص المعــزول تفعيل نظــام تحديــد الموقــع، والإنترنت، وعلى م�شــتخدمي   -1

هواتف الآيفون �شبط خيار »ال�شماح بالو�شول اإلى الموقع« على التطبيق دائمًا.

يجب على ال�شخ�ص المعزول الحر�ص والتاأكد من وجوده في الموقع الذي �شينفذ فيه العزل   -2

ال�شحي المنزلي، �شواًء كان منزًل اأو مكانًا اآخر قد اختاره. 

يجــب علــى ال�شــخ�ص المعزول ال�شغط على زر بــدء »الحجر المنزلي/العــزل المنزلي« فور   -3

و�شوله اإلى مكان العزل.

في حال قيام ال�شخ�ص المعزول بتحديد موقع عزل خاطئ، عليه الت�شال بالرقم )444(،   -4

لتحديث المعلومات.
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )14( ل�سنة 2022

 ب�ساأن ��ستبد�ل ت�سمية مركز �لق�سيبي للتدريب �ملهني ذ.م.م

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  الموؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والتدريبية الخا�شة،

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

للتدريب  الق�شيبي  مركز  باإن�شاء  الترخي�ص  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

المهني �ص.�ص.و )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب تغيير ا�شم الموؤ�ش�شة التدريبية الموؤرخة في  26 مايو 2021م،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

 ASAS VOCATIONAL TRAINING ُتـ�شتبَدل ت�شمية مركز اأ�شا�ص للتدريب المهني ذ.م.م

CENTER W.L.L بت�شمية مركز الق�شيبي للتدريب المهني ذ.م.م.

مادة )2(

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

التالي لتاريخ َنـ�ْشـره في الجريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 12 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 فبراير 2022م
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هيئة �لت�سريع و�لر�أي �لقانوين

 قر�ر رقم )5( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام لئحة �ل�سئون �لوظيفية

 لأع�ساء هيئة �لت�سريع و�لإفتاء �لقانوين

�ل�سادرة بالقر�ر رقم )1( ل�سنة 2017

رئي�ص هيئة الت�شريع والراأي القانوني - رئي�ص مجل�ص الهيئة:

بعد الطالع على لئحة ال�شئون الوظيفية لأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ال�شادرة 

بالقرار رقم )1( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�ص نائب رئي�ص هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

وبعد موافقة جمل�ص هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 2017 ل�شنة   )1( رقم  القرار  عنوان  يف  الواردة  »الإفتاء«  بكلمة  »الراأي«  كلمة  ُتـ�شتبَدل 

باإ�شدار لئحة ال�شئون الوظيفية لأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ويف املادة الأوىل منه 

ويف عنوان الالئحة املرافقة له وكذلك اأينما وردت فيها، كما ُتـ�شتبَدل عبارة »الآراء القانونية« 

بكلمة »الفتاوى« الواردة يف املادة )41( من الالئحة.

�ملادة �لثانية

ُيـ�شتبَدل بن�شو�ص املواد )16( و)25( و)26( و)42( من لئحة ال�شئون الوظيفية لأع�شاء 

هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2017، الن�شو�ص الآتية:

مادة )16(:

الهيئة، والعاملني عليها  ُتـ�شِدرها  التي  للم�شاركني يف املجلة  للرئي�ص �شْرف مكافاأة  يجوز 

اأو للخرباء من خارج الهيئة الذين يتولون التدريب  ببحوث قانونية فيها اأو غريها، ولالأع�شاء 

ـمها الهيئة. وي�شدر بتحديد تلك املكافاأة و�شوابط  يف الدورات التدريبية وور�ص العمل التي تنظِّ

ـمة لذلك. �شْرِفـها قرار من الرئي�ص بعد موافقة املجل�ص يف �شوء الأحكام املنظِّ

مادة )25(:

ِوْفـقًا  وذلك  والن�شراف  احل�شور  يف  الر�شمي  الدوام  مبواعيد  الّتـََقـيُّـد  الع�شو  على  يجب 

العمل  وطبيعة  يتفق  مبا  الوظيفي  الن�شباط  اأنظمة  �شاأن  يف  الرئي�ص  من  ال�شادرة  للتعليمات 

بالهيئة.
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ويف حالة احل�شور املتاأخر اأو الن�شراف املبكر من العمل يجب على الع�شو احل�شول على 

ِوْفـقًا للنموذج املعد لذلك، على األ يتجاوز جمموع �شاعات  ت�شريح بذلك من م�شئوله املبا�شر 

ح بها لأ�شباب �شخ�شية جمموع �شاعات عمل يوم كامل خالل  ـر اأو الن�شراف املبكر امل�شرَّ التاأخُّ

ال�شهر الواحد، وُتـ�شتثَنى من ذلك الت�شاريح ال�شحية بح�شب الإفادات اأو ال�شهادات الطبية.

وُيـعتَبـر احل�شور املتاأخر اأو الن�شراف املبكر من العمل الذي يتجاوز جمموع �شاعات عمل 

ح به، ويتم اإحالته من ِقـَبـل امل�شئول املبا�شر اإىل الرئي�ص  يوم كامل تاأخريًا اأو ان�شرافًا غري م�شرَّ

اأو نائبه ملعاجلة احل�شور املتاأخر اأو الن�شراف املبكر وذلك ح�شب ما تقت�شيه م�شلحة العمل.

مادة )26(:

ـَقـيُّـد بجدول الإجازات ال�شنوية املعد من ِقـَبـل الإدارة الفنية التي ينت�شب  يجب على الع�شو التَّ

رها  اإليها، ول يكون طلب الإجازات العار�شة اإل يف حالت الظروف الطارئة واخلا�شة التي يقدِّ

امل�شئول املبا�شر ويعتمدها الرئي�ص اأو نائبه ِوْفـقًا للنموذج املعد لذلك.

ول يجوز للع�شو النقطاع عن العمل، وُيعـتَبـر الع�شو م�شتقياًل اإذا انقطع عن العمل لأكرث من 

خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو ثالثني يومًا غري مت�شلة بدون اإذن خالل �شنة واحدة، ولو كان ذلك 

ـن اإنذار الع�شو كتابًة بعد خم�شة اأيام من تاريخ النقطاع يف احلالة  بعد انتهاء مدة اإجازته، ويتعيَّ

الأوىل وع�شرين يومًا يف احلالة الثانية. 

اإليها يف الفقرة ال�شابقة عذرًا  م الع�شو خالل الع�شرين يومًا التالية للمدد امل�شار  فاإذا قدَّ

يقبله املجل�ص، ُحـ�ِشـبت مدة النقطاع اإجازة �شنوية اأو َمـَر�شية اأو بدون راتب بح�شب الأحوال، 

ـه، اعُتـِبـرت خدمته منتهية من تاريخ  مه ومت رْفـ�شُ م الع�شو عذرًا يربر النقطاع اأو قدَّ فاإذا مل يقدِّ

حالة  يف  يومًا  الثالثني  مدة  اإمتام  تاريخ  ومن  املت�شل،  النقطاع  حالة  يف  العمل  عن  انقطاعه 

النقطاع غري املت�شل.

مادة )42(:

ر كفاية الع�شو اخلا�شع للتفتي�ص باإحدى الدرجات الآتية:  تقدَّ

كفء، فوق املتو�شط، متو�شط، اأقل من املتو�شط.

ـ�شم اأداوؤه بتفوُّق عاٍل يف عنا�شر التقييم مبا  ر كفاية الع�شو بدرجة متميز اإذا اتَّ ويجوز اأن تقدَّ

ـع من اأقرانه �شاغلي ذات الوظيفة. يجاوز املتوقَّ

التفتي�ص.  انتهاء  تاريخ  من  الأكرث  على  �شهرين  خالل  التفتي�ص  تقرير  اإيداع  املفت�ص  وعلى 

وُتـعَر�ص تقارير التفتي�ص على وحدة التفتي�ص الفني جمتمعًة، والتي تتخذ قرارها ب�شاأن تقدير 

ـح اجلانب الذي منه رئي�ص  ُيـرجَّ اأ�شوات احلا�شرين، ويف حالة الت�شاوي  كفاية الع�شو باأغلبية 

وحدة التفتي�ص الفني، ثم ُتـعَر�ص التقارير على رئي�ص الهيئة لإحالتها اإىل املجل�ص لتخاذ ما يراه 

ب�شاأنها. ول يكون تقدير كفاية الع�شو نافذًا اإل بعد اعتماده من املجل�ص. 
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اأو  اإي�شاحات ب�شاأن تقدير كفاية الع�شو  اأية  اأْن يطلب من وحدة التفتي�ص تقدمي  وللمجل�ص 

اإجراء ما يلزم ل�شتكمال عنا�شر التقدير اأو اإعادة التفتي�ص على الع�شو. وللع�شو احلق يف طلب 

تغيري فرتة التفتي�ص.

�ملادة �لثالثة

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

رئي�س هيئة �لت�سريع و�لر�أي �لقانوين

رئي�س جمل�س �لهيئة 

�مل�ست�سار نو�ف عبد�هلل حمزة

�شدر بتاريخ: 13 رجــــب 1443 هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 فبراير 2022 م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )22( ل�سنة 2022

مج  ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت بعد �لدَّ

و�إعادة �لتق�سيم يف منطقة �لبحري - جممع 937 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ص المادة )20( منه،

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

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

للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   ،2005 ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  ل  المعدَّ والتطوير، 

)56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

ل بالمر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 

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

وبعد العْر�ص على المجل�ص البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر �لآتي:

مادة )1(

من   937 مجمع   - البحير  منطقة  في  الكائنة  العقارات  من  عدد  ت�شنيف  ـر  ويغيَّ ـف  ي�شنَّ

ت�شنيف مناطق ال�شكن الخا�ص اأ )RA( ومناطق الِخـْدمات والَمـرافق العامة )PS( اإلى ذات 

في  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا  التق�شيم  واإعــادة  مج  الدَّ بعد  العقارات  حدود  مع  يتوافق  بما  الت�شنيف 
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الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطّبـَق عليها ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة  في القرار 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ص مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشـِره.

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 20 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2022م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )27( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �إعادة ت�سكيل جلنة تَظـلُّـمات 

 موظفي وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 

)�سئون �لبلديات، �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية، �لرثوة �حليو�نية(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

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

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، 

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

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

وزارة  موظفي  مات  تَظـلُـّ جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )21( رقم  القرار  وعلى 

البحرية،  والرثوة  الزراعة  البلديات،  )�شئون  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال 

الإدارة العامة للتخطيط العمراين(،

وبناًء على عْر�ص وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر �لآتي:

مادة )1(

البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�شئون  مات موظفي وزارة  تَظـلُـّ النظر يف  يعاد ت�شكيل جلنة 

عام  مدير  برئا�شة  احليوانية(  الرثوة  البحرية،  والرثوة  الزراعة  البلديات،  )�شئون  العمراين 

بلدية املنطقة اجلنوبية وع�شوية كل من:

1- مدير اإدارة الموارد الب�شرية ب�شئون البلديات.

2- مدير اإدارة المخلَّـفات المنزلية.

3-  مدير اإدارة الهند�شة الزراعية وم�شادر المياه.

4- رئي�ص ق�شم اإدارة الأمالك والأ�شواق باأمانة العا�شمة.

5- رئي�ص ق�شم التراخي�ص ببلدية المحرق.

6- رئي�ص ق�شم الرقابة ببلدية المنطقة ال�شمالية.
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7- رئي�ص ق�شم العيادات ومكافحة الأمرا�ص.

8- رئي�ص وحدة ال�شئون القانونية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

مادة )2(

مة من موظفي وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  مات املقدَّ ـَظـلُـّ تخت�ص اللجنة بالنظر يف التَّ

غري  من  احليوانية(  الرثوة  البحرية،  والرثوة  الزراعة  البلديات،  العمراين)�شئون  والتخطيط 

حقوقهم  من  حقًا  مت�ص  التي  الإدارية  القرارات  يف  حكمهم،  يف  وَمـن  العليا  الوظائف  �شاغلي 

دها قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية  الوظيفية، وذلك ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي يحدِّ

ِمـن  حكمهم  يف  وَمـن  العليا  الوظائف  �شاغلي  م  تَظـلُـّ ويكون  املدنية.  اخلدمة  جهاز  وتعليمات 

القرارات ال�شادرة ب�شاأنهم اأمام جمل�ص الوزراء وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطارهم 

بهذه القرارات. 

مادة )3(

والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  موظفي  بني  من  موظفًا  اللجنة  رئي�ص  ـن  يعيِّ

العمراين ليتوىل اأمانة �شر اللجنة امل�شار اإليها. 

مادة )4(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على طلب من رئي�شها ول يكون انعقادها �شحيحًا اإل بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�ص. وت�شدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، 

ـح اجلانب الذي منه الرئي�ص. واإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيـرجَّ

بوزارة  اأو  املدنية  املخت�شني يف جهاز اخلدمة  تراه من  مَبـن  ت�شتعني يف عملها  اأن  وللجنة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اأو باأية جهة حكومية اأخرى دون اأن يكون له �شوت 

معدود.

مادة )5(

بالقرار  علمه  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  اللجنة خالل فرتة خم�شة  اإىل  م  ـَظـلُـّ التَّ املوظف  م  يقدِّ

ـ�ص لذلك باللجنة، وعلى اللجنة بعد �شم الأوراق  م يف ال�شجل املخ�شَّ ـَظـلُـّ ـد التَّ املتظلَّـم منه، ويقيَّ

لأقوال  ت�شتمع  اأْن  اأي�شًا  اللجنة  وعلى  فيه،  والبت  لنظره  موعد  حتديد  به  املتعلقة  وامل�شتندات 

املتظلِّـم، ويجوز لها ال�شتماع اإىل غريه عند القت�شاء واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للنظر 

م والبت فيه. ـَظـلُـّ يف التَّ
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مادة )6(

اإليها،  تاريخ تقدميه  م خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من  ـَظـلُـّ التَّ البت يف  اللجنة  يجب على 

ويجوز لها َمـدُّ هذه الفرتة ع�شرة اأيام عمل اأخرى اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.

مادة )7(

ُتـ�شـِدر اللجنــة قراراتهــا يف �شكــل تو�شـيـات ُتـرَفــع اإلـى الوكيـل املختـ�ص - بح�شـب الأحـوال 

القرار  لإ�شدار  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  على  لعْر�شها  متهيدًا   -

ـة  باعتمادها اأو تعديلها اأو اإلغائها، ويخطر املوظف املتظلِّـم بهذا القرار بوا�شطة ال�شلطة املخت�شَّ

حمل  على  ـل  امل�شجَّ الربيد  طريق  عن  �شدوره  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�شة  يتجاوز  ل  موعد  يف 

نة اأ�شماوؤهم مبلف خدمته اأو باأية  اإقامته الثابت يف ملف خدمته اأو حمل اإقامة اأحد اأقربائه املدوَّ

و�شيلة اأخرى مالئمة.

مادة )8(

وزارة  موظفي  مات  تَظـلُـّ جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )21( رقم  القرار  ُيـلغى 

البحرية،  والرثوة  الزراعة  البلديات،  )�شئون  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال 

الإدارة العامة للتخطيط العمراين(، كما ُيـلغى كل ن�ص يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )9(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ووكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية ووكيل الوزارة 

للرثوة احليوانية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 رجـــب 1443هـ 

الـمــــوافــــــق: 3 فبراير 2022م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2022 

ـط �لتف�سيلي ملنطقة �لنبيه �سالح - �ملجمعات )380، 381، 382 ( ب�ساأن �ملخطَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�ص المادة )20( منه،

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

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

للتعمير  ة  المعدَّ الأرا�ــشــي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته   ،2005 ل�شنة   )6( رقم  بالقانون  ل  المعدَّ والتطوير، 

)56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

ل بالمر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021،  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم 

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

وبعد العْر�ص على مجل�ص اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�ص الرئي�ص التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر �لآتي:

مادة )1(

لمنطقة  العمراني  والتطوير  التخطيط  هيئة  ِقـَبـل  من  المعد  التف�شيلي  ـط  المخطَّ ُيـعتَمـد 

ـط التف�شيلي المرافق  النبيه �شالح والواقع �شمن المجمعات )380، 381، 382( طبقًا للمخطَّ

لهذا القرار.
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مادة )2(

 ،381 المجمعات )380،  �شالح  النبيه  منطقة  الواقعة �شمن  التعميرية  المناطق  ـف  ُتـ�شنَّ

ـق عليها  ط ا�شتعمالت الأرا�شي المرافق لهذا القرار، وتطبَّ 382( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد في مخطَّ

ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في القرار رقم )28( ل�شنة 2009. 

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشـِره.

 

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 3 فبراير 2022م



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

27



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

28



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

29



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

30

م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )7( ل�سنة 2022

 باإلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

لبنك )�إنت�سا �سان باولو بر�يفت بانك »�سوي�س« مورفال �إ�س �إيه(

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

2007 ب�شاأن الخدمات الخا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  ل�شنة  وعلى الالئحة رقم )1( 

المركزي، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2018 ب�شاأن مْنح ترخي�ص لبنك )اإنت�شا �شان باولو برايفت 

بانك »�شوي�ص« اإ�ص اإيه(،

وبناًء على تو�شية المدير التنفيذي للرقابة الم�شرفية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُيلغى ترخي�ص بنك » )اإنت�شا �شان باولو برايفت بانك »�شوي�ص« مورفال اإ�ص اإيه( « - مكتب 

تمثيلي،الممنوح بتاريخ 22 اأكتوبر 2018 والم�شجل تحت ال�شجل التجاري رقم 124752.

مادة )2(

يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وين�شر في الجريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 13 رجـــب 1443هـ  

الـموافــــــــــق: 14 فبراير 2022م 
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 �لإعلنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعلن رقم )5( ل�سنة 2022

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

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

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

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�مللكية �ل�سناعية
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�نق�ساء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية وبطلنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء احلقوقتاريخ انق�شاء احلقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 3 / 2 / 114332022

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية 7 / 2 / 216862022
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 �لإعلنات �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  

�إعلن رقم )6( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�ص 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�ص البراءة.  

10-  عدد عنا�شر الحماية.

 

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

 
 

 1734 ] رقم البراءة:11[
 

 
 2022/ 2 /14تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160051] رقم الطلب: 21[
 17/04/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
  PCT/US2013/067398] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[
]31 [ 

 [32]  
]33 [ 
 ] المخترعون:72[ 

لیانغ، فینغ، -2راغافا، ریدي، بي.  -1    
مورغان، روني جي -3   
 ھالیبورتون إنیرجي سیرفیسز، إنك.] مالك البراءة: 73[

بیالیر بولیفارد، ھیوستون، تي  10200 عنوان المالك:
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة77072اكس 

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

  الدولي] التصنیف 51[
Int. Cl.:     C09K 8/508, C09K 8/12 

 
 ] المراجع:56[
 

D1: US 8240377 B2  
D2: WO 2006-061561 A1  
D3: US 2004-0024154 A1  
D4: US 2008-0135250 A1  
D5: US 2011-0253393 A1 

 

 
 تركیبات مركبة دقائقیة مفلكنة قابلة لالنتفاخ بالزیت والماء  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
تتضمن التجسیدات الواردة ھنا طریقة تشتمل على: توفیر مالط أسمنتي ذاتي االلتئام یشتمل على مائع أساسي مائي،   

مادة أسمنتیة، ومادة مركبة دقائقیة مفلكنة قابلة لالنتفاخ بالزیت والماء، حیث تشتمل المادة المركبة الدقائقیة المفلكنة القابلة 
زیت والماء على مادة لدائنیة مرنة، بولیمر فائق االمتصاص مرتبط تشابكیًا وقابل لالنتفاخ بالماء، وبولیمر لالنتفاخ بال

قابل للذوبان في الماء ومعدل بشكل غیر آلف للماء؛ إدخال المالط األسمنتي ذاتي االلتئام في تكوین جوفي؛ والسماح 
لى مادة المركبة الدقائقیة المفلكنة القابلة لالنتفاخ بالزیت والماء قادرة عللمالط األسمنتي ذاتي االلتئام بالشك؛ حیث تكون ال

االنتفاخ في وجود مائع غیر مائي ومائع مائي لتقلیل نفاذیة مسارات تدفق المائع في المالط األسمنتي الشاكك ذاتي االلتئام 
 فور فقدان التكامل البنائي.

 
 

 38عناصر الحمایة:  عدد
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 براءة اختراع] 12[

 
 

 1735  ] رقم البراءة:11[
 

 
 2022/ 2 /14تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20150098] رقم الطلب: 21[
 06/07/2015] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
 PCT/IB2014/058216 ] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[
]31 [13425007.5 

 [32] 14/ 1 /2013 
 مكتب براءات االختراع األوروبي ] 33[
 ] المخترعون:72[ 
 دي لیسي، جیوفاني ماریا -1  
 جرینریل اس.آر.ال.] مالك البراءة: 73[

 90139-، آي9عنوان المالك:  فیا جورجیو كاستریوتا 
 بالیرمو، إیطالیا

 ابو غزالة للملكیة الفكریة تي ام بي اجنتس ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.: E01B 3/44 

 
 ] المراجع:56[
 

D1: WO 00/28144 A1  
D2: WO 97/20108 A1  
D3: WO 2012/058447 A2  
D4: US 5713518 A 

 

 
 عارضة سكك حدید مركبة  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
 
) 101؛ 51؛ 2خارجي () تتضمن غالف تغطیة 100؛ 50؛ 1یتعلق االختراع الحالي بعارضة سكك حدید مركبة (  

) مصنوع من مادة تتضمن على األقل أسمنت موجود 102: 52؛ 3مصنوع من مادة مركبة ولب بنیوي مشكل (

؛ 2)، حیث یقدم غطاء الغالف الخارجي المذكور (101؛ 510؛ 51؛ 2داخل غطاء الغالف الخارجي المذكور (

أ) اثنین من مجموعات الحزوز المتقابلة والمنفصلة 101أ؛ 51أ؛ 2) في الواجھة الخارجیة العلویة (101؛ 510؛ 51

) 64التي تنتمي إلى أنظمة تثبیت مرنة مجمعة مسبقا ( (G) ) المناسبة الستقبال ألواح التوجیھ الزاویة53؛ 4(

 ).100؛ 50؛ 1مع عارضة السكة الحدیدیة المذكورة ( (R) لتوصیل اثنین من القضبان المتناظرة

 
 

 17عناصر الحمایة:  عدد
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 ] براءة اختراع12[

 
 

 1736  ] رقم البراءة:11[
 

 
 2022/ 2 /10تاریخ قرار منح البراءة: 

 
 

 20160176] رقم الطلب: 21[
 27/12/2016] تاریخ تقدیم الطلب: 22[
  PCT/IL2015/050666] رقم اإلیداع الدولي: 86[
  ] األولویة:30[
]31 [14/322,657 

 [32] 2 / 7 / 2014 
 الوالیات المتحدة األمریكیة] 33[
 ] المخترعون:72[
 ایران، میلیر -2موشي میلر،  -1  
 ایفرمور یونیتید اس. ایھ] مالك البراءة: 73[

عنوان المالك:  مورجان آند مورجان بیلدیتج، باسي استیت، 
 رود تاون، تورتوال(جزر بریطانیا العذراء)

 ش.ش.ویو تي بي أس آي بي كونسلتنتس  ] الوكیل:74[
  

  ] التصنیف الدولي51[
Int. Cl.: G05B 13/02 

 
 ] المراجع:56[
 

D1: US 2011/0130914 A1 
 

 
 الصیانة التنبؤیة واستنتاج أنماط أنظمة تنظیف ألواح الطاقة الشمسیة  ] اسم االختراع:54[

 
 ] الملخص:57[ 
 
، بدء وتجنب دورات التنظیف predict maintenance windowsلنوافذ الصیانة التنبؤیة  methodوطریقة  Systemنظام   

 clean solarالتي تنظف ألواح الطاقة الشمسیة  and avoid cleaning cycles of robotic systemsباألنظمة الربوتیة 
panels استخدام خوارزمیات التعلم .learning algorithms یعتمد النظام والطریقة على تجمیع ،collecting مراقبة ،

monitoring  وإجراء تحلیل االتجاهconducting trend analysis  من بیانات یتم استالمھاdata received  من األنظمة
، مستشعرات خارجیة cleaning cyclesالتي تؤثر على دورات التنظیف  various robotic systemsالربوتیة المختلفة 
external sensors مصادر ،sources  ومغذیاتfeeds. 

 
 
 
 

 17عناصر الحمایة:  عدد
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعلنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعلن رقم )19( ل�سنة 2022

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

 �إىل �سركه ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم الفار�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 85445، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

�إعلن رقم )20( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة معفاة - غري مقيمة

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة  والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها �شركة )كيبوينت لخدمات 

تحمل  التي  المقيمة  غير  المعفاة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال 

ا�شم )الم�شيرة الدولية �ص.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 34968، طالبة تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة 

دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  �ــص.م.ب.م(،  الدولية  )الم�شيرة 

بحريني. 

�إعلن رقم )21( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ عتيق بن �شعيد بن  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة  والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

التنظيفات الأوروبي/ ت�شامن(،  التي تحمل ا�شم )خدمات  الت�شامن  اأ�شحاب �شركة  نيابة عن  البي�شي،  محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 98306، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقدره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
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�إعلن رقم )22( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل اإبراهيم ح�شن 

�شلطان الزري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة الإبداع لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

132908-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 AHMED JUNAID AFZAL /مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وذلك بتنازل المالك عن الموؤ�ش�شة لل�شيد

وبن�شبة %100.

�إعلن رقم )23( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

جعفر  نبيل  محمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالنبي الزيرة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شتديو ت�شميم 823(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

140261-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد نبيل جعفر عبدالنبي الزيرة )ن�شبة %25(، 

وريانة �شالح علي �شيار )ن�شبة 25%(، وبا�شم نادر بطر�ص مرق�ص بر�شوم )ن�شبة 25%(، وعائ�شة عي�شى محمد 

هادي عبدالجبار العبا�شي )ن�شبة %25(.



العدد: 3586 – الخميس 17 فبراير 2022

39

��ستدر�ك

ُن�شر يف ملحق عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3585( ال�شادر بتاريخ 10 فرباير 2022 

القرار رقم )19( ل�شنة 2022 ب�شاأن اجلدول املوحد لت�شنيف وتبويب ال�شلع لدول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية وفق النظام املن�شق لعام 2022، ونظرًا لورود خطاأ مادي يف 

املرافق  املوحد  والع�شرين من اجلدول  الرابع  الف�شل  الوارد يف  الأدنى لال�شتيفاء  احلد 

بــ  املتعلق   ،)24 04  11 املن�شق رقم )10  النظام  البند )24.04(، رمز  املذكور،  للقرار 

)- - - لفائف تبغ ت�شخن كهربائيا)EHTP((، حيث ن�شر اأن احلد الأدنى لال�شتيفاء هو 

)القيمة  هو  وال�شحيح  �شيجارة(  لالألف  دينار  لال�شتيفاء10  اأدنى  بحد   %100 )القيمة 

100% بحد اأدنى لال�شتيفاء 4 دينار للكيلو غرام �شايف(.

لذا لزم التنويه.


