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 قانون رقم )6( ل�سنة 2022  

 باملو�فقة على نظام )قانون( بتعديل بع�ض �أحكام نظام بر�ء�ت �الخرت�ع  

لدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية  

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

براءات الخرتاع لدول جمل�س  باملوافقة على نظام   2004 ل�شنة  القانون رقم )12(  وعلى 

التعاون لدول اخلليج العربية، 

التعاون  جمل�س  لدول  الخرتاع  براءات  نظام  اأحكام  بع�س  بتعديل  )قانون(  نظام  وعلى 

لدول اخلليج العربية ال�شادر باعتماده قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

يف دورته احلادية والأربعني املنعقدة يف الُعـال باململكة العربية ال�شعودية بتاريخ 5 يناير 2021 

املرافق لهذا القانون، 

قنا عليه واأ�شدرناه:  ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

�ملادة �الأوىل  

ُووِفـق على نظام )قانون( بتعديل بع�س اأحكام نظام براءات الخرتاع لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، املرافق لهذا القانون. 

�ملادة �لثانية 

ـد بعبارة )اجلهة املخت�شة(  يف تطبيق اأحكام النظام )القانون( املرافق لهذا القانون ُيـق�شَ

الوزارة املعنية ب�شئون التجارة.   

�ملادة �لثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  3 �شعبان 1443هـ

الموافق:  6 مــار�س 2022م
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 1  (41م. المجلس األعلى )2021أحكام نظام براءات االختراع يناير  نظام )قانون( بتعديل بعض

 

 

 

 بعض أحكام نظام براءات االخرتاعنظام )قانون( بتعديل 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربيةدول ل 

 املقر من مقام اجمللس االعلى عام 

 م1999

 املادة األوىل

( 33، 32، 30، 29، 28 ،25، 21، 20، 19، 18، 17، 9، 4، 1)يستبدل بنصوص املواد أرقام  
 ، سلننل ا تننناول  نندول اعسلننة  ا نابةنن     مننن امننام بننااخاا الدنن ا   نندول      

 ا نصوص اآلتة : 

 :(1املادة )
ا نباراا ا تا ة  املنااي املبةن  ا كسلماا ويف تطبةق أحكام هذا ا نمام يقصد ب

 :ها ما مل يقتض ا سةاق دالف ذ كقاين كل من

 .ول اعسلة  ا نابة  نسلنل ا نتناول:  سلل ا تناول  د - 1/1

 بااخاا الد ا  جملسلل ا تناول.)قااول( ا نمام: امام  - 1/2

بااخة الد ا : ا وثةق  ا يت مينحها املكتب ملا ك الد ا   ةتمتع اد اعه  - 1/3
طنبنقنًا ألحكام هذا باحلماي  ا نمامة  )ا قااواة ( يف أي من دول  سلل ا تناول 

 ا نمام.
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 شئول ا تجارة بدول  سلل ا تناول.جلن  ا تناول ا تجاري: ا وزراخ املننةول ب - 1/4

من قبل جلن  ا تناول ا تجاري ملمارس   املشكسل ا سلجن : جلن  ا تمسلماا  - 1/5
 .وا الئح  ا تنفةذي ادتصاصاتها املنصوص عسلةها يف هذا ا نمام 

 .  باألماا  ا نام  جملسلل ا تناولبااخاا الد ااملكتب: مكتب  - 1/6

املختص بشؤول اا  ووززااررةة  أأوو  ااهلهلةةئئ    أأوو  ااإلإلددااررةة  أأوو  ااململككتتبب  اا  ووططينين  : ااجلجلهه    ااململخختتصص   - 1/7
 .بااخاا الد ا  يف كل من دول  سلل ا تناول

 ا الئح  ا تنفةذي : ا الئح  ا صادرة تطبةقًا ألحكام هذا ا نمام. - 1/8

 :(4املادة )

 احلصول عسلى بنااخة د اعاا من أل تستثين بنض ال جيوز  سلجن  ا تناول ا تجاري 
مبا يف ذ نك   اآلداب ا نام اوريا حلماي  ا نمام ا نام أو ضمتى كال ذ ك  الد ا 

 تجنب اإلضاار ا شنديد   واحلةوااة  أو ا نباتة  أ وا صح  ا بشاي  أ ومحاي  احلةاة أ
 با بةئ .

 :(9املادة )

يقوم املكتب عنند اسنتقبال طسلبناا بنااخة الدن ا  اةابن  عنن أي منن دول          - 9/1
 سلل ا تناول، وبند ا تأكد من اسنتةفاخ ا شناوا املنصنوص عسلةهنا يف ا نمنام      

 .فةذي ، بتسجةل تاريخ تقديم ا طسلبوا الئح  ا تن

يقوم املكتب بفحص ا طسلنب كنكسلةًا أو موضنوعةًا اةابن  عنن أي منن دول        - 9/2
ا تناول ا يت ادتنارا املكتنب  ةقنوم بنء ااخ ا فحنص أو هحا تنه هىل هحند          سلل 

 اجلهاا املنتمدة  سلقةام بذ ك، بند استةفاخ رسوم ا فحص املوضوعي .

 :(17املادة )

ا يت تتمتع باحلماي  املقارة  ه يف ا نمام أل يادص  الد ا بااخة  ك جيوز ملا- 17/1

( أو 12/1األسننتغالل املنصننوص عسلةهننا يف املننادة ) غنن يف يف ا قةننام بكننل أعمننال 
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وموثقنا   ،وموقنا عسلةه منن ا طنا     ،أل يكول ا  دةص مكتوبا وجيببنضها 
من  ه  رمسة  يف هحد  دول  سلل ا تناول، ول ينتد بنقد ا  دةص منا مل ينتم   

  ود ع رسم طسلب ا قةد ورسم قةد عقد ا  دةص.، اجله  املختص يف سجالا قةديف 

منن   الدن ا   بنااخة ح ا  دنةص ا تناقندي حامنال ما نك     ل ي تب عسلنى منن   -17/2
رباخة ذاتهنا منا مل يننص عقند     ا ن اخة بنفسه أو منح تنادةص خدنا عنن    استغالل ا رب

 ا  دةص األول عسلى دالف ذ ك.

ي تب عسلى ا  ادةص ا تناقدي  أحقة  املادص  ه يف ا قةام جبمةع أعمنال   -17/3
املنصوص عسلةها يف ا نقد، و ةل  سلمادص  ه تناقنديا ا تننازل   استغالل الد ا  

منا مل يكنن     الدن ا   بنااخة اا املادص  ه  ةها من قبل ما نك  عن احلقوق وال تزام
 حقه يف ا تنازل منصوصا عسلةه صااح  يف عقد ا  دةص.

 (:18املادة )

األحنوال   ةها يف مجةع أو ا تصاف  الد ا  بااخةخيضع عقد ا  دةص باستغالل 
ينفي عنه طسلب من أطااف ا نقد تنديسله مبا تأل  اوهل اجله  املختص  سسلط  ورقاب  

وما  سلنقد من أثنا سنسلع عسلنى املنا سن  يف     الد ا ،  بااخةق يف هساخة استخدام احل
دول  سلل ا تناول أو حةازتها  سلتقنة  واشناها،  نءذا مل تسنتجب األطنااف كنال      

 عسلى ا نقد وعدم قةديف يف ا سجل.ر ض املوا ق    سلجه  املختص 

 (:19املادة )

عسلى و ه  اا رباخة عسلى اإلطالق أو استغسله ،بااخة الد ا هذا مل يستغل ما ك  -19/1
 سلدو   ا يت ادتنارا املكتنب مننح بنااخة      ا ثا ث  عشا  از غ  كاف طبقا  سلمادة 
 : اآلتة ا شاوا ه باري و ق منح تادةص الد ا  اةاب  عنها ، 

  . األقل عسلى سنواا ثالث الد ا  بااخة منح عسلى مضى قد يكول أل - 19/1/1
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 عسلى  سلحصول  هودًا منقو  ،   ة دالل بذ ه، ا  دةص طا ب يثبت أل - 19/1/2

  . منقو   جتاري  وبشاوا منقول بسناالد ا   بااخة ما ك من تادةص

 . حصايًا ا  دةص يكول ل أل - 19/1/3 

  . أساسًا احملسلة  ا سوق احتةا اا  سد ا  دةص يكول أل - 19/1/4

 ا ذي ا غاض يقتضةه مبا ا  دةص ومدة اطاق ا  دةص قاار حيدد أل - 19/1/5 

 .أ سله من منح

  . عادًل تنويضًا الد ا  بااخة ما ك مينح أل - 19/1/6 

 ا  دةص ينتقل ول  ه، املادص عسلى الد ا  بااخة استغالل يقتصا أل - 19/1/7 
 ا ذي منشأته من اجلزخ أو  ه املادص منشأة مسلكة  اقل حا ه يف هل ا غ   هىل

 . الاتقال هذا عسلى ا دو   موا ق  وبشاا ا رباخة، يستغل

 هل ا  دةص جيوز ل املوصالا أكبايف بتقنة  يتنسلق الد ا  كال هذا - 19/2
 غ  أاها هداريًا أو قضائةًا تقار ممارساا  تصحةح أو ا تجاري  غ  ا نام   ألغااض

  . تنا سة 

ا اسنم املسنتحق عنن طسلنب ومننح      كل دو   من دول  سلنل ا تنناول   حتدد  -19/3
  ا  دةص اإل باري و قا  تشاينها ا وطين. 

 (:20املادة )

 أدنا   ه باري  تاادةص منح عدم اإل باري ا  دةص منح قاار عسلى ي تب ل -20/1
 أدننا  تنناادةص منحننه أو بذاتننه الدنن ا  اسننتغالل مننن ا ننرباخة ما ننك حامننال أو

 . باستغال ه
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مننح بنااخة الدن ا  اةابن       ا يت ادتارا املكتنب  جيوز  دول  سلل ا تناول -20/2

اإل بناري   صهذا  كنال طسلنب ا  دنة    19/1/2و  19/1/1عدم مااعناة ا بنندين   عنها 
كنال لسنتخداماا عامن  غن      أو بسبب حا   طوارئ عام  أو حا ن  عامن  مسلحن     

 ، يف دو   أو أكثا من دول  سلل ا تناول.جتاري 

ا نيت  هذا كال طا ب ا  دةص اإل باري حكوم  هحد  دول  سلل ا تنناول   -20/3
هنا   تقوم باستغالل اد ا  من   ةمنح بااخة الد ا  اةاب  عنها  ادتارا املكتب

هلنا     ناز بواسط  أحد أ هزتها وكال ذ ك استنادًا هىل ما تتطسلبه املصنسلح  ا نامن  ،   
املوا قنن  عسلنننى مننننح ا  دننةص بنننا شاوا املننذكورة يف املننادة ا تاسننن  عشنناة 

 . 20/2، 20/1ومبااعاة منا ورد  ني ا فقات  

 (:21املادة )

مةن  كنرب    اد ا  ينطوي عسلى تقندم تقنين ذي كنأل و نه أه    هذا كال أستغالل 
ا نيت    دول  سلل ا تنناول وكال هذا األستغالل يستسلزم أستخدام اد ا  خدا  از 

منا ورد يف املنادت    منع مااعناة   مننح بنااخة الدن ا  اةابن  عنهنا       ادتارا املكتب
ا تاسنن  عشناة وا نشناين، مننح اي مننن ا طنا   أو كسلةهمنا تادةصنا ه باريننا        

 تم اتفاقهما وديا عسلى الستغالل.باستغالل الد ا  اآلدا وذ ك ما مل ي

 (:25املادة )

القتصنادي  جملسلنل ا تنناول،     ا قضائة  ا سلجن  أمام اهلةئ جيوز ا طنن يف قااراا 
حكام هذا ا نمام وألامم  دول  سلل ا تناول املتنسلقن   ويفصل يف ذ ك طبقا أل

 برباخاا الد ا  عسلى ا  تةب وهل و قا  سلقواعد ا نام .

 (:28)املادة 

 تصدر جلن  ا تناول ا تجاري قاارًا بتشكةل جلن  ا تمسلماا عسلى ا نحو اآلتي:
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تاكح كل دو   من دول  سلنل ا تنناول عضنوين اثنن   نضنوي  ا سلجنن         -28/1
 حبةث يكول أحدهما قااواةا واآلدا  نةا.

يكول  سلجن  رئةل واائب  سلائةل من ا قااواة  خيتارهما بقة  األعضاخ  -28/2
 ثالث سنواا.ملدة 

 تتخذ ا سلجن  قااراتها بأغسلبة  ثسلثي األعضاخ احلاضاين. 28/3

 أعضاخ ا سلجن . ثسلثاينترب اانقاد ا سلجن  صحةحا هذا حضايف  -28/4

يؤ ل ا تما  ا سلجن  أسنبوع  هذا تننذر اكتمنال ا نصناب املشنار ه ةنه يف        28/5

  ةكول ال تما  صحةحا باألعضاخ احلاضاين. 28/4ا فقاة 

يقوم أعضاخ ا سلجن  بتأدي  عمسلهم حبةدة واستقالل عن تو ةهناا أين   هن      -28/6
  كاات.

 (:29املادة )

ائهم دنالل مندة   طسلبناا بأمسن  جيوز ألعضاخ ا سلجن  ومنوففي املكتنب تقنديم    ل 
ت  ا تا ةت  لاتهاخ ددمتهم، وتنترب املنسلوماا ا نيت حبنوزتهم   عمسلهم، ودالل ا سن

 يف غاي  ا ساي .

 :(30املادة )

( حيصنل املكتنب رسنوما ما ةن  منن      9مكار( واملادة )1مع مااعاة أحكام املادة )
 املستفةدين يف احلالا اآلتة :

 طسلب بااخة الد ا .-1
 منح ا رباخة واشاها.-2
 ا اسوم ا سنوي .-3
 ا تنديل أو اإلضا   هىل طسلب ا رباخة.-4
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 7  (41م. المجلس األعلى )2021أحكام نظام براءات االختراع يناير  نظام )قانون( بتعديل بعض

 

 ا اسم اإلضايف اتةج  ا تأد  يف تسديد ا اسم ا سنوي  سلرباخة.-5
 احلق يف ا طسلب أو اقل مسلكة  ا رباخة. اقل-6
 احلصول عسلى صورة عن ا طسلب أو عن تسجةل ا طسلب أو ا رباخة.-7
 قةد ا تمسلم أمام ا سلجن .-8
 جتديد ا تمسلم أمام ا سلجن .-9

 طسلب عةن  ملستنبت.-10
 طسلب سند عاض الد ا  يف مناض.-11
 ه ااخ حبث يف وثائق املكتب.-12
 ا فحص املوضوعي.-13

 م.وا اس مقدار ئح  ا تنفةذي ا الوحتدد 

 (:32املادة )

 ا نمام. هلذا ئح  ا تنفةذي ا التصدر جلن  ا تناول ا تجاري 

 (:33املادة )

 . سلجن  ا تناول ا تجاري اق اح تنديل هذا ا نمام

 املادة ا ثااة 

منادة  تضاف هىل امام بااخاا الد ا   دول  سلل ا تناول  دول اعسلنة  ا نابةن  ،   

 اصها اآلتي: ،مكار( 1 ديدة باقم )

 :مكار( 1املادة )

أو مننح   هااستقبال طسلبناا بنااخاا الدن ا  أو  حصن     املكتب يتوىل  - 1مكار/ 1
يكنول ا سلجنوخ   وبااخاا الدن ا  بنناخ عسلنى طسلنب أي منن دول  سلنل ا تنناول ،        

 .دول  سلل ا تناولمن أي من  سلمكتب ادتةاريًا 
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 8  (41م. المجلس األعلى )2021أحكام نظام براءات االختراع يناير  نظام )قانون( بتعديل بعض

 

تقننوم دول  سلننل ا تننناول يف حننال ادتةننار املكتننب  ةنننوب عنهننا   - 2مكننار/ 1
بءكنار األم  ا نام جملسلل ا تناول باستقبال ا طسلب أو  حصه أو منح بااخة الد ا  

الستفادة  زئةا أو كسلةا من دندماا املكتنب ،    حدودبذ ك ، وحيدد هذا اإلكنار 
بنااخاا الدن ا  يف   ا وطنة  عسلنى طسلبناا    تشايناتهادول  سلل ا تناول  وتطبق

 اجلوااب ا يت ل تاغب  ةها من الستفادة من ددماا املكتب .

املكتب يف حال ادتارته أي منن دول  سلنل ا تنناول لسنتقبال      عسلى - 3مكار/ 1
و قنًا  لختناذ اإل نااخاا ا الزمن      اجلهن  املختصن   هىل تنه  الدن ا  ، هحا   ةطسلب بااخ

 . سلدو  تشايع ا وطين سل 

  ا دو   أو ا دول ا يت ل جيوز  سلمكتب منح بااخة اد ا  هل بند موا ق - 4مكار/ 1
وذ ك و ق اإل ااخاا ا يت حتددها يف ا قةام اةاب  عنها مبنح بااخة الد ا ، ادتارته 

 .دولهل يف تسلك ا الد ا   ةتساي بااخويف مجةع األحوال ل ا الئح  ا تنفةذي ، 

تنشنا  ةهنا أمسناخ    تنمةم يف ا نشاة ا امسةن   يقوم املكتب بءصدار  - 5مكار/ 1
ا يت يقدمها املكتب اةاب  عنها وأي حتديثاا تطناأ  دول  سلل ا تناول واعدماا 

 عسلةها .

 املادة ا ثا ث 

سلنل ا تنناول  ندول اعسلنة      الدن ا   ندول     ا( منن امنام بنااخا   31) ادةاملن  ىتسلغ
 .ا نابة 

 املادة ا اابن 

خ ة  ا تنامل مع طسلباا بااخاا الد ا  ا يت مت هيداعها  تصدر جلن  ا تناول ا تجاري
 أصدرها وأل سبق ا يت الد ا  بااخاا جبمةع ا نمل قبل هقاار هذا ا نمام، ويستّما

 مندة  ااتهناخ  تناريخ  هىل اجملسلنل  دول مجةنع  يف املفننول  سناري   وتكنول  املكتب

 . احلماي  املقارة قااواًا
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 9  (41م. المجلس األعلى )2021أحكام نظام براءات االختراع يناير  نظام )قانون( بتعديل بعض

 

 

 املادة اعامس 

يف كنل   ن اجملسلل األعسلى وينمل به و قا  إل ااخاا ا دسنتوري  م ميقا هذا ا نما
 دو  .
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )35( ل�سنة 2022 

 بتحديد فئات �ملُرخ�ض لهم �لتي ت�سري عليها �الإجر�ء�ت �لقانونية 

 �ملن�سو�ض عليها يف قانون م�سرف �لبحرين �ملركزي و�ملوؤ�س�سات �ملالية 

ب�ساأن تنفيذ �ل�سند�ت �لتنفيذية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

2021، وعلى الأخ�س املادة )50( منه، 

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2022 بتحديد قواعد واإجراءات التنفيذ العيني،

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

وبعد التن�شيق مع ُمافظ م�شرف البحرين املركزي، 

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

ُقِرَر �الآتي:

مادة )1(

م�شرف  قانون  مبوجب  لها  املُرخ�س  املالية  املوؤ�ش�شات  فئات  بني  من  البنوك  فئة  ُتدد 

البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، لت�شري ب�شاأنها 

الإجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف القانون املُ�شار اإليه لتنفيذ ال�شندات التنفيذية. 

مادة )2( 

لها  املُرخ�س  البنوك  فئة  من  �شدهم  املنفذ  على  العيني  التنفيذ  اإجراءات  ب�شاأن  ت�شري 

مبوجب قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2022 بتحديد قواعد واإجراءات  2006، الأحكام املن�شو�س عليها يف القرار رقم )26( ل�شنة 

التنفيذ العيني.  
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مادة )3( 

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

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُين�شـَر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شعبــــان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 6 مـــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )36( ل�سنة 2022

 بتحديد قيمة �حلد �الأدنى من �ملبالغ

ـذ �سده �لذي ال يجوز �لتنفيذ عليه يف ح�سابات �ملنفَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )31( منه،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر �الآتي:

مادة )1( 

اإبقاوؤه يف احل�شابات البنكية  يكون مبلغ )400 دينار( هو جمموع احلد الأدنى الذي يجب 

ين متعلقًا بالنفقة اأو لتنفيذ الغرامة  ـذ �شده، ول يجوز احلْجـز اأو التنفيذ عليه ما مل يكن الدَّ للمنفَّ

التهديدية، ويف هاتني احلالتني يتم التنفيذ على مبلغ )400 دينار( اأو اأقل تتواجد يف ح�شابات 

ـذ �شده مبقدار الن�شف، وفيما يزيد على مبلغ )400 دينار( فاإّن اإجراءات احلْجـز والتنفيذ  املنفَّ

املبا�شر ت�شري عليه. 

مادة )2( 

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُيـن�شـَـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعبــــان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 8 مـــــار�س 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )37( ل�سنة 2022

ب�ساأن طريقة ح�ساب �مل�سروفات �لق�سائية 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

)22( ل�شنة 2021، وعلى الأخ�س املادة )41( منه،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على امل�شروفات الق�شائية امل�شتَحـقة بناًء على اإجراءات التنفيذ 

ـْقـل والتخزين واحلرا�شة والإ�شالح والبيع  ـْثـمني والنَّ واملتعلقة بالتح�شيل واحِلـْفـظ واحلْجـز والتَّ

والتوزيع.

مادة )2(

للقواعد  ِوْفـقًا  التنفيذ  اإجراءات  على  بناًء  امل�شتَحـقة  الق�شائية  امل�شروفات  ح�شاب  يكون 

ـنة يف اجلدول املرافق لهذا القرار. املبيَّ

مادة )3(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

العمل باأحكام قانون التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شعبــــان 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 8 مـــــار�س 2022م
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جدول 

ب�ساأن طريقة ح�ساب �مل�سروفات �لق�سائية 

�مل�ستَحـقة بناًء على �إجر�ء�ت �لتنفيذ

طريقة ح�ساب �مل�سروفاتنوع �مل�سروفات

�أواًل: �لم�سروفات �لمتعلقة بتح�سيل �لمبالغ �لمحجوزة من �لح�سابات �لبنكية:

-1

م�شروفات املعامالت البنكية املتعلقة 

بتح�شيل املبالغ املحجوزة من 

احل�شابات البنكية.

يتم ح�شابها على اأ�شا�س الر�شوم 

املعمول بها يف البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية.

ـْقـل: ثانياً: �لم�سروفات �لمتعلقة بالحْجـز و�لنَّ

م�شروفات حْجـز ونْقـل املنقولت.1-

يتم ح�شابها بن�شبة 2,5% من ح�شيلة 

البيع وبحد اأدنى 200 دينار، ويف حال 

ـْقـل 100  جتاوزت قيمة احلْجـز والنَّ

دينار ُيـعَر�س الأمر على قا�شي مكمة 

التنفيذ.

م�شروفات حْجـز ونْقـل الـَمـْركبات.2-
يتم ح�شابها بن�شبة 2,5% من ح�شيلة 

البيع وبحد اأدنى 100 دينار.

-3

م�شروفات ت�شري العقار للبيع وتثمينه 

واإعداد قائمة �شروط البيع.

يتم ح�شابها بن�شبة 1% من ح�شيلة 

البيع وبحد اأدنى 500 دينار. 

ثالثاً: �لم�سروفات �لمتعلقة بالتنفيذ �لعيني:

اإخالء العني اأو الطرد منها. 1- 

100 دينار يف ال�شاعة، وبحد اأعلى 500 

دينار يف اليوم.

الإزالة.2-

100 دينار يف ال�شاعة، ومبا ل يتجاوز 

ن�شبة 2% من قيمة تكلفة الإزالة.

ر�بعاً: �لم�سروفات �لمتعلقة بالبيع:

بْيـع املنقولت. 1-

ح�شب الأتعاب التي يتم التفاق عليها 

بني وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف واملكلَّـف بالبيع.

بيع العقار. 2-

ح�شب الأتعاب التي يتم التفاق عليها 

بني وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف واملكلَّـف بالبيع.
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بْيـع الأ�شهم وال�شندات. 3-

ح�شب الن�شبة اأو الآلية املعمول بها يف 

�شركة بور�شة البحرين.

خام�ساً: �لم�سروفات �لمتعلقة بالتوزيع:

م�شروفات توزيع ح�شيلة التنفيذ. 1-
يتم ح�شابها بن�شبة 0,5% من املبالغ 

عة. املوزَّ

�ساد�ساً: م�سروفات متنوعة:

-1

امل�شروفات الأخرى امل�شتَحـقة بناًء على 

اإجراءات التنفيذ من احِلـْفظ والإ�شالح 

والتخزين واحلرا�شة، واأية ر�شوم اأو 

م�شروفات اأخرى يواِفـق عليها قا�شي 

مكمة التنفيذ ابتداًء.

ر مبوجب ما يواِفـق عليه قا�شي  تقدَّ

مكمة التنفيذ ابتداًء.
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )16( ل�سنة 2022

ب�ساأن تعيني جمل�ض �إد�رة موؤقت جلمعية �الإبد�ع �لن�سائية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الإبداع الن�شائية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الإبداع الن�شائية،

2022/2/27 والثابت فيها  مات الأهلية املوؤرخة يف  اإدارة دْعـم املنظَّ وا�شتنادًا اإىل مذكرة 

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

ل�شنة 1989 وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية الإبداع الن�شائية،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الإبداع الن�شائية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة/  مرمي  ُيـعيَّ

حمد ال�شيخ ممد وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- اإبراهيم حمد ال�شيخ محمد.

2- اأمينة ها�شم الكوهجي.

ـود. 3- عائ�شة خليفة بوَحـمُّ

4- هدى عبدالعزيز حمد.

5- �شميرة اأحمد محمد بوجيري.

6- زينة عبداهلل المكتوب.
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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  اأْن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

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

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  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 28 رجب 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 1 مــار�س 2022م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )18( ل�سنة 2022

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�ض معهد �لعلوم �ملالية

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

والتدريبية اخلا�شة،

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

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء معهد العلوم املالية )موؤ�ش�شة 

تدريبية خا�شة(،

وعلى ا�شتمارة طلب اإلغاء الرتخي�س رقم )A-9( املوؤرخة يف 16 يناير 2022،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س ال�شادر بالقرار رقم )21( ل�شنة 2007 لل�شادة/ �شركة اإف اإت�س كابيتال 

ـدة يف ال�شجل التجاري تت رقم )1-63228( با�شم )معهد العلوم املالية  نولدج ذ.م.م واملقيَّ

 .)INSTITUTE OF FINANCE

مادة )2(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 30 رجب 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 3 مــار�س 2022م
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وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني

 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض �أحكام �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم )40( ل�سنة 2017 

 ب�ساأن �ل�سريبة �النتقائية  

�ل�سادرة بالقر�ر رقم )17( ل�سنة 2017 

 

وزير المالية والقت�شاد الوطني: 

بعد الطالع على املر�شوم رقم )45( ل�شنة  2018 باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات، 

ل باملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2019،  املعدَّ

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية ال�شادرة 

بالقرار رقم )17( ل�شنة 2017، 

وبناء على عر�س الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

 

قرر �الآتي: 

�ملادة �الأوىل 

للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )1( املادة  يف  الوارد  املميزة(  )العالمة  بتعريف  ي�شتبدل 

 ،2017 ل�شنة   )17( رقم  بالقرار  ال�شادرة  النتقائية  ال�شريبة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )40( رقم 

وبن�شو�س املواد )11( البند )6(، و)20( الفقرة )ب(، و)44( من ذات الالئحة، الن�شو�س 

الآتية: 

مادة )1( تعريف �لعالمة �لمميزة:  

�لعالمــة �لمميــزة: الخاتــم اأو ال�شــعار اأو المل�شــق اأو الرمــز اأو العالمة، التي تو�شع على ال�شــلع 

النتقائية الخا�شعة لل�شريبة، وتقراأ اأو تفعل بطريقة اإلكترونية اأو اعتيادية.   

مادة )11( بند )6(: 

6- و�شع العالمة المميزة على ال�شــلع النتقائية التي ت�شــتحق عنها ال�شريبة طبقًا لن�س المادة 

)44( من هذه الالئحة من خالل المورد المعتمد من الجهاز.   

مادة )20( فقرة )ب(: 

ب- و�شع العالمة المميزة على ال�شــلع النتقائية التي ت�شــتحق عنها ال�شريبة طبقًا لن�س المادة 
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)44( مــن هــذه الالئحــة من خــالل المورد المعتمــد من الجهــاز، خا�شًة في الأحــوال التي 

ي�شتخدم فيها الم�شتودع لإنتاج اأو تخزين �شلع اأخرى غير خا�شعة لل�شريبة النتقائية. 

مادة )44(: 

�لعالمات �لمميزة  

يتوىل اجلهاز تنظيم الأحكام اخلا�شة بالعالمات املميزة، واعتماد املوردين لتلك العالمات، 

وذلك من اأجل اإحكام الرقابة على ال�شلع النتقائية وبيان ال�شلع التي مت ا�شتحقاق ال�شريبة عنها. 

�ملادة �لثانية 

ُي�شاف تعريف جديد اإىل املادة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 

ب�شاأن ال�شريبة النتقائية ال�شادرة بالقرار رقم )17( ل�شنة 2017، ن�شه الآتي:  

�لجهاز: الجهاز الوطني لالإيرادات المن�شاأ بالمر�شوم رقم )45( ل�شنة 2018.  

 

�ملادة �لثالثة 

على كافة اجلهات املعنية - ٌكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير �ملالية و�القت�ساد �لوطني 

�سلمان بن خليفة �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 7 �شعبــان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 مار�س 2022م
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2022

 باإ�سد�ر �لالئحة �ملالية �لنموذجية ملر�كز متكني �ل�سباب و�لهيئات �ل�سبابية 

�خلا�سعة الإ�سر�ف وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:                                                                                 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم 

)2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى قانون العمل بالقطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

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

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

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

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

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021،

ملراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  �شاأن  2018 يف  ل�شنة  رقم )2(  القرار  وعلى 

متكني ال�شباب والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالته،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتعتمد الالئحة املرافقة لهذا القرار كالئحة مالية منوذجية ملراكز متكني ال�شباب والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وعلى هذه املراكز والهيئات اتباع 

الأحكام الواردة يف الالئحة املرافقة حلني �شدور لئحة مالية خا�شة بكل منها. 

�ملادة �لثانية

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

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 15 رجـــب 1443هـ

المــــــوافــــــق: 16 فبراير 2022م
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�لالئحة �ملالية �لنموذجية

 ملر�كز متكني �ل�سباب و�لهيئات �ل�سبابية 

�خلا�سعة الإ�سر�ف وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

�لف�سل �الأول

�أحكام عامة

مادة )1(

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لوز�رة: وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

�لقانــون: قانــون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئــات الخا�شة العاملة في ميدان 

ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989.

�لهيئة: مراكز تمكين ال�شباب والهيئات ال�شبابية الخا�شعة لإ�شراف الوزارة والم�شجلة والمقيدة 

لديها.

�لمجل�ض: مجل�س اإدارة الهيئة اأو من يديرها.

�لرئي�ض: رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة اأو من يديرها.

�أمين �ل�سر: اأمين �شر الهيئة.

�الأمين �لمالي: الأمين المالي للهيئة.

�لعامل: كل من يعمل لدى الهيئة من عمال لقاء اأجر وتحت اإدارتها اأو اإ�شرافها.

�ل�ســلفة �لموؤقتــة: مبالــغ ماليــة يتــم �شرفها للح�شول علــى متطلبات �شرورية ا�شــتجدت خالل 

ال�شنة المالية في حدود مبلغ معين.

�ل�ســلفة �لم�ســتديمة: مبالــغ ماليــة تخ�ش�ــس لم�شروفــات نثريــة تو�شع فــي عهدة اأمين ال�شــر 

لالإنفاق على الم�شتريات والخدمات اليومية العاجلة.

مادة )2(

الهيئات  باإدارة  يتعلق  املالية فيما  ال�شيا�شات والإجراءات  اإىل تديد  تهدف هذه الالئحة 

لأموالها وممتلكاتها وتاأدية التزاماتها، وعلى الأخ�س ما ياأتي: 

الحفاظ على اأموال وممتلكات الهيئة.  -1

�شمان ت�شجيل جميع البيانات المالية للهيئة.  -2

المعالجة المالية والمحا�شبية لجميع المعامالت المالية للهيئة.  -3

تنظيم ومراقبة حركة اأموال الهيئة من الإيرادات والم�شروفات.  -4
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ح�شر الرتباطات واللتزامات المالية للهيئة.  -5

�شمــان تطبيــق اأحــكام القانــون واللوائــح النموذجيــة للنظام الأ�شا�شــي المتعلقــة بالنواحي   -6

المالية للهيئة.

و�شــع ال�شوابط التي تكفل ت�شــهيل اعتماد كل من الجمعيــة العمومية للهيئة والوزارة لأعمال   -7

المجل�س المتعلقة بالنواحي المالية.

مادة )3(

ُي�شكل املجل�س جلنة مالية دائمة تتوىل بحث وتـنظيم النواحي وال�شئون املالية املبينة بهذه 

الالئحة، �شواء من بني اأع�شاء املجل�س اأو اأع�شاء الهيئة، ويجوز اأن يت�شمن ت�شكيل اللجنة خرباء 

من خارج الهيئة.

�لف�سل �لثاين

�ل�سيا�سات �ملحا�سبية و�ل�سجالت و�لتقارير �ملالية 

مادة )4(

التكلفة  لقاعدة  وفقًا  املحا�شبية  ال�شجالت  يف  املالية  املعامالت  ت�شجيل  الهيئة  على  يجب 

التاريخية بح�شب تاريخ حدوثها ومتا�شيًا مع معايري املحا�شبة املتعارف عليها والتي تعتمد على 

ال�شيا�شات املحا�شبية الآتية: 

الإيــرادات: وتتمثــل في المخ�ش�شات والإعانــات التي تقررها الوزارة، وجوائز الم�شــابقات   -1

ال�شبابية ، والإعالنات، ور�شوم اللتحاق وال�شتراكات، وح�شيلة اإيجار المالعب وال�شالت 

والمن�شاآت، وعوائد ال�شتثمارات والتبرعات والهبات والو�شايا، واأي اإيرادات اأخرى تحت�شب 

عند ا�شتحقاقها، وذلك كله مع مراعاة ما تن�س عليه القوانين واللوائح ب�شاأن الح�شول على 

موافقة الوزارة ب�شاأن هذه الإيرادات. 

الم�شروفات: جميع الم�شروفات اأيًا كان نوعهًا، والتي تح�شب عند ا�شتحقاقها.  -2

الم�شروفات الراأ�شــمالية: الم�شروفات الراأ�شــمالية على الممتلــكات الثابتة تحمل بالتكلفة   -3

مطروحًا منها ال�شــتهالك المتجمع، ويتم ح�شــاب ال�شــتهالك وفقًا لطريقة الق�شط الثابت 

بمعدلت تكفي لتوزيع تكلفة تلك الممتلكات على عمرها الإنتاجي المتوقع.

ويتم ت�شجيل املمتلكات الثابتة التي يتم احل�شول عليها عن طريق التربعات وفقًا للتكلفة 

املثيلة لها اأو ح�شب تقدير املجل�س للقيمة العادلة لها.
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مادة )5(

تتكون المجموعة الم�شتندية الأ�شا�شية من الآتي:  اأ- 

1- �ســند قب�ــض: ال�شــند الم�شــتخدم فــي حالة قب�ــس المبالغ نقدًا اأو عند ا�شــتالم �شــيك اأو عند 

التحويل البنكي المبا�شــر في ح�شــاب الهيئة، ويحرر من ثالث ن�شــخ، تعطى الأولى للعميل وترفق 

الثانيــة فــي �شــجل القب�ــس وتبقى الثالثــة في دفتر �شــندات القب�س، وي�شــترط اأن تكون �شــندات 

القب�س مرقمة ترقيمًا مت�شل�شــاًل ومطبوعة م�شــبقًا، وذلك وفقًا للنموذج رقم )1( المرافق لهذه 

الالئحة.

2- �سند �سرف: ال�شند الم�شتخدم في حالة �شرف المبالغ بوا�شطة اإ�شدار �شيك اأو عند التحويل 

البنكي المبا�شــر من ح�شــاب الهيئة لم�شلحة �شــخ�س اأو جهة اأخرى، ويحرر من ن�شختين، ترفق 

الأولى في �شــجل ال�شرف وتبقى الثانية في دفتر �شــندات ال�شرف، وي�شــترط اأن تكون �شــندات 

ال�شرف مرقمة ترقيمًا مت�شل�شاًل ومطبوعة م�شبقًا، وذلك وفقًا للنموذج رقم )2( المرافق لهذه 

الالئحة.

3- �سند قيد: ال�شند الذي ت�شجل فيه اأي عملية ل تحتوي على قب�س اأو �شرف، ويحرر من ن�شخة 

واحدة، وي�شــترط اأن تكون �شــندات القيد مرقمة ترقيمًا مت�شل�شــاًل ومطبوعة م�شبقًا، وذلك وفقًا 

للنموذج رقم )3( المرافق لهذه الالئحة.

4- طلب �ســر�ء: م�شــتند يمثل اتفاقية مع اأحد الموّردين ل�شــراء ال�شــلع اأو الخدمات وي�شتمل على 

تفا�شيل ال�شلع والخدمات المراد �شراءها، وي�شترط اأن تكون الم�شتندات مرقمة ترقيمًا مت�شل�شاًل 

والمطبوعة م�شبقًا، وذلك وفقًا للنموذج رقم )4( المرافق لهذه الالئحة.

5- ك�ســف �الأجــور: ك�شــف ي�شــمل تفا�شيــل اأجــور وا�شــتقطاعات العامليــن بالهيئــة، وذلــك وفقًا 

للنموذج رقم )5( المرافق لهذه الالئحة.

6- ت�سوية ح�ساب �لبنك: ك�شف ُيعد لمطابقة ر�شيد البنك الم�شجل بدفاتر و�شجالت الهيئة مع 

ر�شيد ك�شف البنك، وذلك وفقًا للنموذج رقم )6( المرافق لهذه الالئحة.

7- ك�ســف ت�ســوية �لعهــدة �لنثريــة: ك�شــف يبيــن المبلــغ الفتتاحــي لل�شــلفة الم�شــتديمة والمبلغ 

الم�شــتلم بالإ�شافــة اإلــى تفا�شيــل الم�شروفــات، وذلــك وفقًا للنمــوذج رقــم )7( المرافق لهذه 

الالئحة.

يجب حفظ كافة الم�شتندات في مكان اآمن، بح�شب ت�شل�شل اأرقامها. ب- 

يجب عدم ا�شــتعمال مزيل الحبر وعدم الم�شــح اأو الك�شط نهائيًا في ال�شجالت والم�شتندات  ج- 

والدفاتر.

الن�شــخ الأ�شلية للم�شتندات المرقمة الملغية ُتحفظ بالدفتر ول يجوز التخل�س منها، ويجب  د- 

اأن ُيعتمــد الإلغــاء بوا�شــطة ال�شــخ�س المخول له بذلك، على اأن يتم التاأ�شــير على الم�شــتند 

الجديد برقم الم�شتند الملغي والعك�س ل�شهولة الرجوع اإليهما.
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يجــب حفــظ الم�شــتندات الثبوتيــة الأ�شلية في مكان اآمــن، ويمكن التخل�ــس منها بعد مرور  هـ- 

ع�شر �شنوات تبداأ من تاريخ نهاية ال�شنة المالية التي تم اإ�شدارها فيها.

مادة )6(

يجــب علــى الهيئة م�شــك �شــجالت محا�شــبية منتظمة يتــم فيها ت�شــجيل جميــع المعامالت  اأ- 

المالية للهيئة.

يجــب اأن ترقــم �شفحات ال�شــجالت المحا�شــبية باأرقام مت�شل�شــلة وتختــم كل �شفحة بختم  ب- 

الهيئة.

يجوز للهيئة م�شك ال�شجالت المحا�شبية يدويًا اأو بالطرق الإلكترونية. ج- 

في حالة م�شــك ال�شــجالت المحا�شــبية اإلكترونيًا يجب مراعاة المتطلبات الالزمة ل�شمان  د- 

ال�شرية والأمان كتحديد �شالحيات الدخول اإلى البيانات والتعديل عليها، مع �شرورة وجود 

اآلية لعمل ن�شخ احتياطية للبيانات.

تم�شك الهيئة ال�شجالت المحا�شبية، وذلك على النحو الآتي:  هـ- 

ح�شب  الهيئة  من  المعتمدة  ال�شرف  �شندات  جميع  على  ويحتوي  الم�شروفات،  1- �شجل 

التفا�شيل المبينة بالنموذج رقم )8( المرافق لهذه الالئحة.

2- �شجل الإيرادات، ويحتوي على جميع �شندات القب�س المعتمدة من الهيئة ح�شب التفا�شيل 

المبينة بالنموذج رقم )9( المرافق لهذه الالئحة.

3- �شجل الممتلكات الثابتة، وي�شتمل على جميع البيانات المتعلقة بالممتلكات الثابتة كتاريخ 

رقم  بالنموذج  المبينة  التفا�شيل  ح�شب  وذلك  فيه،  الموجود  والموقع  والقيمة  ال�شراء 

)10( المرافق لهذه الالئحة.

هو  مما  وغيرها  والميداليات  والهدايا  الأدوات  بيانات  على  وي�شتمل  المخزون،  4- �شجل 

المرافق لهذه  بالنموذج رقم )11(  المبينة  التفا�شيل  بالمخازن، وذلك ح�شب  موجود 

الالئحة.

ويتم �شرف الكميات املطلوبة مبوجب طلب �شرف خمزون وفقًا للنموذج رقم )12( املرافق 

لهذه الالئحة. 

كما يتم جرد املخازن ب�شكل �شنوي اأو متى ما تطلب الأمر ذلك بوا�شطة جلنة ت�شكل من قبل 

املجل�س، على األ يكون من �شمن اأع�شائها ما�شب الهيئة اأو اأمني خمازنها ، وذلك للتاأكد من 

مطابقة ما هو وارد يف ال�شجل مع موجودات املخازن.

5- �شجل اللتزامات، ويحتوي على جميع طلبات ال�شراء، على اأن يرفق مع الطلب في حال 
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�شداده �شند ال�شرف، وفقًا للنموذج رقم )13( المرافق لهذه الالئحة.

6- �شجل المتعاقدين، وي�شتمل على جميع بيانات العقود الخا�شة بالمتعاقدين مع الهيئة من 

عمال، وفقًا للنموذج رقم )14( المرافق لهذه الالئحة.

7- �شجل العقود ال�شتثمارية، وي�شتمل على جميع بيانات العقود ال�شتثمارية بالهيئة، وفقًا 

للنموذج رقم )15( المرافق لهذه الالئحة.

والإيــرادات  والم�شروفات  التقديرية  الميزانية  على  ويحتوي  الميزانية،  تنفيذ  8- �شجل 

الفعلية، وفقًا للنموذج رقم )16( المرافق لهذه الالئحة.

والهبات  التبرعات  جميع  تفا�شيل  على  ويحتوي  والو�شايا،  والهبات  التبرعات  9- �شجل 

والو�شايا الم�شتلمة من قبل الهيئة، وفقًا للنموذج رقم )17( المرافق لهذه الالئحة.

10- �شجل تاأجير مالعب و�شالت ومن�شاآت الهيئة، ويحتوي على تفا�شيل جميع حجوزات 

لهذه  المرافق   )18( رقم  للنموذج  وفقًا  الهيئة،  لدى  والمن�شاآت  وال�شالت  المالعب 

الالئحة.

�لف�سل �لثالث

تقدير �مليز�نية 

مادة )7(

اآخر �شهر  وتنتهي يف  يناير  اأول �شهر  املالية من  ال�شنة  وتبداأ  �شنوية،  للهيئة ميزانية  يكون 

ال�شنة  املتوقعة خالل  وامل�شروفات  الإيرادات  تقديرات  وت�شمل جميع  العام،  دي�شمرب من ذات 

املالية، ول يجوز يف جميع الأحوال اإعداد امليزانية التقديرية بالعجز.

مادة )8(

على المجل�س اإخطار الوزارة بم�شروع الميزانية التقديرية لالإيرادات والم�شروفات في مدة  اأ- 

اأق�شاها نهاية �شهر نوفمبر من ال�شنة الجارية، وي�شحب التقديرات بيان الأ�ش�س والمبررات 

التي بنيت عليها، ويجوز للوزارة اإبداء اأي اعترا�س على بنود الميزانية التقديرية، كما يجب 

على المجل�س الرد على العترا�شات التي تم اإبداوؤها من الوزارة اأو ا�شتدراكها.

يجــوز للهيئــة تعديــل الميزانيــة التقديرية خالل ال�شــنة متى مــا دعت الحاجة اإلــى ذلك مع  ب- 

اإخطار الوزارة بالتعديل وللوزارة الحق في اإبداء اأي مالحظات على ذلك.

مادة )9(

ل يجوز ال�شرف اإل بناء على العتمادات املدرجة يف امليزانية التقديرية، ويجب على الهيئة 
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عدم جتاوز حدود امليزانية، ويتحمل املجل�س امل�شئولية القانونية واملالية ب�شاأن خمالفة ذلك.

توافر  ب�شرط  امليزانية  بنود  بني  املناقلة  يجوز  امليزانية،  بنود  من  بند  اأي  نفاد  حالة  ويف 

الأموال الالزمة للمناقلة.

مادة )10(

على الهيئة تعديل ميزانيتها التقديرية وذلك يف حال احل�شول على اإيرادات اإ�شافية �شواًء 

كانت مدرجة اأم غري مدرجة يف امليزانية.

مادة )11(

على الهيئة ترحيل الفائ�س من امليزانية اإىل ميزانية ال�شنة القادمة.

مادة )12(

20% من  تقل عن  ن�شبة ل  الهيئة يجب تخ�شي�س  يف حال وجود مديونيات م�شتحقة على 

جمموع اإيراداتها �شنويًا ل�شداد تلك الديون.

�لف�سل �لر�بع

�الإير�د�ت و�إجر�ء�ت �لتح�سيل

مادة )13(

تتكون املوارد املالية للهيئات مما ياأتي:

المخ�ش�شات والإعانات التي تقررها الوزارة.  -1

ر�شوم اللتحاق وال�شتراكات باأنواعها المختلفة.  -2

ح�شيلة اإيرادات المباريات والفعاليات التي توافق عليها الوزارة كتابًة ب�شكل م�شبق.  -3

ح�شيلة اإيجار مالعب و�شالت ومن�شاآت الهيئة التي توافق على اإقامتها الوزارة.  -4

التبرعات اأو الهبات اأو الو�شايا التي يقبلها المجل�س وتوافق عليها الوزارة كتابًة ب�شكل م�شبق   -5

ووفقًا لالإجراءات والقواعد المعمول بها في المملكة.

اإيــرادات الأن�شــطة ال�شــبابية والتجارية وال�شــتثمارية والإعالنات التي توافــق عليها الوزارة   -6

كتابًة ب�شكل م�شبق.

الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة كتابًة ب�شكل م�شبق.  -7
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مادة )14(

ُيحدد املجل�س فئات ر�شوم اللتحاق وال�شرتاكات ال�شنوية لكل نوع من اأنواع الع�شوية وطريقة 

ت�شيلها واأحوال الإعفاء منها يف لئحة منف�شلة تخ�ش�س لهذا الغر�س، وذلك بعد اعتمادها 

من اجلمعية العمومية والوزارة.

مادة )15(

على الهيئة اأن تودع اأموالها با�شمها لدى اأحد امل�شارف املعتمدة والذي يحدده املجل�س مع 

املايل  الأمني  امل�شرفية  املعامالت  بالتوقيع على  املخولني  يكون  اأن  الوزارة بذلك، على  اإخطار 

والرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه.

ويجوز بقرار من املجل�س تخويل من يراه منا�شبًا من اأع�شاء املجل�س للقيام مبهام الأمني 

املايل ب�شكل موؤقت يف حالة غيابه.

كما يجب على الهيئة اإخطار الوزارة بتغيري امل�شرف اأو فتح اأكرث من ح�شاب �شواء لدى ذات 

امل�شرف اأو لدى م�شرف اآخر خالل اأ�شبوع من تاريخ تغيري امل�شرف اأو فتح احل�شاب.

مادة )16(

يتم ت�شيل الإيرادات وفقًا لالأحكام الآتية:

يكون التح�شيل نقدًا اأو ب�شيك اأو عن طريق الإيداع مبا�شرة في ح�شاب الهيئة.  -1

يكون تح�شيل المبالغ بوا�شطة الأمين المالي، اأو من يخوله المجل�س للقيام بعملية التح�شيل   -2

تحت اإ�شراف الأمين المالي.

يجب اأن تكون ال�شيكات الم�شتلمة غير قابلة للتداول وفقًا لالآليات والقواعد المعمول بها في   -3

المملكة.

يجب اإ�شدار �شند قب�س لجميع المبالغ الم�شتلمة.  -4

يجــب علــى الأمين المالي اأو من يخوله المجل�ــس اإيداع المبالغ الم�شــتلمة نقدًا اأو ب�شــيك في   -5

الم�شــرف بحــد اأق�شى خالل ثالثة اأيام عمل تبداأ من اليوم التالي ليوم التح�شيل، على اأن 

تتــم عمليــة الإيداع باإ�شــراف الأمين المالي ويجــب على الهيئة اإرفاق و�شل الإيداع مع �شــند 

القب�س.

عند ا�شــتالم ق�شــيمة اإيــداع المبالغ بالم�شرف، يقوم الأمين المالــي بمراجعة مفرداتها مع   -6

�شندات القب�س المعنية للتاأكد من �شحة اإيداع المبالغ الم�شتلمة.

عند ورود اإ�شعار من الم�شرف يفيد بايداع مبلغ ل�شالح الهيئة، يقوم الأمين المالي باإ�شدار   -7

�شند قب�س للمبلغ.

يجب على الهيئة متابعة تح�شيل الإيرادات في تواريخ ا�شتحقاقها، وفي حال تخلف اأي جهة   -8
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عن �شــداد المبالغ الم�شــتحقة عليها، يتوجب اإخطارها كتابًة لدفع المبالغ الم�شــتحقة خالل 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ا�شتحقاقها.

ل يجوز للمجل�س القترا�س اأو اأخذ �شلفة مالية من اأي �شخ�س اأو جهة كانت اإل بعد الح�شول   -9

على موافقة كتابية من الوزارة.

10- ل يجــوز للهيئــة التنــازل اأو اإلغاء المبالغ الم�شــتحقة لهــا والمتعذر تح�شيلهــا، ويجب عليها 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتح�شيلها. 

مادة )17(

يكون تقدير قيمة الممتلكات الثابتة التي ترغب الهيئة في بيعها - وقبل ال�شروع في اإجراءات  اأ- 

البيع- من خالل القيمة ال�شوقية مع الأخذ في العتبار العمر الفترا�شي للممتلكات، اأو من 

خالل لجنة ُت�شكل لهذا الغر�س من بين اأع�شاء الجمعية العمومية من غير اأع�شاء المجل�س 

بقــرار مــن الرئي�ــس بعد موافقة المجل�ــس، وللجنة ال�شــتعانة بذوي الخبرة فــي القيام بتلك 

المهمة.

يكون بيع الممتلكات الثابتة وتاأجير وبيع العقارات المملوكة للهيئة وفقًا لالأحكام الآتية: ب- 

عن  بيعها  يتم  دينار  اآلف  ثالثة  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  ل  التي  الثابتة  الممتلكات   -1

طريق العرو�س المبا�شرة دون الحاجة اإلى الإعالن في ال�شحف المحلية، على اأن ي�شكل 

المجل�س لجنة لدرا�شة العرو�س واإعداد تقرير بذلك، ثم يقوم المجل�س بمراجعة تقرير 

كافة  اإرفــاق  ويتم  المجل�س  جل�شات  محا�شر  �شمن  ذلك  وبيان  البيع  واإقــرار  العرو�س 

الم�شتندات مع �شند القب�س.

وبيع  وتاأجير  دينار،  اآلف  ثالثة  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  التي  الممتلكات  بيع  2- يتم 

العقارات المملوكة للهيئة عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك وفقًا للقواعد 

والإجراءات الآتية:

تاريخ  الإعالن  يت�شمن  اأن  على  المحلية،  ال�شحف  باإحدى  المزايدة  عن  الإعالن  يتم  اأ( 

ومكان ومدة تقديم عطاءات المزايدة.

ب( تقدم العطاءات في مظاريف مغلقة وتكون م�شحوبة بتاأمين ابتدائي ل يقل عن 10% من 

قيمة العطاء المقدم ب�شيك معتمد اأو خطاب �شمان من الم�شرف.

ج( يتم تحديد القيمة التقديرية لتاأجير اأو بيع العقار عن طريق ح�شاب المتو�شط لتقريري 

األ  ب�شرط  المملكة،  في  المخت�شة  الجهة  من  مرخ�شين  مثمنين  من  مقدمين  تثمين 

يم�ِس على تاريخ �شدور التقريرين �شتة اأ�شهر.
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�شندوق  في  بال�شحب  ر�شالة  باإيداع  المقدم  عطائه  �شحب  المزاد  في  للم�شترك  يجوز  د( 

�شاحب  ان�شحب  واإذا  العطاءات،  لتقديم  المحدد  الأخير  اليوم  حتى  وذلك  العطاءات 

العطاء من المزايدة بعد اليوم الأخير لتقديم العطاءات فعلى الهيئة م�شادرة التاأمين.

هـ( يقوم المجل�س بت�شكيل لجنة من ثالثة اأع�شاء، على اأن يكون من بينهم الأمين المالي، 

لفتح المظاريف وتقييم العرو�س.

ير�شو المزاد على �شاحب اأعلى عطاء مقدم، بموجب قرار ي�شدر من المجل�س بناًء على  و( 

تو�شية اللجنة، تحت رقابة الوزارة.

ُيرد التاأمين المقدم للم�شترك الذي لم يفز بالمزاد، وُيطلب من �شاحب العطاء الفائز  ز( 

اإ�شعاره بتر�شية المزايدة، ول يتم ت�شليم  اأ�شبوع من  دفع ما تبقى من ثمن البيع خالل 

الممتلكات اإل بعد �شداد كامل قيمتها.

ح( يتم تحرير �شند قب�س با�شتالم ثمن البيع على اأن يتم اإرفاق كافة م�شتندات ومحا�شر 

اأو  الموؤجر  كان  حال  وفي  ال�شند،  مع  بالمزايدة  الخا�شة  والمجل�س  اللجنة  اجتماعات 

المبيع عقارًا يجب تحرير عقد بذلك وُيعر�س على الوزارة لمراجعته قبل التوقيع عليه، 

على اأن يتم ذلك خالل ت�شعين يومًا من تاريخ �شدور قرار التر�شية.

ط( ل يجوز اأن يكون اأحد اأع�شاء المجل�س من المتقدمين للمزاد اأو زوجه اأو اأحد اأقاربه 

حتى الدرجة الثالثة.

ي( ل يجوز الموافقة على اأي عطاء تقل قيمته عن القيمة التقديرية.

اإيجار  عند  والمجل�س  اللجنة  اإجــراءات  جميع  لمتابعة  مندوب  اإر�شال  للوزارة  يجوز  ك( 

العقارات اأو بيعها.

3- ل تخ�شع العقارات الحكومية التي تنتفع بها الهيئات لقواعد البيع المن�شو�س عليها في 

البند ال�شابق.

4- تتبع في تاأجير العقارات الحكومية التي تنتفع بها الهيئات ذات القواعد الواردة في البند 

من  الم�شبقة  الموافقة  على  الح�شول  �شريطة  المادة،  الفقرة )ب( من هذه  من   )2(

الوزارة.

علــى الهيئــة اللتزام بتنفيذ اأي مالحظات تثيرها الــوزارة اأثناء العمليات المن�شو�س عليها  ج- 

في هذه المادة اأو ب�شاأنها والمتعلقة بالعقارات.
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�لف�سل �خلام�ض

�مل�سروفات و�مل�سرتيات 

مادة )18(

اأ-  يجــب اأن تكــون جميع م�شروفات الهيئة لم�شلحة وخدمة الأهداف التي اأن�شــئت من اأجلها، 

وفي حدود البنود المخ�ش�شة لها.

يجــب تو�شيــح اعتمــادات الميزانيــة التقديرية مقابل كل بنــد في �شــجل اللتزامات بغر�س  ب- 

مراقبة ال�شرف في حدود اعتمادات كل بند.

يجــب الرجــوع اإلى البنــد المعني في �شــجل الم�شروفات قبــل البدء في اإجــراءات ال�شرف  ج- 

للتاأكد من توافر العتمادات المالية.

يجــب تدويــر جميــع اللتزامــات المعلقة في نهاية ال�شــنة الماليــة في �شــجل اللتزامات اإلى  د- 

ميزانية ال�شنة القادمة.

فــي حــال الإيــرادات المح�شلة لأغرا�ــس محددة، فاإنه ل يجوز  ال�شــرف منها في غير تلك  هـ- 

الأغرا�س.

ل يجــوز للهيئــة تحويل مبالــغ اأو توقيع اتفاقيات تن�شــاأ بموجبها التزامــات مالية مع اأطراف  و- 

خارج المملكة اإل بعد الح�شول على الموافقة الكتابية من الوزارة.

مادة )19(

يجب اإعداد طلب �شراء لجميع م�شتريات ال�شلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن مائة دينار.  اأ- 

يجب اإرفاق ن�شخة معتمدة من ت�شعيرة التاجر مع جميع طلبات ال�شراء ال�شادرة عن الهيئة. ب- 

يجب ت�شجيل جميع طلبات ال�شراء في �شجل اللتزامات. ج- 

يجب التاأكد من توافر العتمادات المالية في ميزانية الهيئة قبل البدء في عملية ال�شراء. د- 

يتم تاأمين م�شتريات الهيئة، وذلك فقًا لالأ�ش�س الآتية: هـ- 

1- يتم منح فر�س مت�شاوية لجميع الموؤ�ش�شات وال�شركات والأفراد الراغبين في التعامل مع 

الهيئة، ممن تتوافر فيهم ال�شروط التي توؤهلهم لهذا التعامل كما يحددها المجل�س.

2- يوفر للمتناف�شين المعلومات الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويحدد ميعاد واحد 

لتقديم العرو�س والعطاءات.

3- يجب اأن يتم ال�شراء باأقل الأ�شعار ال�شائدة كلما اأمكن ذلك مع مراعاة الجودة.

اأو  �شراوؤها  ليتم  معين  هدف  اأو  ارتباط  يجمعها  التي  والخدمات  ال�شلع  تجميع  4- يجب 

تنفيذها دفعة واحدة.
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التي  والخدمات  وال�شلع  وعناوينهم  الموردين  باأ�شماء  قائمة  اإعداد  المالي  الأمين  5- على 

يغلب تكرار �شرائها اأو تنفيذها �شنويًا، على اأن تعتمد هذه القائمة من المجل�س.

مادة )20(

في حال كانت تكلفة ال�شراء ل تزيد على األفي دينار، يجوز للمجل�س تخويل الرئي�س اأو نائبه  اأ- 

اأو الأمين المالي بال�شراء اأو التعاقد لإنجاز الأعمال عن طريق ال�شراء المبا�شر.

يجــوز للهيئــة ال�شــراء عن طريق ال�شــراء المبا�شــر للم�شــتريات التي تزيد قيمتهــا على األفي  ب- 

دينار وذلك بقرار من المجل�س في الحالت الآتية:

1- اإذا لم تتوافر ال�شلع اأو الخدمات اأو الأعمال المطلوب اإنجازها اإل لدى مورد معين ول 

يوجد لها بديل مقبول، مع �شرورة تقديم خطاب من المورد يثبت اأنه المورد الوحيد في 

المملكة.

2- الحالت العاجلة التي ل تحتمل التاأخير باتباع طريقة المناق�شة.

3- اإذا كانت اأ�شعار ال�شلع والخدمات موحدة لدى جميع الموردين.

يجب تحرير عقد بين الهيئة والمورد الذي تمت التر�شية عليه على اأن ي�شمل العقد ال�شلع اأو  ج- 

الخدمات اأو الأعمال التي تم التفاق عليها.

مادة )21(

اآلف دينار، يكون  األفي دينار ول تزيد على ع�شرة  يف حال كانت تكلفة ال�شراء تزيد على 

ال�شراء بطريقة الثالثة عرو�س، وفقَا للقواعد الآتية:

يتم ت�شكيل لجنة بقرار من المجل�س تتكون من ثالثة اأع�شاء على اأن يكون من بينهم الأمين   -1

المالــي تتولــى فتح العرو�س واإعداد تقرير ب�شــاأنها مبين فيه تو�شياتها بالعر�س المنا�شــب، 

ومــن ثم رفعه للمجل�ــس للبت في الأمر، ويجب اأن ترفق ن�شــخة مــن مح�شر اللجنة ومح�شر 

اجتماع المجل�س مع �شند ال�شرف.

ير�شــو العطاء على اأقل العرو�س �شعرًا مع مراعاة النوعية والجودة و�شرعة الت�شليم وغيرها   -2

من الأمور الأخرى ذات العالقة.

في حال عدم اختيار اأقل العرو�س �شعرًا، يتوجب على المجل�س اإي�شاح مبررات الختيار.  -3

يجب على الهيئة تحرير عقد بينها وبين المورد الذي تمت التر�شية عليه.  -4
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مادة )22(

يف حال كانت تكلفة ال�شراء تزيد على ع�شرة اآلف دينار، يكون ال�شراء بطريقة املناق�شة، 

وفقًا للقواعد الآتية:

يتــم ت�شــكيل لجنــة للبت في مناق�شات الهيئــة مكونة من ثالثة اأع�شاء برئا�شــة اأحد اأع�شاء   -1

المجل�س وع�شوية الأمين المالي وي�شدر قرار ت�شكيلها من المجل�س.

تقوم اللجنة باإعداد وثائق المناق�شة م�شــتملة على الموا�شفات التف�شيلية لل�شــلع المطلوب   -2

توريدها اأو الخدمات اأو الأعمال المراد تنفيذها ومعايير تقييم العطاءات واأوزانها الن�شبية 

المالية والفنية وتواريخ انتهاء موعد تقديم العطاءات.

يتــم الإعــالن عن المناق�شــة باإحدى ال�شحف المحلية على اأن يت�شمــن الإعالن المعلومات   -3

الآتية: 

مو�شوع المناق�شة. اأ( 

ب( الهيئة الم�شترية.

ج( طريقة الح�شول على الوثائق.

مكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها. د( 

يقــوم المــوردون بتقديــم عطاءاتهــم اإلــى الهيئة فــي مظاريف مغلقــة ومختومــة وتو�شع في   -4

ال�شنــدوق الخا�ــس بالمناق�شــة، ول يجــوز لمقدمــي العطــاءات اإدخــال اأيــة تعديــالت على 

عطاءاتهم بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات.

يتــم فتــح ال�شناديق مــن قبل اللجنة ويتم تقييم العطاءات المقدمة، على اأن ي�شــمل التقييم   -5

الفني كفاءة وخبرة المورد وجودة ال�شلع والخدمات.

تحــرر اللجنــة مح�شرًا يوقع عليه جميع اأع�شائها، على اأن يثبت فيه تو�شيتها ب�شــاأن اإر�شــاء   -6

المناق�شــة، ويرفــع المح�شــر اإلى المجل�ــس للبت فيه، مرفقًا به ن�شــخة مــن مح�شر اللجنة 

ومح�شر اجتماع المجل�س مع �شند ال�شرف.

يجب على الهيئة تحرير عقد بينها وبين المورد الذي تمت التر�شية عليه.  -7

مادة )23(

ت�شري على اأعمال املباين والإن�شاءات ذات الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد من )19( اإىل 

)22( من هذه الالئحة، ووفقًا لل�شروط واملوا�شفات التي يحددها املجل�س تت رقابة الوزارة.
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مادة )24(

ُت�شــتلم الم�شــتريات بوا�شطة من يفو�شه المجل�س، وذلك بالتوقيع على ن�شخة اإ�شعار الت�شليم  اأ- 

ال�شادرة عن المورد، اأو التوقيع على ن�شخة طلب ال�شراء الُمعادة اإلى الهيئة عند ال�شتالم.

يقوم الُم�شــتلم بالتاأكد من �شالحية المواد الم�شــتلمة ومطابقتها من حيث الكمية والنوعية  ب- 

مع البيانات الواردة في طلب ال�شراء، وُيذكر في مح�شر ال�شتالم اأي اختالفات تظهر عند 

الت�شليم.

يكــون الم�شــتلم م�شــئوًل اأمــام الهيئــة عن اأي خطاأ نتيجة ا�شــتالمه لأي �شــلع ناق�شــة اأو غير  ج- 

مطابقة للموا�شفات.

مادة )25(

يتم ال�شرف باإحدى الطرق الآتية: اأ- 

1- نقدًا عن طريق ال�شلفة الموؤقتة اأو الم�شتديمة في الحدود المو�شحة بالف�شل ال�شاد�س 

من هذه الالئحة.

2- بوا�شطة �شيك معتمد من المخولين بالتوقيع.

3- عن طريق التحويل البنكي.

يجب اإعداد �شــندات �شرف لجميع م�شروفات الهيئة، وذلك بعد ا�شــتكمال المعاملة المالية  ب- 

على اأن يرفق مع �شند ال�شرف ما ياأتي:

1- الت�شعيرة معتمدًة من التاجر.

2- طلب ال�شراء.

3- فاتورة المورد المعتمدة مت�شمنة ا�شم وبيانات المورد وقيمة الوحدات والمبلغ الكلي.

4- التاأكد من وجود توقيع م�شتلم الم�شتريات على ن�شخة اإ�شعار الت�شليم ال�شادرة عن المورد 

اأو طلب ال�شراء.

5- التاأكد من اإرفاق ن�شخة اإ�شعار الت�شليم ال�شادرة عن المورد.

6- ك�شف الرواتب وم�شتحقات العاملين.

7- اأي م�شتندات ثبوتية اأخرى موؤيدة لل�شرف.

ل يجوز قبول الم�شتندات التالية كم�شتندات موؤيدة لل�شرف:  ج- 

1- الم�شتندات المكتوبة بو�شائل قابلة لالإزالة اأو المحو اأو التعديل دون ظهور اأثر المحو اأو 

الإزالة اأو التعديل عليها.

2- الم�شتندات التالفة وغير الوا�شحة البيانات اأو التي تعر�شت بياناتها الأ�شلية للتغيير اأو 

التحريف. 
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3- الم�شتندات الُمعدلة بالك�شط اأو الم�شح اأو غير ذلك من التغييرات، ما لم تكن التغييرات 

معتمدة بالتوقيع من قبل المورد.

يتم اعتماد �شندات ال�شرف بح�شب الآتي: د- 

1- بوا�شطة الأمين المالي اإذا لم يتجاوز المبلغ األفي دينار.

اأو نائبه في حال غيابه اإذا تجاوز المبلغ األفي دينار، ويجوز للمجل�س  2- بوا�شطة الرئي�س 

تخويل اأحد اأع�شائه م�شبقًا لعتماد �شندات ال�شرف في حال غياب الرئي�س ونائبه.  

يجب على الهيئة �شــداد الفواتير الم�شــتحقة للموردين بمجرد ا�شــتالمها، ما لم يكن هناك  هـ- 

اتفاق م�شبق على فترة �شداد محددة.

يقوم م�شتلم ال�شيك بالتوقيع على �شند ال�شرف اأو بما يفيد ا�شتالمه ال�شيك. و- 

بعد النتهاء من اإجراءات الدفع، يجب ختم �شندات ال�شرف ومرفقاتها مع ذكر رقم وتاريخ  ز- 

ال�شيك على الم�شتند في حال كان ال�شرف بوا�شطة �شيك معتمد.

ت�شري جميع اإجراءات الدفع الواردة بهذه الالئحة على �شداد مبالغ العتمادات الم�شتندية. ح- 

يجب فتح ملف لكل خطاب اعتماد م�شتندي لحفظ جميع المرا�شالت والبيانات الخا�شة به  ط- 

بمعرفة الأمين المالي.

يجب اأن ترفق ن�شخ من ال�شيكات والم�شتندات المثبتة ل�شتالمها، اأو اأوامر التحويل البنكي،  ي- 

مع �شند ال�شرف.

مادة )26(

يكــون التوقيــع علــى ال�شــيكات اأو المكاتبــات اأو المعامــالت المتعلقــة بح�شــابات الهيئة لدى  اأ- 

الم�شرف من �شالحية رئي�س الهيئة اأو نائبه في حال غيابه، بالإ�شافة اإلى الأمين المالي اأو 

من يخوله المجل�س في حال غيابه ب�شورة موؤقتة على اأن يكون اأحد اأع�شاء المجل�س. 

يجوز للهيئة ا�شتخدام الخدمات الإلكترونية الم�شرفية لالطالع على ك�شوف ح�شاب الهيئة  ب- 

فقــط، ويحظــر عليها ا�شــتخدام �شالحيات التحويل البنكي المبا�شــر عــن طريق الخدمات 

الإلكترونيــة الم�شرفيــة اأو اأيــة �شالحيــات اأخرى مــن �شــاأنها التاأثير على الح�شــاب البنكي 

للهيئة.

ل يجوز للهيئة في جميع الأحوال طلب ت�شهيل ائتماني بال�شحب على المك�شوف. ج- 

ل يجوز التوقيع م�شبقًا على ال�شيك دون تحديد المبلغ فيه ويتحمل المخالفون كافة الم�شئولية  د- 

القانونية والمالية ب�شاأن ذلك.

على الأمين المالي حفظ دفاتر ال�شيكات. هـ- 
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في حال اإلغاء ال�شيك لأي �شبب كان يجب على الهيئة اأن تلغي ال�شيك بختم اأو عبارة ملغي. و- 

ل يجوز للهيئة اإ�شدار �شيكات اآجلة الدفع. ز- 

يجب اإعداد ت�شوية �شهرية لح�شاب الم�شرف من قبل محا�شب الهيئة اأو من يخوله المجل�س،  ح- 

ويجب مراجعتها والت�شديق عليها من قبل الأمين المالي، وذلك في مدة اأق�شاها ع�شــرون 

يومًا من ال�شهر التالي.

مادة )27(

ل يجوز للهيئة اأن تقوم باإن�شــاء مباٍن اأو اأي من�شــاآت جديدة، اإل بعد الح�شول على الموافقة  اأ- 

الكتابيــة مــن الوزارة، والح�شول علــى جميع التراخي�س الالزمة مــن الجهات المعنية ذات 

العالقة.

ل يحق للهيئة �شيانة وت�شليح الممتلكات الثابتة اأو المنقولة المملوكة للغير. ب- 

مادة )28(

اأي  اأو  ال�شرقة  اأو  احلريق  خماطر  �شد  وذلك  الهيئة  واأ�شول  ممتلكات  على  التاأمني  يجب 

خماطر اأخرى.

�لف�سل �ل�ساد�ض

�ل�سلفة �ملوؤقتة و�مل�ستدمية 

مادة )29(

يجوز �شرف مبالغ على �شــكل �شــلفة موؤقتة في حال اأداء مهمة تتعلق بالهيئة داخل اأو خارج  اأ- 

المملكة، على اأن يقيد المبلغ كعهدة موؤقتة با�شم ال�شخ�س ممثل الهيئة. 

يجب ت�شوية ال�شلفة الموؤقتة حال تقديم الممثل التقرير المت�شمن اأداء المهمة. ب- 

يجب اأن يكون ك�شف الت�شوية م�شفوعًا بالم�شتندات الثبوتية ويجب اأن تقدم في مدة ل تتجاوز  ج- 

خم�شة ع�شرة يومًا من تاريخ العودة للمملكة اأو انتهاء المهمة الداخلية.

يجب اأن تعتمد الت�شوية من قبل رئي�س الوفد والأمين المالي. د- 

ل يجوز اأن تقوم الهيئة باإعطاء قر�س من ال�شلفة الموؤقتة لأي �شخ�س. هـ- 
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مادة )30(

يتم اإتباع نظام ال�شــلفة الم�شــتديمة لمقابلة الم�شروفات النثرية، على اأن يقيد مبلغ ال�شلفة  اأ- 

با�شم من يحفظها اإلى حين تقديم الفواتير اأو الم�شتندات المتعلقة بال�شرف.

يحفظ اأمين ال�شر ال�شلف الم�شتديمة في الهيئة. ب- 

في حال تغيير ال�شــخ�س المكلف بحفظ ال�شــلفة الم�شــتديمة لأي �شبب، يجب اإعداد مح�شر  ج- 

ت�شليم ال�شلفة اإلى ال�شخ�س البديل.

ل يجوز اأن يتجاوز مبلغ ال�شلفة الم�شتديمة ثالثمائة دينار. د- 

في حال وجود اأن�شــطة متنوعة ت�شــتدعي الحتفاظ باأكثر من �شــلفة م�شــتديمة في اآن واحد،  هـ- 

يمكن للهيئة بقرار من المجل�س الحتفاظ باأكثر من �شلفة م�شتديمة لدى اأمين ال�شر.

يجب ا�شــتعمال ال�شــلفة الم�شتديمة للم�شــتريات والم�شروفات التي ل تزيد قيمتها على مائة  و- 

دينار.

يتم ال�شرف من ال�شلفة الم�شتديمة بموافقة الأمين المالي. ز- 

يجب حفظ ال�شلفة الم�شتديمة في مكان اآمن. ح- 

يجب اإعداد ك�شــف ت�شــوية النثرية وفقًا للنموذج رقم )7( المرافق لهذه الالئحة، مع تقديم  ط- 

الفواتيــر اأو الم�شــتندات المتعلقــة بال�شــرف، ويعد الك�شــف من قبل م�شــتلم عهــدة النثرية 

ويعتمد من قبل رئي�س المجل�س اأو نائبه اأو الأمين المالي.

�لف�سل �ل�سابع

�لقوى �لعاملة

مادة )31(

 يجب على الهيئة مراعاة القواعد التالية عند التعاقد مع العاملني لديها:

يتم الختيار بين العاملين بح�شب الموؤهالت والخبرات والكفاءات، على اأن تعطى الأف�شلية   -1

في التعاقد للبحرينيين.

يخت�ــس المجل�ــس بتعييــن العامليــن بالهيئــة بموجــب عقــود تحرر لهــذا الغر�ــس، وتت�شمن   -2

اأجورهم وعالواتهم ومكافاآتهم، وذلك في �شوء العتمادات المالية للهيئة وميزانياتها.

يحظــر علــى الهيئــة التعاقــد مــع اأي عامــل في حال عــدم توافــر الميزانيــة الكافيــة لتغطية   -3

م�شروفات عمله.

ت�شري اأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، على   -4

العاملين في الهيئة �شواًء كانوا يعملون بنظام العمل الكلي اأو الجزئي.
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ل يجوز الجمع بين ع�شوية المجل�س واأي عمل ماأجور في الهيئة.  -5

يجب فتح ملف لكل عامل لدى الهيئة يحتوي على كافة البيانات والم�شتندات المتعلقة به.  -6

يجــب اإعــداد �شــجل ي�شــم بيانات عقــود جميــع العاملين وي�شــمى ب�شــجل المتعاقديــن وفقًا   -7

للنموذج رقم )14( المرافق لهذه الالئحة.

مادة )32(

يجب على الهيئة مراعاة القواعد التالية عند �شرف اأجور العاملني:

اعتماد اآلية لح�شور وان�شراف العاملين بالهيئة.  -1

يقوم اأمين ال�شر باإعداد ك�شف الأجور ويعتمد من قبل الأمين المالي قبل �شرفه.  -2

ل يجوز �شرف اأي مبالغ لأي عامل بالهيئة خالفًا لما ورد في بنود العقد.  -3

يجب على الهيئة �شرف الأجور لم�شتحقيها فور ا�شتحقاقها.  -4

يتم �شرف م�شــتحقات العاملين في الهيئة من اأجور ومكافاآت وغيرها وفق اآلية �شــداد اأجور   -5

العاملين المقررة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 

 .2012

يجــب دفــع المبالغ الم�شــتقطعة من الأجور اإلــى الجهات المعنية وذلك خــالل مدة اأق�شاها   -6

خم�شــة ع�شــرة يومــًا مــن تاريخ ال�شــتقطاع، وذلك ما لم تقرر الت�شــريعات المعمــول بها في 

المملكة مواعيد اأخرى.

ل يجوز �شرف الأجر مقدمًا، وي�شتثنى من ذلك الحالت التي يكون فيها العامل في الإجازة   -7

ال�شنوية.

في حال ت�شفية م�شــتحقات اأي من العاملين في الهيئة، يجب اأن يح�شل العامل على اإخالء   -8

طرف معتمد من قبل كل من اأمين ال�شر والأمين المالي.

�لف�سل �لثامن

�مل�سابقات

مادة )33(

امل�شتوى  الهيئات على  فيها  ت�شارك  التي  امل�شابقات  الف�شل على جميع  اأحكام هذا  ت�شري 

الداخلي اأو الإقليمي اأو القاري اأو الدويل �شواء اأقيمت باململكة اأو خارجها.
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مادة )34(

جميع م�شروفات واإيرادات امل�شابقات تتم من خالل جلنة مالية ت�شكل لهذا الغر�س بقرار 

من املجل�س.

مادة )35(

ي�شدر املجل�س قرارًا باختيار وت�شمية اأع�شاء الوفد الذي ميثل الهيئة يف امل�شابقات.

مادة )36(

ل يتم اإقامة اأو الم�شاركة في اأي م�شابقة اإل بعد التحقق من وجود التمويل الالزم لها. اأ- 

فــي حــال اأبرمــت الهيئة اتفاقيــات رعاية لأية م�شــابقة، يتوجب علــى الهيئة اإخطــار الوزارة  ب- 

بذلــك، والح�شــول على �شمــان م�شرفي من الطرف الراعي للم�شــابقة لتغطيــة التزاماته، 

ويحــق للهيئــة ا�شــتعمال ال�شمان الم�شرفي في حــال اإخالل الطرف الراعــي بالتزامه وفقًا 

لالتفاقية الموقعة.

مادة )37(

في حال انعقاد الم�شابقة داخل المملكة، يكون الأمين المالي من بين اأع�شاء اللجنة المنظمة  اأ- 

وتعهد اإليه ال�شلفة الموؤقتة والرقابة على الم�شروفات والإيرادات.

في حال انعقاد الم�شابقة خارج المملكة، يعين المجل�س م�شئوًل عن ال�شلفة الموؤقتة من بين  ب- 

اأع�شاء الوفد اإذا لم يتجاوز مبلغ ال�شلفة خم�شة ع�شر األف دينار، اأما اإذا زاد المبلغ عن ذلك 

يجــب علــى الهيئة ت�شــكيل لجنة مالية من بين اأع�شاء الوفد مكونة من �شــخ�شين على الأقل 

يكونا م�شــئولين بالت�شامن عن ال�شــلفة، وفي جميع الأحوال ل يدخل من �شمن مبلغ ال�شــلفة 

الموؤقتة قيمة تذاكر ال�شفر.

مادة )38(

امل�شابقات م�شفوعًا بجميع  واإيرادات  ت�شوية جلميع م�شروفات  باإعداد ك�شف  الهيئة  تقوم 

امل�شتندات الثبوتية ويعتمد من قبل رئي�س املجل�س والأمني املايل وير�شل للوزارة خالل ثالثني يوم 

من انتهاء امل�شابقة.
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�لف�سل �لتا�سع

نفقات �ل�سفر

مادة )39(

ت�شرف املخ�ش�شات املالية الواردة بهذا الف�شل جلميع الأفراد الذين تنتدبهم اأو تبتعثهم 

الهيئة مبوجب قرار �شادر من املجل�س لل�شفر اإىل اخلارج.

مادة )40(

يتــم ت�شنيــف المناطــق والدول ح�شــب التكلفة كما هو مبين في الجــدول )1( المرافق لهذه  اأ- 

الالئحة.

ب-  يجــب األ تتجــاوز المخ�ش�شــات المالية اليوميــة التي ت�شرف للمبتعــث المبالغ المبينة في 

الجــدول )2( المرافــق لهــذه الالئحة، ول ت�شــمل المبالغ نفقات ال�شــكن التي تكون بح�شــب 

الت�شعيرات الواردة في نظام اأو لئحة الم�شابقة.  

مادة )41(

ت�شرف المخ�ش�شات اإذا تجاوزت فترة البتعاث ثالثين يومًا على النحو الآتي: اأ- 

1- اأكثر من ثالثين يومًا اإلى �شتين يومًا ت�شرف 75% من المخ�ش�شات المحددة.

2- اأكثر من �شتين يومًا ت�شرف 50% من المخ�ش�شات المحددة.

جميع المخ�ش�شات ت�شرف بالعملة الوطنية. ب- 

مادة )42(

املتعلقة  الطارئة  لالأمور  خم�ش�شة  اخلارجية  للم�شاركات  النرثية  امل�شروفات  تكون 

بامل�شاركة ذاتها كم�شروفات املوا�شالت والتغذية والعالج ور�شوم التاأ�شريات وغريها، ويجب اأن 

تكون امل�شروفات يف حدود العتماد ويكون رئي�س الوفد هو امل�شئول عنها.

مادة )43(

يحــق لرئي�ــس الوفد ال�شــفر على درجة رجال الأعمال، وي�شــتقل باقي اأع�شــاء الوفد الدرجة  اأ- 

ال�شياحية.

تعطــى الأولويــة في الرحالت الجوية للناقلة الوطنية ما لم تتجاوز اأ�شــعارها ن�شــبة 20% عن  ب- 

بقية الناقالت.
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يجب عند حجز التذاكر مراعاة ا�شــتخدام اأق�شر الخطوط واأقلها كلفة وا�شــتخدام اأ�شــعار  ج- 

الحجز الجماعي المخف�شة كلما اأمكن ذلك.

ل يجوز لع�شو الوفد �شرف قيمة التذكرة نقدًا. د- 

يتحمل الم�شــافر اأي تكاليف تنتج عن اإلغاء حجز تذكرة ال�شــفر اأو تغييرها اأو ا�شتبدالها اإذا  هـ- 

كان ذلك راجعًا ل�شبب يعود له.

في حال ال�شفر عن طريق البر بوا�شطة و�شيلة نقل خا�شة، يجوز للهيئة تعوي�س ع�شو الوفد  و- 

عن بدل تذكرة �شفره بمبلغ ل يتجاوز 75% من قيمة التذكرة، وذلك بعد موافقة المجل�س.

�لف�سل �لعا�سر

�إد�رة �ال�ستثمار�ت 

مادة )44(

للهيئــة ا�شــتثمار ممتلكاتهــا لتحقيــق العوائد، ويكون ال�شــتثمار في الأوجــه الم�شرح بها في  اأ- 

المملكة على األ يوؤثر ذلك على اأهدافها ون�شاطها.

ل يجــوز للهيئــة بيــع اأو �شــراء عقارات اأو اأرا�سٍ اأو تاأجير اأو ا�شــتثمار �شــيء مــن ذلك اإل بعد  ب- 

الح�شول على الموافقة الكتابية من الوزارة.

مادة )45(

ل يجوز للهيئة الدخول يف مراهنات مالية.

مادة )46(

تلك  وخا�شًة  الالئحة  هذه  واإجراءات  لأحكام  الهيئة  بها  تقوم  التي  ال�شتثمارات  تخ�شع 

املتعلقة بالإيرادات وامل�شروفات وامل�شرتيات والتح�شيل وال�شرف، وعلى الهيئة اإتباع الإجراءات 

التي تقرها الوزارة بهذا ال�شاأن.

مادة )47(

يجب على الهيئة تخ�شي�س ن�شبة ل تقل عن 3% من اإيرادات امل�شاريع ال�شتثمارية لأعمال 

�شيانة تلك امل�شاريع واأل يتم ال�شرف منها يف اأغرا�س اأخرى اإل مبوافقة الوزارة.
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�لف�سل �حلادي ع�سر

�أحكام متفرقة

مادة )48(

يجب على الهيئة املحافظة على ممتلكاتها الثابتة، والعمل على �شيانتها وا�شتعمالها بعناية.

مادة )49(

اأو يف تاريخ اآخر يحدده   يجب على الهيئة جرد ممتلكاتها الثابتة يف نهاية كل �شنة مالية، 

املجل�س، بوا�شطة جلنة مكونة من ثالثة اأع�شاء على الأقل يعينها املجل�س لهذا الغر�س، وترفع 

اللجنة تقريرًا للمجل�س بنتائج اجلرد لعتماده.

مادة )50(

يجب ت�شجيل جميع املمتلكات املنقولة كال�شيارات والدراجات النارية با�شم الهيئة.
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سند قبض رقم:_____

وصل من السيد / السادة ________________________التاريخ_____________________________
__________________________________ مبلغ وقدره: 

نقدًا
رقم الشيك:______________________
البنك:______________________

______________________________________________________________________ وذلك عن:

_______________________________________________ تاريخ االيداع في البنك أو التحويل المباشر:

_____________________________________________________________________ بند الميزانية:

_________________________________________________________________ توقيع المستلم: 

__________________________________________________________________ سجل بواسطة: 

ننممووذذجج  ررققمم  ))11((

سسنندد  ققببضض

                    رقم التحويل المباشر في الحساب:_____________
                    تاريخ التحويل:_____________________________
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أعده  :__________________

ننممووذذجج  ررققمم  ))  22  ((

سسنندد  صصررفف

________________________________________________________________ يدفع إلى          :  

_________________________________________________________________ مبلغ وقدره      :  

_________________________________________________________________ نقدًا                :  

بشيك رقم      : ____________________________مسحوب على بنك  : _____________________

_____________________________________________________________ تحويل بنكي رقم      : 

__________________________________________________________________ وذلك عن       :  

المبــــــــــــــــلغالتفاصــــــــــــــــــيل

سند صرف رقم:____________
التاريخ:___________________

تاريخ صرف المبلغ من الحساب أو التحويل البنكي المباشر  : ____________________________

المستلم  :___________________  اعتمده  : _______________________

سجل بواسطة  : _____________________

ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالليي ااإلإلجج
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الرقم     : ___________________

التاريخ    : ___________________

التفاصــــــــــــــــــــــــــــيلصفحة الترحيل

__________________________________________ _________________________________أعده :  اعتمده : 

__________________________________ سجل بواسطة  : 

ننممووذذجج  ررققمم  ))  33  ((

سسنندد  ققييدد

عبارة عن :

دائنمدين

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

50

 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ التاريخ   : 

____________________________________________ السادة : 

نرجو تجهيز ما هو مذكور أدناه حسب الكميات والمواصفات المطلوبة

الوحدةالبيان
الكمية 

المطلوبة
الكمية 

المستلمة

يرجى إعادة النسخة البيضاء من الطلب مع فاتورتكم

________________________ ______________________مقدم الطلب  صرح من قبل 

استالم البضاعة:
استلمت البضاعة بواسطة

بتاريخ

________________________التوقيع ختم المورد : 

التسديد:

فاتورة رقم

سند صرف رقم

ننممووذذجج  ررققمم  ))  44  ((

ططللبب  ششررااءء  

القيمة الكليةقيمة الوحدة

المجموع الكلي
ناقصًا الخصم %
صافي القيمة

_____________________ :

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________ :

_____________________ :

_____________________ :

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________ :
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البياناتالتاريخالبياناتالتاريخ

المجموعالمجموع

البياناتالتاريخالبياناتالتاريخ

المجموعالمجموع

________________________ ________________________أعده  ______________________________________راجعه  اعتمده 

رصيد حساب البنك بالدفاتر في
يطرح مبالغ أضافها البنك ولم تسجل بالدفاتر

يطرح شيكات صدرت ولم تقدم للبنك
يضاف مبالغ خصمها البنك ولم تسجل بالدفاتر

يضاف إيداعات لم تظهر في كشف حساب البنك
رصيد كشف حساب البنك

ننممووذذجج  ررققمم  ))  66  ((

ككششفف  تتسسووييةة  ححسساابب  االلببننكك

3- شيكات صدرت ولم تقدم للبنك
المبلغ

4- مبالغ أضافها البنك ولم تسجل بالدفاتر
المبلغ

تسوية البنك

____________________________________ اسم البنك 

1- إيداعات لم تظهر في كشف حساب البنك

المبلغ

____________________________________ التاريخ 

____________________________________ العملة 

2- مبالغ خصمها البنك ولم تسجل بالدفاتر

المبلغ



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

53

 

 

 
 ( 7نموذج رقم )

 تسوية عهدة الن رية للفترة املنتهية في ............ 
 

 التاريخ................. 
 الرقم .................. 

 ال يا 
  ائن م ين

    
ر ي  ال ةرية م ق ال من  ىم رقم ..............  

 بتاريخ .......... 
 

   

امل لغ املستلم بم    س    رف رقم.........  
 بتاريخ.............. 

 
   

     بيا  امل ف عا   مست   رقم 
      
      
      
      
      
      
      
      

     مجم   امل ف عا 
     إ مالي ال     

     ر ي  ال ةرية امل ق لة من  ىم رقم ........... 
 

                                                 اعتم  ..............                                                                                                          ع  ....................                                                                                           
 را  ه ................ 
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تتااررييخخ  االلسسننددررققمم  االلسسنندد
ممببللغغ   تتففااصصييلل  االل

االلممصصررووفف

  // مموورردد   االل

االلممسستتففييدد

  // ررققمم  االلششييكك  

االلتتححووييلل  االلببننككيي

ررققمم  ططللبب  

االلششررااءء
ممببللغغ االل

تتااررييخخ  خخصصمم  

ممببللغغ  ففيي   االل

ككششفف  االلببننكك

//  االلححسساابب االلببننكك  

مماالليي ااإلإلجج

ننممووذذجج  ررققمم  ))  88  ((

سسججلل  االلممصصررووففااتت
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تتااررييخخ  االلسسننددررققمم  االلسسنندد
ممببللغغ   تتففااصصييلل  االل

االلممسستتللمم
ووصصلل  ممنن

ررققمم  االلششييكك  أأوو  

االلتتححووييلل  االلببننككيي  

ممببااششرر االل

ممببللغغ االل

ممببللغغ  أأوو   تتااررييخخ  إإييددااعع  االل

ممببللششرر  ففيي   االلتتححووييلل  االل

ككششفف  االلببننكك

//  االلححسساابب االلببننكك  

مماالليي ااإلإلجج

ننممووذذجج  ررققمم  ))99((

سسججلل  ااإلإلييررااددااتت
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 ( 10نموذج رقم )

 سجل املمتلكات الثابتة 
 

 
 
 

س    رف   الرقم
 رقم

تاريخ   القيمة ال يا  
الىرا /استالم  

 التبر 

املالحيا    امل ق  
 و 

التغي را   
ع   حالة  
 املمتلب 

  تلم/بي ( 
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االلممالالححظظااتتااللتتووققييععااللتتااررييخخ

ننممووذذجج  ررققمم  ))1111((

ممخخززوونن سسججلل  االل

االلججرردد  االلففععلليي

الصنف:________________________

االلصصااددررااللووااررددااللببييااننررققمم  االلققييددااللتتااررييخخ
االلررصصييدد  

ممتتببققيي االل
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مالحظاتالتفاصيلالكميةالصنف

ن المخزن:_____________________ توقيع المستلم:_____________________توقيع امي 

____________________________________ الكميات المبينة ادناه يرجى تسليم السيد 

___________________________________________________ بغرض 

اعتمده:__________________________ أعده:_______________________________

نموذج رقم )12(
طلب صرف مخزون
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//  االلممووررددتتااررييخخ  ااممرر  االلششررااءء  أأوو  ااالالتتففااققييةة ممببللغغ  ححسسبب  االلططللببببنندد  االلممصصررووففااتتططللبب  ششررااءء  ررققممااسسمم  االلممججههزز   ققييممةة  االلففااتتووررةةممسستتللمم  ببتتااررييخخاالل
ددففعع  ببسسنندد  

صصررفف

ننممووذذجج  ررققمم  ))  1133  ((

تتززااممااتت سسججلل  ااالاللل
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 ( 14نموذج رقم )
 سجل املتعاقدين 

 

 
 
 

تاريخ إبرام   امل  ة  ا سم
 ال ق  

تاريخ ب    
 ال ق  

تاريخ ا تها  
 ال ق  

قيمة  
ا  ر 
 اإل مالي 

 مالحيا 
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ااججمماالليي  ااييرراادد  االلععققددااالالييرراادد  االلششههررييتتااررييخخ  ااننتتههااءء  االلععققددتتااررييخخ  ببددءء  االلععققددتتااررييخخ  ااببرراامم  االلععققددووصصفف  ااالالسستتثثمماارر
ننسسببةة  االلززييااددةة  ففيي  

ااالالييرراادد

ررققمم  خخططاابب  ممووااففققةة  االلووززااررةة  

ععللىى  ااالالسستتثثمماارر
ممالالححظظااتت

ننممووذذجج  ررققمم  ))  1155  ((

سسججلل  االلععققوودد  ااالالسستتثثممااررييةة
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 ( 16نموذج رقم )
 سجل تنفيذ امليزانية للسنة املالية ......... 

 

 
 

 امل زا ية التق يرية مقابل اإليرا ا  الف لية 

 ال يا  
 ا ش ر 

 الفرق  الف  ي التق ير  
 اإليرا ا  

 إيرا ا  من ال  ار  
    ات صصا  واإلعا ا  
    املساع ا  ا ستث ائية 

    إيرا ا   خرى من ال  ار  

 إيرا ا  استيمارية 
    إيجار ا رال   واتحال  وات م ا  التجارية وخالفه 

    إيجار املالع  والصا   واملنى   
    إيجار اإلعال ا  

    ف ائ  مصرفية  ائ ة 
    والس  ا   رباح ا س م  

    إيرا ا  استيمارية  خرى 
 إيرا ا   خرى 

    إيرا ا  املسابقا  
    رس م ا لتحاق وا شتراكا  

    تبرعا  
    إيرا  بي  ا   ال 

    الفائض من الس  ا  السابقة
    إيرا ا   خرى 

    مجم   اإليرا ا  
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 الف لية امل زا ية التق يرية مقابل املصروفا  

 ال يا  
 ا ش ر 

 الفرق  الف  ي التق ير  
 املصروفا  

 املصروفا  ال امة واإل ارية 
    ا   ر 

    اإليجارا   
    ال قل وامل ا ال  
    الصيا ة والتصليح 

    ال اتم والفا س والبري  
    املط  عا  والقرطاسية 

    الك ربا  واملا  ورس م ال ل ية
    والحفال  الويافة  

    اإلعال ا  
    التةم   
    ال يافة 

    مصروفا  ا  تماعا  والة ا 
    ال  ايا والتكريم 

    الرس م القوائية 
    س ا  ال ي   الق يمة 

    املصروفا  ال امة واإل ارية ا خرى 
    املصروفا  الرياضية ا خرى 

 املصروفا  ا ستيمارية 
    اتحال  وات م ا  التجارية وخالفه مصروفا  

    احتياط  الصيا ة وا ستيمار
    مصروفا  ا نىطة ا ستيمارية ا خرى 

 مصروفا   خرى 
    مصروفا  املسابقا  

    الف ائ  واملصروفا  املصرفية
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     فقا  السفر 
    املصروفا  ا خرى 
    مجم   املصروفا  

 ا ش ر  ال يا   

 الفائض / الع   
 الفرق  الف  ي التق ير  
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 ( 17نموذج رقم )

 سجل التبرعات والهبات والوصايا 
 

 
 
 
 

اسم املتبر  /  
ال اا  /  
 امل ص  

رقم ال  ل  
 التجار  

تاريخ التبر   
اإلعا ة /  / 

ال  ة /  
 ال  ية

 القيمة
رقم س    
 الق ض 

رقم خطام  
امل افقة  

ع   التبر  
اإلعا ة   و 

 و ال  ة  و  
 ال  ية

 مالحيا  
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ممللععبب  أأوو  االلصصااللةة  ااسسمم  االلممسستتأأججررااللتتااررييخخ ممببللغغممددةة  االلتتأأججييرراالل االل
ررققمم  سسنندد  

االلققببضض

ررققمم  ووصصلل  

ااإلإلييددااعع  االلببننككيي
ممالالححظظااتت

ننممووذذجج  ررققمم  ))1188((

سسججلل  تتأأججييرر  االلممالالععبب  ووااللصصااالالتت  ووممننششآآتت  االلججههةة
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 ( 1جدول رقم ) 
 منخفضة(   – متوسطة    –توزيع املناطق حسب التكلفة )عالية  

 

 التالفة 
 وال مجلس  

الت او  ل وال  
 ال ليج ال ربية 

  وروبا  فريقيا آسيا
القار  

 ا مريكية
   م 

 ال اسيفيب

 عالية 

اململكة ال ربية 
 –الس   ية 
  –الا يت 

اإلمارا  
ال ربية املتح   

سلط ة   –
 قطر –عما  

ل  ا    -اليابا  
 –س غاف ر   –

 -ا  ج ك نغ 
 ك ريا ال   بية 

- 

اململكة املتح   
 – ملا يا  –

 –فرنسا 
  –ا ل  ا 
 –بة ياا 
 –ال مسا 
 –س اسرا 

 –لكسم  رج 
  –الس ي  
  –النرويج 
  –إيرل  ا  
  –ا إيطالي

   -ال  مارك
  –ف ل  ا 

 روسيا  -إس ا يا 

ال  يا   
املتح   
 –ا مريكية 
    ا 

 – ستراليا 
  ي  يل  ا 

 - مت سطة

تر يا   –ا ر   
  –ال راق  –

إيرا    –س ريا 
 –اليمن  –

  –ال    
  –با ستا  
  –الفل    
  –الص   
 –تاي ا  

 إ  و  سيا

املغرم   -مصر 
  –ال  ائر  –

ليبيا  –ت نس 
 –م ريتا يا  –

  –الس  ا  
   م  فريقيا  

 – ينيا  –
  يج ريا

 باقي  وال  وروبا 
 –املكسيب 
  –البرا يل 
 فنزويال

- 

 باقي  وال ال الم  امل خفوة
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 ( 2جدول رقم ) 
 وأعضاء الوفد باملشاركات الخارجيةتوزيع املخصصات املالية اليومية على رئيس  

 

 الفقة الرقم 
 ات صصا  املالية

 م خفوة  مت سطة  عالية

 20 25 30 رئ س ال ف    1

 15 20 25  عوا  ال ف    2
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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )4( ل�سنة 2022 

 ب�ساأن �سو�بط جْمـع �ملال لالأغر��ض �لعامة  

من ِقَبل �لهيئات �خلا�سة �لعاملة يف ميد�ن �ل�سباب و�لريا�سة  

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

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 جْمـع املال لالأغرا�س العامة، 

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

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

باملر�شوم رقم )8( ل�شنة 2021، 

العامة  الهيئة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

للريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية  لالتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

2014، وتعديالته، 

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال 

لالأغرا�س العامة ال�شادرة بالقرار رقم )47( ل�شنة 2014، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2018 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، وتعديالتها، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال وكيل الوزارة، 

قرر �الآتي: 

مادة )1( 

�لتعريفات 

ـنَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س  تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

خالَف ذلك: 

ـة ب�شئون ال�شباب والريا�شة.  �لوز�رة: الوزارة المعنيَّ
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�لوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون ال�شباب والريا�شة. 

�لمكتب: مكتب قْيـد طلبات الترخي�س بجْمـع المال لالأغرا�س العامة بالوزارة. 

َفـــة في الفقــرة الثانية من  �لهيئــة: الهيئــة الخا�شــة العاملة في ميدان ال�شــباب والريا�شة الُمعرَّ

المــادة الثانيــة من المر�شــوم بقانون رقم )21( ل�شــنة 1989 باإ�شدار قانــون الجمعيات والأندية 

الجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخا�شــة العاملــة في ميــدان ال�شــباب والريا�شة والموؤ�ش�شــات 

الخا�شة. 

�لجهــات �لحكوميــة ذ�ت �ل�سلــة: وزارة الداخليــة والهيئــة العامة للريا�شــة وغيرها من الجهات 

الحكومية ذات ال�شلة بالغر�س الذي ُيجمع المال من اأجله. 

جْمـــع �لمــال: كل ن�شــاط تقــوم بــه الهيئة لغر�س جْمع المال باأي و�شــيلة من و�شــائل جْمـــع المال 

اأو قبــول التبرعــات النقديــة اأو العينيــة من خالل �شــخ�س طبيعــي اأو اعتباري داخــل المملكة اأو 

خارجها. 

طالب �لترخي�ض: الهيئة التي ترغب في الح�شول على ترخي�س بجْمـع المال لالأغرا�س العامة 

ِوْفـقًا لل�شروط والإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار. 

ع  ـَبـرُّ ـ�ض له: الهيئة ال�شادر لها ترخي�س بجْمـع المال اأو التي اأخطرتها الوزارة بقبول التَّ �لمرخَّ

ِوْفـقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع المال لالأغرا�س العامة. 

ـنًا لإدارة �شئون الهيئة.  مجل�ض �الإد�رة: مجل�س اإدارة الهيئة �شواء كان منتَخـبًا اأو معيَّ

مادة )2( 

�لرتخي�ض بجمع �ملال 

ُيحَظـر على الهيئة جْمـع املال لالأغرا�س العامة اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من 

الوزير. 

مادة )3( 

تقدمي طلب �لرتخي�ض 

للنموذج رقم )1( املعتَمـد واملرافق  الوزارة، طبقًا  اإىل  م طلب الرتخي�س بجْمـع املال  يقدَّ

لهذا القرار، وذلك قبل البدء يف جْمـع املال ب�شهرين على الأقل، وللوزارة التجاوز عن هذه املدة 

اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك. 

مادة )4( 

�سروط �لرتخي�ض 

ُيـ�شرَتط ملنح الرتخي�س اأن يكون جْمـع املال لأحد اأْوُجـه النفع العام امل�شروعة، واأن يتفق مع 

الهدف الذي اأن�شئت من اأجله الهيئة. 
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مادة )5( 

�لبتُّ يف طلب �لرتخي�ض 

على الوزارة قبل البتِّ يف طلب الرتخي�س اأن ت�شتطلع راأي اجلهات احلكومية ذات ال�شلة، 

م الطلب اإىل تلك اجلهات لإبداء مرئياتها على  وذلك باإر�شال النموذج الذي مت ت�َشـلُّمه من مقدِّ

الطلب خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإر�شاله. 

وعلى الوزارة البتُّ يف طلب الرتخي�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، وُيـخَطـر طالب 

ـه، كما ُتـخَطـر اجلهات احلكومية ذات ال�شلة، وُيـعتَبـر فوات  الرتخي�س بقبول الطلب اأو رْفـ�شِ

املدة امل�شار اإليها دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للطلب. 

مادة )6( 

مدة �لرتخي�ض 

األ تزيد على �شنة  دة جلْمـع املال ب�شرط  ِوْفـقًا للمدة املحدَّ للوزارة تديد مدة الرتخي�س 

ـ�س له باملوافقة على طلب الرتخي�س.   واحدة ُتـح�َشـب من تاريخ اإعالن املرخَّ

ـ�س  ويجوز للوزارة ِوْفـقًا لل�شالح العام متديد مدة الرتخي�س بجْمـع املال بناًء على طلب املرخَّ

لـه قبـل انتهـاء مـدة الرتخيـ�س ب�شهـر، على األ تتجـاوز فتـرة التمديد ثالثة اأ�شهر، ول ي�شدر 

ـ�س له اأكرث من ترخي�شني يف نف�س الفرتة ولو اختلف الغر�س من جْمـع املال.  للمرخَّ

مادة )7( 

و�سائل جْمـع �ملال 

يكون جْمـع املال من خالل التحويالت البنكية اأو ال�شيكات اأو با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية 

املعتَمـدة من املكتب اأو بغريها من الو�شائل التي يوافق عليها املكتب. 

ويكون قبول التربعات العينية بالو�شائل التي يوافق عليها املكتب. 

مادة )8( 

 �أوجه �الإنفاق 

اأجله، ويف حال الرغبة  ُجـِمـع من  اإنفاق املال يف غري الغر�س الذي  له  ـ�س  ل يجوز للمرخَّ

ـ�س له امل�شئولية جتاه  ـل املرخَّ يف تغيري هذا الغر�س يجب احل�شول على موافقة الوزارة، ويتحمَّ

ع م�شروطًا ودون اأدنى م�شئولية يف ذلك على الوزارة.   ع اإذا كان التربُّ املتربِّ



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

72

مادة )9( 

�إيد�ع �الأمو�ل يف �حل�ساب 

ـ�س له فتح ح�شاب يف اأحد امل�شارف املعتَمـدة من م�شرف البحرين املركزي  يجب على املرخَّ

ل  ُيـخِطـر فيه املكتب ببياناته خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ فْتـح هذا احل�شاب، على اأن ُتـحوَّ

له  ـ�س  امل�شئول املايل لدى املرخَّ باأول، ويحتفظ  اأوًل  التي مت جْمـُعـها  الأموال  ُتـوَدع فيه  اأو  اإليه 

باإ�شعار التحويل اأو الإيداع، ويخَطـر بها املكتب ِوْفـقًا للنموذج املايل رقم )4( املعتَمـد واملرافق 

لهذا القرار. 

 

مادة )10( 

�ل�سرف من �حل�ساب 

ر عن كل عملية  يكون ال�شرف من احل�شاب مبوجب قرار من جمل�س الإدارة على اأن ترَّ

�شْحــب ا�شتمـارة تت�شـمـن الغـر�س مـن ال�شـحب، وبيـانـات امل�شتفيـد، ومقـدار املبلـغ امل�شحـوب، 

ول يجوز ال�شرف من احل�شاب نقدًا. 

ـ�س له اإعداد ك�شف بنتيجة اجلْرد  ويف حال املوافقة على قبول تربعات عينية فعلى املرخَّ

واإيداع هذه التربعات العينية بداخل اإحدى الأماكن ال�شاحلة حِلـْفظها بعد موافقة املكتب على 

ر عن  مكان احِلـْفـظ، ويكون الت�شرف يف هذه التربعات مبوجب قرار من جمل�س الإدارة، وترَّ

كل ت�شرف يرد عليها ا�شتمارة تت�شمن الغر�س من الت�شرف، وبيانات امل�شتفيد، ونوعية وو�شف 

هذه التربعات. 

مادة )11( 

تعديل �سروط �لرتخي�ض 

طريقة  اأو  املكان  اأو  املوعد  حيث  املال من  بجْمـع  الرتخي�س  �شروط  تعديل  للمكتب  يجوز 

م اإليه من طالب الرتخي�س.  اجلْمـع، وذلك بناًء على طلب يقدَّ

مادة )12( 

تقرير ح�سيلة جمع �لتربعات 

دة جلْمـع املال اأو الإخطار  �س له خالل خم�شة ع�شر يومًا من انتهاء املدة املحدَّ يلتزم املرَخَّ

ـدة  م للمكتب تقريرًا بح�شيلة املبالغ التي ُجـِمـعت واأوجه ال�شرف منها موؤَيَّ بقبول التربع باأْن يقدِّ

ـة على �شحتها، وذلك ِوْفـقًا للنموذج رقم )4( املعتَمـد واملرافق لهذا القرار.  بامل�شتندات الدالَّ

دة جلْمـع املال على �شنة.  م هذا التقرير �شنويًا اإذا زادت املدة املحدَّ ويقدَّ
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مادة )13( 

ـي وحتويل �الأمو�ل من و�إىل خارج �ململكة  �لتربع وقبول �لتربع وتلقِّ

ـي الأموال من اإحدى  ع اأو تويل اأو تلقِّ ُيـحَظـر على اأي هيئٍة التربُّع مببلغ من املال اأو قبول تربُّ

م اإليها ِوْفـقًا للنموذج رقم )2(  اجلهات خارج اململكة اإل بعد موافقة الوزارة بناًء على طلب يقدَّ

املعتَمـد واملرافق لهذا القرار، وعلى املكتب اأْخـذ راأي اجلهات احلكومية ذات ال�شلة قبل البتِّ 

يف الطلب.  

ـي الأموال من اإحدى  اأو تلقِّ اأو تويل  ع  اأو قبول التربُّ ع للخارج  ويف حال املوافقة على التربُّ

ـ�س له بذلك موافاة الوزارة يف مدة اأق�شاها �شهر من تاريخ  اجلهات خارج اململكة فعلى املرخَّ

ل للخارج قد �ُشـلِّـم للجهة املعنية واأن  املوافقة بالوثائق وامل�شتندات املالية التي تثِبـت اأن املبلغ املحوَّ

ح به من اخلارج قد ا�شُتـخِدم يف الغر�س الذي مت الت�شديق عليه من ِقـَبل الوزارة.  ع امل�شرَّ التربُّ

وت�شري هذه ال�شوابط على تويل املبالغ املالية التي مت جْمـُعـها مبوجب ترخي�س جْمـع املال 

ب�شرط موافقة الوزير، واأن يتم تويل الأموال يف هذه احلالة عرب التحويالت البنكية فقط، ويف 

ع اأو تويل الأموال للخارج م�شروعًا ِوْفـقًا  جميع الأحوال ُيـ�شرَتط اأن يكون الغر�س من قبول التربُّ

لكافة القوانني والأنظمة القانونية املعمول بها مبملكة البحرين. 

مادة )14( 

ـي �أمو�ل بغري ترخي�ض  �الإبالغ بتلقِّ

ع لالأغرا�س العامة  يجب على كل هيئة تلقت اأمواًل عينية كانت اأو نقدية، على �شبيل التربُّ

بغري ترخي�س، اأن ُتـْبـِلـغ املكتب طبقًا للنموذج رقم )3( املعتَمـد واملرافق لهذا القرار خالل �شبعة 

ع والغر�س منه، وعلى املكتب اأن ُيـخِطـرها خالل خم�شة ع�شر يومًا بقبول  اأيام بقيمة هذا التربُّ

ع مع الأغرا�س العامة من عدمه، وُيـعتَبـر  ـه، طبقًا لتفاق الغر�س من التربُّ ع اأو رْفـ�شِ هذا التربُّ

فوات هذه املدة دون رد مبثابة موافقة �شمنية على قبول التربع. 

وللمكتب ال�شتعانة باآراء اجلهات احلكومية ذات ال�شلة اإْن ُوِجـد لذلك مقت�شًى. 

مادة )15( 

قيد �الأمو�ل �لنقدية و�لعينية 

ع ِوْفـقًا حلكم املادة )14( من هذا القرار يجب قْيـد املبالغ  يف حال املوافقة على قبول التربُّ

بها  املعمول  لالإجراءات  ِوْفـقًا  ال�شنوية  الهيئة  ميزانية  يف  الإيرادات  بند  يف  عليها  ـل  املتح�شَّ

بنظامها، واإخطار اجلهة التي تخ�شع لرقابتها بذلك. 

ِوْفـقًا  الهيئة  موجودات  �شجالت  يف  عليها  ـل  املتح�شَّ العينية  الأموال  قْيـد  عليها  يجب  كما 

لالإجراءات املعمول بها بنظامها، واإخطار اجلهة التي تخ�شع لرقابتها بذلك. 
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مادة )16( 

�لنفاذ 

التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكـلٌّ   - املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

 

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة 

�أمين بن توفيق �ملوؤيد  

�شدر بتاريخ: 29 رجب 1443هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مــار�س 2022م
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 ( 1) نموذج
 طلب الترخيص بجمع المال استمارة 

 
مامممم ا يياةع ملمممم ي مممم ياسممممهياة المممم ياة   مممم 

 :اةشب بيواةري ض 
 --------------- 

يمالحظ تيه م :يي
ييجبيتق يهياةطلبيقبليش رينيمنياةشروعي  يجمعياةم ل. ••
ي.ألح يأوجهياةنفعياةع مياةمشروع يجبيأ ييكو يجمعياةم لي ••
 الييجوزيأ ييتهياست  امياألموالي  يغارياألغراضياةت يجمعتيمنيأجل  . ••
 ُيع ياةطلبيمر وضً يإذايمضتيثالثو ييومً يمنيت ريخيتق يمهيدو يرد. ••
 يجبيأ ييتفقياةغرضيمنيجمعياةم ليمعياة  فياةذييأنشلتيمنيأجلهياة ال . ••
اةتمممرببميرفمممت يحىممم بيةممم  يأحممم ياةبنمممو ياةمرب ممم يةممم  ييلتمممامياةممممربميةمممهيرمجمممردي ممم وري ••

وإبطممم رياةمكتمممبيتبب ن تمممهيبمممالليعشمممرايأيممم ميعممممليممممنيتممم ريخي مممت يياةمركممماييبحمممرينيم مممرفياة
 اةحى ب.

يجممممبيعلمممم ياةمممممربميةممممهيأ ييقمممم ميةلمممموزارايتقريممممرًايو قممممً يةلنممممموذ ياةممممم ة ياةم  مممممية ممممذاي ••
أوياإلبطمممم رييةممممم لاةغممممرضليبممممالليبمىمممم يعشممممراييومممممً يمممممنيانت مممم  ياةممممم اياةمحمممم دايةجمممممعيا

يرقبولياةتبرع.
 أواًل:يتب ن تيتمأليرمعر  يط ةبياةترببم:ييي

 تب ن تياة ال :ي (1)

 
 

رقمممممممهياةىمممممممجلي يرقمممممممهيقمممممممراري
اةتممممممممممممممرببمير ةتىممممممممممممممجالي ي

 اإلش  ريوت ري ه

يش رعي   اةمنطق ي  مجمعي 
 طريقي

 .ياةعنوا :1
 مبن ي يشق :

 .يرقهياة  تف:2 
 .ياةبري ياإلةكترون :3 
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 تف  الياةطلب:يييي (2)
 ت ريخيتق يهياةطلبي •• -------  ------  -----

 جمعيتبرع تينق يي 
 تح ي ياةطلب ••

 جمعيتبرع تيعان ي 
 تح ي ياةغرضيمنيجمعياةم ل ••  
 وسال يجمعياةم لياةمطلوب  •• 
 مك  يجمعياةم لياةمح د •• 

    ------ ------ -----مني
 ------   ------  -----حت ي

)ت ايمممممممم يموعمممممممم يجمممممممممعياةممممممممم لي ••
 ون  ي (

 اإلقرار:ي (3)
 ُنقر نحن اةموقع   أدن ه رأ  جمبع اةبب ن ت واةمعلوم ت اةمذكورا    هذه االستم را  حبح .

 اةممثلياةق نون يةل ال ي
)رئبسيمجلسياإلدارا ين ئبيرئبسيمجلسي

 اإلدارا(ي
 األمانياةم ة ي

 االسه: االسه:
 اةرقهياةش   : اةرقهياةش   :

 اةتوقبع: اةتوقبع:

 اة ال يط ةب ياةترببم:ي بته
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 ث نبً : ةالست  ام اةرسم   قط:   

 يوم(:ي 15:ي)بالليذاتياة ل ي آرا ياةج  تياةحكومب  (1)

 اة تهياةرسم ي
 )اسهياةج  ( اةموا ق ي  االسه  

------ 
إ يي رأيياةج  ت
 اةر ض  اةتوقبع ي  (1وج تي)

 اة تهياةرسم ي
 )اسهياةج  ( ةموا ق يا  االسهي  

------ 
 رأيياةج  تي
 اةر ض  اةتوقبع ي (2إ يوج تي)
اةج  تي الستطالعيرأييوميتشملياةم اياةمح داي 30رأيياةمكتب:ي)باللي (2)

 ( ذاتياة ل ي اةحكومب 

 
  

 ةموا ق يا  اةر ض 

 أسب بياةر ض: •
رقهياةترببمي • 

 اةموا ق ي 

 ت ريخياإل  ار:
 ت ريخياالنت   :ي

 راجعياةطلبي ياالسهي اةتوقبعي

 اعتم ديرئبسياةمكتبي ياالسه اةتوقبعي
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 ( 2) نموذج
 طلب ترخيص  استمارة

 المملكة  موال من وإلى خارجاألتلقي وتحويل التبرع وقبول التبرع و 
 

اةع ملممممم ي ممممم يماممممم ا يياسمممممهياة الممممم ياة   ممممم 
ي---------------يي:اةشب بيواةري ض 

يمالحظ تيه م :يي
اةممممم ليأويقبمممموليتبممممرعيأويتحويممممليأويتلقمممم يأيمممم يالييجمممموزيةلمممممربميةممممهياةتبممممرعيرمبلمممم يمممممني ••

أممممممواليإةممممم يأييشممممم ميطببعممممم يأوياعتبممممم رييبممممم ر يمملكممممم ياةبحمممممرينيإاليتتمممممرببميممممممني
 اةوزير.

مملكممم ييممممواليممممنيوإةممم يبممم ر األبمممرعيأويتحويمممليأويتلقممم ياةتاةتبمممرعيأويقبممموليييجمممبيأ ييكمممو ي ••
 اةتحويالتياةبنكب .اةبحرينيعبري

ممممواليألحممم يأوجمممهياةنفمممعياةعممم مياألبمممرعيأويتحويمممليأويتلقممم ياةتيجمممبيأ ييكمممو ياةتبمممرعيأويقبمممولي ••
 اةمشروع .

ممممواليممممعياة ممم فياألبمممرعيأويتحويمممليأويتلقممم ياةتيجمممبيأ ييتفمممقياةغمممرضيممممنياةتبمممرعيأويقبمممولي ••
 اةذييأنشلتيمنيأجلهياة ال .

تلقمممم ياألمممممواليمممممنيي مممم يح ةمممم ياةموا قمممم يعلمممم ياةتبممممرعيةل مممم ر يأويقبممممولياةتبممممرعيأويتحويممممليأو ••
إحممم  ياةج ممم تيبممم ر ياةمملكممم ي علممم ياةممممربميةمممهيتمممذةأيموا ممم اياةممموزاراي ممم يمممم ايأق ممم ه ي
شمممم ريمممممنيتمممم ريخياةموا قمممم ير ةوثمممم ئقيواةمىممممتن اتياةم ةبمممم ياةتمممم يتثبممممتيأ ياةمبلمممم ياةمحممممولي
ةل مممم ر يقمممم يسمممملهيةلج مممم ياةمعنبمممم يوأ ياةتبممممرعياةم ممممر يرممممهيمممممنياة مممم ر يقمممم ياسممممت  مي مممم ي

 ت  يقيعلبهيمنيقبلياةوزارا.اةغرضياةذييتهياة
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 أواًل: تب ن ت تمأل رمعر   ط ةب اةترببم:   
 تب ن تياة ال :ي (1)

 
 

رقمممممممهياةىمممممممجلي يرقمممممممهيقمممممممراري
اةتممممممممممممممرببمير ةتىممممممممممممممجالي ي

 اإلش  ريوت ري ه

 ش رعي   اةمنطق ي  مجمعي 
 طريقي

 .ياةعنوا :1
 مبن ي يشق :

 .يرقهياة  تف:2 
 .ياةبري ياإلةكترون :3 

 تف  الياةطلب:يي (2)
 ت ريخيتق يهياةطلب •• -----  ------ ي-----

 تحويليأمواليأويتبرع تيعانب يإة يب ر ياةمملك  
 تح ي ياةطلب ••

 قبوليأمواليأويتبرع تيعانب يمنيب ر ياةمملك  
 نق ي  عان 

  نوعياةتبرع ••

-------------عبمممممممم رايعممممممممن:ي
---------- 

-----------قبمتمممممممهياةتق يريممممممم ي
-------- 

 مق ارهي
------------- 

 اةعمل ي
(------------) 

  تح ي ياةغرض •• 

 -------------  ------ ي-----
اةتمممممممممممم ريخياةمتوقممممممممممممعي ••

 الستقب لياةتبرع
 أويإرس لياةتبرع ••

تح يممممممممممم ياةشممممممممممم م ي •• االسه: ••
 اةج  ياةمراد:

)تحويمممملياألمممممواليإةا مممم ي
 من  ( األموال قبول  

 جنىاته: ••

 )اةرقهياةش    يرقهياةىجل(تب ن تهي ••
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ياةعنوا ير ةتف ال: ••
 

ياسهي  حبياةحى ب:
 اسهياةم رف:

 :IBANرقهياةحى بياة وة ي

تب نممممممممممم تياةم مممممممممممرفي ••
  دابلياةمملك :

ياسهي  حبياةحى ب:
ياسهياةم رف:

 اة وة :
 :IBANرقهياةحى بياة وة ي

تب نممممممممممم تياةم مممممممممممرفي ••
 ب ر ياةمملك :

ياإلقرار: (3)
يأدن هيرأ يجمبعياةبب ن تيواةمعلوم تياةمذكوراي  يهذهياالستم راي حبح .ُنقرينحنياةموقع  ي

ياةممثلياةق نون يةل ال ي
)رئبسيمجلسياإلدارا ين ئبيرئبسيمجلسي

ياإلدارا(ي
ياألمانياةم ة ي

ياالسه:ياالسه:
ياةرقهياةش   :ياةرقهياةش   :

ياةتوقبع:ياةتوقبع:

يبتهياة ال يط ةب ياةترببم:ي
 يييث نبً :يةالست  امياةرسم ي قط:

ييوم(:يي15:ي)بالليذاتياة ل ييآرا ياةج  تياةحكومب  (1)

 اة تهياةرسم ي
ي)اسهياةج  ( اةموا ق يي االسه 

------ 
إ يييرأيياةج  ت
ياةتوقبع ي  (1وج تي) ياةر ضي

 اة تهياةرسم ي
ي)اسهياةج  ( ةموا ق ياي االسهي 

ي------
ياةج  تيرأيي

 اةر ضي اةتوقبع يي(2إ يوج تي)
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اةج  تي الستطالعيرأييوميتشملياةم اياةمح داي 30رأيياةمكتب:ي)باللي (2)
 ( ذاتياة ل ي اةحكومب 

 
  

 ةموا ق يا  اةر ض 

 أسب بياةر ض: •
رقهياةترببمي • 

 اةموا ق ي 

 ت ريخياإل  ار:
 ت ريخياالنت   :ي

 راجعياةطلبي ياالسهي اةتوقبعي

 اةمكتبي ياالسهاعتم ديرئبسي اةتوقبعي
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 ( 3) نموذج
 إبالغ بتلقي أموال بغير ترخيص  استمارة

 
اسممممهياة المممم ياة   مممم ياةع ملمممم ي مممم ي ••

 ---------------  ما ا ياةشب بيواةري ض 

 مالحظ تيه م :يي
يجممممب علمممم  كممممل هالمممم  تلقممممت أممممموااًل عانبمممم  ك نممممت أو نق يمممم ل علمممم  سممممبال اةتبممممرع ةألغممممراض  ••

 .اةمكتبيبالليسبع يأي ميرقبم يهذاياةتبرعيواةغرضيمنهاةع م  رغار ترببمل أ  ُتبل  
دو  رد أ   بمىممم  عشمممر يومممم ً رقبوةمممهيأويمضمممتي اةمكتمممببطمممرهيأيلتمممام كمممل ممممن تلقممم  تبرعمممً  و  ••

يبممممانيكبممممهيكممممليممممم ييتعلممممقير ةممممم لياةمتبممممرعيرممممهيمممممنيحامممم يإنف قممممهي مممم ي تقريممممراً  ةلمكتممممبيقمممم مي
 اةغرضياةمتبرعيمنيأجله.

ير ممممقيرمممم ةتقريريكشممممفييتضمممممنياسممممهيأوي ممممف ياةمتبممممرعيواةمىممممتفا ينيمممممنياةتبممممرعيوبب نمممم ت هي ••
ومممم  يحممم جت هيةلمممم لليوك  ممم ياةمعلومممم تيواألوراعياةثبوتبممم ياةمتعلقممم ير نفممم عيهمممذهياةتبرعممم تي

 .يطلب  ياةمكتبواةت ي
 اةتبرعيألح يأوجهياةنفعياةع مياةمشروع .قبولييجب أ  يكو   ••
 اةتبرعيمعياة  فياةذييأنشلتيمنيأجلهياة ال . قبول يجبيأ ييتفقياةغرضيمن ••

 أواًل: تب ن ت تمأل رمعر   ط ةب اةترببم:   
 تب ن تياة ال :ي (1)

 
 

رقمممممممهياةىمممممممجلي يرقمممممممهيقمممممممراري
اةتممممممممممممممرببمير ةتىممممممممممممممجالي ي

 اإلش  ريوت ري ه

 ش رعي   اةمنطق ي  مجمعي 
 طريقي

 .ياةعنوا :1
 مبن ي يشق :

 .يرقهياة  تف:2 
 .ياةبري ياإلةكترون :3 

 تف  الياةطلب:يي (2)
 ت ريخيتق يهياةطلبي •• -------------  ------ ي-----

 
  تح ي ياةغرضيمنيتلق ياألموال ••
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 االسه:

تح يمممم ياةشمممم ميأوياةج مممم ياةتمممم ي ••
  تهيتلق ياألمواليمن  .

 جنىاته:ي
 تب ن تهي)اةرقهياةش    يرقهياةىجل(ي

 اةعنوا ير ةتف ال:
 

 تحويلي -شبأيي – نق ي عان ي

 تح ي ياألموال ••
 عب رايعن:يي

-------------- 
 قبمتهياةتق يري ي

-------------- 

 مق ارهي
----------- 

 اةعمل ي
(----------) 

-------------  ------ ي-----   ت ريخيتلق ياألموال •• 
   حبياةحى ب:اسهي 

 اسهياةم رف:ي
 : IBANرقهياةحى بياة وة ي

اةمتلقمممممممممم ي تب نمممممممممم تياةم ممممممممممرف ••
 )اة  صير ة ال (

 اسهي  حبياةحى ب:
 اسهياةم رف:ي

 اة وة :
 :IBANرقهياةحى بياة وة ي

 
ل  منممممه  تب نمممم تياةم ممممرف •• اةُمرسممممم

 األموال

 اإلقرار:ي (3)
 واةمعلوم تياةمذكوراي  يهذهياالستم راي حبح .ُنقر نحن اةموقع   أدن ه رأ  جمبع اةبب ن ت 

 اةممثلياةق نون يةل ال ي
)رئبسيمجلسياإلدارا ين ئبيرئبسيمجلسي

 اإلدارا(ي
 األمانياةم ة ي

 االسه: االسه:

 اةرقهياةش   : اةرقهياةش   :

 اةتوقبع: اةتوقبع:
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 بتهياة ال يط ةب ياةترببم:ي
    ث نبً : ةالست  ام اةرسم   قط:

 : ذاتياة ل ي آرا ياةج  تياةحكومب  (1)

 اة تهياةرسم ي
 )اسهياةج  ( اةموا ق ي  االسه 

------ 
إ يي رأيياةج  ت
 اةر ض  اةتوقبع ي  (1وج تي)

 اة تهياةرسم ي
 )اسهياةج  ( ةموا ق يا  االسهي 

------ 
 رأيياةج  تي
 اةر ض  اةتوقبع ي (2إ يوج تي)
  اةمح دايآلرا ياةج  تياةحكومب يوميتشملياةم اي 15بالليرأيياةمكتب:ي) (2)

 ( ذاتياة ل ي

 
   

 ةموا ق يا  اةر ض 

 أسب بياةر ض: •
رقهياةترببمي • 

 اةموا ق ي 

 ت ريخياإل  ار:
 ت ريخياالنت   :ي

 راجعياةطلبي ياالسهي اةتوقبعي

 اعتم ديرئبسياةمكتبي ياالسه اةتوقبعي
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 ( 4) نموذج
 مالي النموذج ال

 
 رشأ يح ال يجمعياةتبرع ت:ي (1)
 اةتبرع ت:ح ال يجمعي •

)ترفققققل مققققنسخة مع مدقققق ا حساةققققصر حقققق   س دققققن   سة ققققرف  
 أو كشف منسابرعنت  سسيخيا( –

 ---------- 
 

 ----------  مق ارياةم رو  تياإلداري ي)إ يوج ت(: •
 ع دياةمىتفا ين: •

 –)يرفققققققققققققققل مققققققققققققققنسخة مع كشققققققققققققققف م  ققققققققققققققةن   سةدققققققققققققققا يصي  
  سةداخص ت  سثب تيا(

 ---------- 

إنف قممهي مم ياةغممرضياةممذييجمممعيإقممراريرممأ ياةممم ليتممهي •
 ----------  منيأجله:

ثب تمممم تياة   مممم يمر قمممم تياةطلممممبيواةتمممم يتتضمممممنياإلي •
 ----------  ر نف ع اةتبرع    اةغرض اةذي ُق م من أجله:

 اإلقرار:ي (2)
نقمممرينحمممنياةموقعممم  يأدنممم هيرمممأ ياةمممم لياةممممذكوريقممم يأنفمممقي ممم ياةغمممرضياةمممذييجممممعيممممنيأجلمممهي

  واةمعلومممممم تياةممممممذكوراي ممممم يهمممممذهياالسمممممتم رايومر ق ت ممممم ي مممممحبح يوأننممممموأ يجمبمممممعياةبب نممممم تي
 عل يأتهياالستع اديةتق يهيك   ياةبب ن تيواةمىتن اتياإلض كب ياةت يتطلب  ياةوزارا.

 اةممثلياةق نون يةل ال ي
)رئبسيمجلسياإلدارا ين ئبيرئبسيمجلسي

 اإلدارا(ي
 األمانياةم ة ي

 االسه: االسه:
 اةرقهياةش   : اةش   :اةرقهي

 اةتوقبع: اةتوقبع:

 بتهياة ال يط ةب ياةترببم:ي
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )43( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة عايل - جممع 742 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  من   742 جممع  عايل  منطقة  يف  الكائن   07032728 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

ِلـما هو وارد يف  ِوْفـقًا  اإىل ت�شنيف مناطق املقابر )GY( )مقربة عايل(   )AR( الآثار مواقع 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار  اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1443 هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 فبراير 2022م
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 وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )44( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة �لعكر �ل�سرقي - جممع 623 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

623 من  ال�شرقي جممع  العكر  الكائن يف منطقة    06013752 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

ـطة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق املعار�س التجارية )COM( ِوْفـقًا  ت�شنيف املناطق غري املخطَّ

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

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

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 فبراير 2022م
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 وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )45( ل�سنة 2022 

ب�ساأن ت�سنيف عقار  يف منطقة د�ر كليب - جممع 1048 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10026344 الكائن يف منطقة دار كليب ـ جممع 1048 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ

ـق  مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 فبراير 2022م
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 وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

قر�ر رقم )46( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عدد من �لعقار�ت 

يف منطقة �لِعـكر �ل�سرقي جممع )623( ومنطقة �لِعـكر �لغربي جممع )624(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

  قرر �الآتي:

مادة )1(

ـف العقارات الكائنة يف كل من منطقة الِعـكر ال�شرقي جممع )623( ومنطقة الِعـكر  ُتـ�شنَّ

الغربي جممع )624( �شمن الت�شنيفات الآتية:



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

96

و)06025695(  و)06023676(  و)06021685(   )06020973( باأرقــام  العقــارات   -1

و)06025696( و)06025697( و)06025779( و)06025881( و)06027153( �شمــن 

.)PS( ت�شنيف مناطق الِخـْدمات والمرافق العامة

2- العقــاران رقمــا )06020965( و)06020968( �شمــن ت�شنيــف مناطــق ال�شــكن الخا�ــس                

.)RA( اأ

.)RHB( شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن المت�شل ب� )3- العقار رقم )06020955

ـق عليها ال�شرتاطات  وذلك كله ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار وتطبَّ

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

مادة )2(

ـر ت�شنيف عدد من العقارات الكائنة يف منطقة الِعـكر الغربي جممع )624( وذلك على  يغيَّ

النحو الآتي:

ـطة )UP( اإلى ت�شنيف مناطق  1- العقار رقم )06013930( من ت�شنيف المناطق غير المخطَّ

.)RB( ال�شكن الخا�س ب

 )RB( من ت�شنيف مناطق ال�شكن الخا�س ب )2- العقاران رقما )06023882( و)06023883

.)PS( اإلى ت�شنيف مناطق الِخـْدمات والَمـرافق العامة

ـق عليها ال�شرتاطات  وذلك كله ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار وتطبَّ

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

مادة )3(

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

مادة )4(

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

 

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

                                                 ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 28 فبراير 2022م



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

97



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

98

م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )10( ل�سنة 2022 

 ب�ساأن قو�عد و�إجر�ء�ت تنفيذ �ل�سند�ت �لتنفيذية �ل�سادرة �سد �ملرخ�ض لهم 

من قبل م�سرف �لبحرين �ملركزي 

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

2021، وعلى الأخ�س املادة )50( منه،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2022 ب�شاأن اإجراءات طلب تنفيذ ال�شندات التنفيذية والتظلم 

من قرارات قا�شي مكمة التنفيذ،

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2022 بتحديد فئات املرخ�س لهم التي ت�شري عليها الإجراءات 

القانونية املن�شو�س عليها يف قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ب�شاأن تنفيذ 

ال�شندات التنفيذية،

ُقِرَر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

�لوز�رة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

قانون �لم�سرف: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006.

قانــون �لتنفيــذ: قانــون التنفيــذ في المــواد المدنية والتجاريــة ال�شادر بالمر�شــوم بقانون رقم 

)22( ل�شنة 2021.

�ل�سند�ت �لتنفيذية: ال�شندات المن�شو�س عليها في المادة )2( من قانون التنفيذ.

�الإد�رة �لمخت�سة: اإدارة المتابعة بم�شرف البحرين المركزي. 

�لُمرخ�ض له: المرخ�س له المنفذ �شده من �شمن الفئات المحددة بموجب القرار رقم )35( 

ل�شــنة 2022 بتحديــد فئــات المرخ�س لهم التي ت�شــري عليهــا الإجراءات القانونيــة المن�شو�س 

عليها في قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ب�شاأن تنفيذ ال�شندات التنفيذية.
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�ملادة �لثانية

قو�عد �لتنفيذ

1-  يكون التنفيذ بموجب ال�شندات التنفيذية على الأ�شول الخا�شة بالمرخ�س له كا�شتثماراته 

فــي روؤو�ــس اأمــوال ال�شــركات الأخــرى اأو ا�شــتثماراته العقارية اأو ا�شــتثماراته في ال�شــندات 

وال�شكوك اأو اإيداعاته لدى بنوك اأخرى.

2-  اإذا لــم يقــم الُمرخ�ــس لــه بتنفيذ محل ال�شــند التنفيذي خــالل الأجل المحدد فــي المادة 

الثالثــة مــن هذا القرار، يجوز للم�شــرف اأن يفر�س على المرخ�س له اأيــة قيود اأو جزاءات 

اأو تدابيــر اإداريــة يراهــا منا�شــبة وفقــًا لقانون الم�شــرف، بما يحافظ على �شــالمة النظام 

الم�شرفي.

�ملادة �لثالثة

�إجر�ء�ت �لتنفيذ 

ُيحــال طلــب التنفيذ اإلــى الم�شرف تلقائيًا من تاريخ اعتماد طلــب التنفيذ وفقًا لالإجراءات   -1

الواردة في القرار رقم )24( ل�شــنة 2022 ب�شــاأن اإجراءات طلب تنفيذ ال�شــندات التنفيذية 

والتظلم من قرارات قا�شي التنفيذ. 

2-  تتولى الإدارة الُمخت�شة ت�شــجيل الطلبات المحالة اإليها من الوزارة في �شــجل خا�س ب�شــاأن 

تنفيذ ال�شندات التنفيذية يعد لأغرا�س متابعة التنفيذ �شد المرخ�س له.

3-  يُمنــح المرخ�ــس لــه اأجــالً ل يتجاوز اإحدى وع�شــرون يوماً مــن تاريخ اعتماد طلــب التنفيذ 

لتنفيذ محل ال�شند التنفيذي اأو تقديم ت�شوية مع المنفذ له. 

�ملادة �لر�بعة

على الإدارات املعنية بامل�شرف تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ العمل باأحكام 

قانون التنفيذ، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

                           

�شدر بتاريخ: 7 �شعبــان 1443هــ

المــــــوافــــــق: 10 مار�س 2022م
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�جلهاز �لوطني لالإير�د�ت

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2022 

ب�ساأن �لعالمة �ملميزة لل�سلع �النتقائية  

 

الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات: 

بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية املوحدة لل�شريبة 

النتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )18( منها، 

وعلى القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية ال�شادرة 

2022، وعلى الأخ�س املادة  2017، املُعدلة بالقرار رقم )31( ل�شنة  بالقرار رقم )17( ل�شنة 

)44( منها، 

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية، 

قرر �الآتي: 

مادة )1(  

�لتعريفات 

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف التفاقية املوحدة 

لل�شريبة النتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شدق عليها بالقانون رقم )39( 

التنفيذية  ولئحته  النتقائية،  ال�شريبة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )40( رقم  والقانون   ،2017 ل�شنة 

ال�شادرة بالقرار رقم )17( ل�شنة 2017، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين 

كل منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

�لالئحة: الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية ال�شادرة 

بالقرار رقم )17( ل�شنة 2017. 

�لرئي�ض �لتنفيذي: الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات. 

�لمورد �لمعتمد: الجهة التي يعتمدها الجهاز لتوريد العالمة المميزة. 

�لنظــام �الإلكترونــي: النظــام الإلكترونــي المعتمــد من الجهــاز لأغرا�س تتبع العالمــة المميزة 

وتحديد من�شاأها. 

مادة )2(  

�ملّورد �ملعتمد للعالمة �ملميزة  

تورد العالمة المميزة من ِقبل الموردين المعتمدين من الجهاز.  اأ- 
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فيما عدا الموردين المعتمدين، ُيحظر اإنتاج، اأو توريد، اأو بيع، اأو مقاي�شة، اأو مبادلة العالمة  ب- 

المميزة. 

مادة )3(  

�سر�ء �لعالمة �ملميزة  

على الم�شــجل قبل طرح �شــلع انتقائية لال�شــتهالك في مملكة البحرين تقديم طلب للجهاز  اأ- 

ب�شاأن �شراء العالمة المميزة على النموذج المعد لذلك. 

يقدم الطلب م�شفوعًا بالمتطلبات الآتية:  ب- 

1- بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم ت�شجيله لأغرا�س ال�شريبة النتقائية.  

2- نوع ال�شلع النتقائية التي �شُتو�شع العالمة المميزة عليها. 

3- عدد العالمات المميزة التي يرغب ب�شرائها. 

4- تحديد موقع و�شع العالمة المميزة على ال�شلع النتقائية. 

5- اأي معلومات اأو متطلبات يحددها الجهاز. 

ي�شدر الجهاز قراره بالبت في طلب ال�شــراء ويخطر به مقدم الطلب خالل )15( يومًا من  ج- 

تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء تلك المدة دون رد بمثابة رف�ٍس �شمنٍي له. 

مادة )4( 

�لتظلم من رف�ض طلب �سر�ء �لعالمة �ملميزة 

يجوز ملقدم الطلب التظلم لدى اجلهاز من قرار رف�س طلبه خالل )30( يومًا من تاريخ 

اإخطاره برف�س طلبه، اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا �شمنيًا. 

دون  املدة  هذه  فوات  ويعترب  تقدميه،  تاريخ  من  يومًا  تظلمه خالل )15(  البت يف  ويجب 

اإخطاره بنتيجة التظلم مبثابة رف�ٍس �شمنٍي له. 

مادة )5(  

حيازة �لعالمات �ملميزة  

يجب على اأي �شخ�س يحوز عالمات مميزة اللتزام بالآتي: 

حفظ العالمات المميزة وتخزينها ب�شكل اآمن قبل و�شعها على ال�شلع النتقائية.   -1

الحتفاظ ب�شجالت لجميع العالمات المميزة الم�شتخدمة وغير الم�شتخدمة.   -2
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مادة )6(  

و�سع وتفعيل �لعالمة �ملميزة  

يجــب اللتــزام بو�شــع عالمة مميــزة على ال�شــلع النتقائيــة بالكيفية التي يحددهــا الجهاز  اأ- 

وتفعيلها قبل طرحها لال�شتهالك في مملكة البحرين.  

يوفر الجهاز للم�شجلين الو�شائل الالزمة للتحقق من تفعيل العالمة المميزة.  ب- 

تو�شع العالمة المميزة على ال�شلع النتقائية المراد طرحها لال�شتهالك في مملكة البحرين،  ج- 

وذلــك قبــل دخولهــا مــن اأحد منافــذ المملكــة، كما يجــوز اأن تو�شع فــي اأحد الم�شــتودعات 

ال�شريبية المرخ�شة ما عدا المناطق والأ�شواق الحرة المرخ�شة كم�شتودعات �شريبية، اأو 

في اأي مواقع اأخرى يحددها الجهاز. 

تتولى �شــئون الجمارك م�شــوؤولية التحقــق من �شالحية وتفعيل العالمــة المميزة المو�شوعة  د- 

على ال�شلع النتقائية عند دخولها لمملكة البحرين. 

هـ- ل يجوز اإزالة العالمة المميزة المفعلة المو�شوعة على ال�شلع النتقائية.  

ي�شتثنى من تطبيق اأحكام هذه المادة ال�شلع النتقائية المعفاة من ال�شريبة وفقًا للقانون.  و- 

مادة )7( 

�إبطال �لعالمة �ملميزة و�إلغاء تفعيلها 

ُتبطل العالمة المميزة في اأي من الحالت الآتية:  اأ- 

1- اإذا تم الح�شول عليها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القرار. 

تاريخ  تفعيلها في غ�شون )12( �شهرًا من  اأو  النتقائية  ال�شلع  يتم و�شعها على  لم  2- اإذا 

�شرائها. 

3- اأي حالة اأخرى يحددها الجهاز. 

تحظر حيازة العالمات المميزة التي تم اإبطالها، ويجب اإتالفها من قبل ال�شخ�س الم�شوؤول  ب- 

عن و�شعها اأو من ينيبه، اأو من كانت في حيازته. 

ُيلغى تفعيل العالمات المميزة في الحالت الآتية:  ج- 

1- الحالت الواردة في الفقرة )اأ( من هذه المادة. 

2- عند حدوث خطاأ في عملية تفعيل العالمات المميزة. 

المميزة عليها تم ت�شديرها خارج  التي تم و�شع العالمات  ال�شلع النتقائية  3- اإذا كانت 

مملكة البحرين. 

4- عند اإتالف ال�شلع النتقائية قبل طرحها لال�شتهالك في مملكة البحرين. 

5- اأي حالة اأخرى يحددها الجهاز. 
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با�شــتثناء مــا ورد فــي البنــد )3( مــن الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، يجب على ال�شــخ�س  د- 

الم�شوؤول عن و�شع العالمات المميزة اأن يطلب اإبطالها اأو اإلغاء تفعيلها في اأي من الحالت 

الواردة في الفقرتين )اأ( و )ج( من هذه المادة. 

يتم اإلغاء تفعيل العالمة المميزة اأو اإبطالها بعد الح�شول على موافقة الجهاز.  هـ- 

مادة )8(  

��ستحقاق �ل�سريبة 

مع مراعاة حالت الإعفاء من ال�شريبة النتقائية الواردة يف القانون والالئحة، تعترب �شلعة 

غري م�شدد عنها ال�شريبة كل �شلعة انتقائية يتم ا�شتريادها، اأو حيازتها، اأو تداولها، اأو توريدها، 

اأو بيعها دون و�شع عالمة مميزة �شاحلة ومفعلة عليها بعد التواريخ التي يتم تديدها من قبل 

اجلهاز، وذلك كله ما مل يثبت العك�س. 

مادة )9( 

�لنفاذ 

على كافة اجلهات املعنية - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

�لرئي�ض �لتنفيذي للجهاز �لوطني لالإير�د�ت 

رنا �إبر�هيم فقيهي 

  

�شدر بتاريخ: 7 �شعبـــان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 10 مار�س 2022م
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�جلهاز �لوطني لالإير�د�ت

 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2022 

ب�ساأن مر�حل تطبيق نظام �لعالمة �ملميزة على �ل�سلعة �النتقائية )�ل�سجائر(

 

الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني لالإيرادات: 

بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية املوحدة لل�شريبة 

النتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )18( منها، 

وعلى القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية ال�شادرة 

2022، وعلى الأخ�س املادة  2017، املعدلة بالقرار رقم )31( ل�شنة  بالقرار رقم )17( ل�شنة 

)44( منها، 

2022 ب�شاأن العالمة املميزة لل�شلع النتقائية، وعلى الأخ�س  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

املادة )8( منه، 

قرر �الآتي:  

�ملادة �الأوىل

للم�شجلني لأغرا�س ال�شريبة النتقائية وفقًا لأحكام القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن 

عرب  )ال�شجائر(  النتقائية  لل�شلعة  املميزة  العالمات  �شراء  طلبات  تقدمي  النتقائية  ال�شريبة 

النظام الإلكرتوين املعتمد من اجلهاز بدءًا من تاريخ 11 مار�س 2022.

 

�ملادة �لثانية

يحظر  والالئحة،  القانون  يف  الواردة  النتقائية  ال�شريبة  من  الإعفاء  حالت  مراعاة  مع 

و�شع عالمة مميزة �شاحلة  دون  البحرين  اإىل مملكة  )ال�شجائر(  النتقائية  ال�شلعة  ا�شترياد 

ومفعلة بدءًا من تاريخ 15 مايو 2022. 

�ملادة �لثالثة

يحظر حيازة اأو تداول اأو توريد اأو بيع ال�شلعة النتقائية )ال�شجائر( دون و�شع عالمة مميزة 

�شاحلة ومفعلة بدءًا من تاريخ 14 اأغ�شط�س 2022. 
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�ملادة �لر�بعة

على كافة اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

�لرئي�ض �لتنفيذي للجهاز �لوطني لالإير�د�ت 

رنا �إبر�هيم فقيهي 

 

�شدر بتاريخ: 7 �شعبان 1443هـ

المـــوافــــــــق: 10 مار�س 2022م
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 �الإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

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

�إعالن رقم )9( 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 نْقـل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

 وي�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�ملِـْلـكية �ل�سناعية
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 .مدختسملل ةددحملا فادھألا دنع يعیبطلا زاغلا طغض ىلع ظافحلا
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1749  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 06/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160083 :بلطلا مقر ]21[
 08/06/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2014/077394  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   PA 2013 70764[31] 
[32] 12/12/2013 

 كرامندلا ]33[
 -2 ،لھدناس ساموت ، نتسیرك -1:نوعرتخملا ]72[
 ایب ،ملوھلا
 سأ/ھیأ يوسبوت رودلاھ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 يج ھیك 2800 1 يللآ يوسبوت رودلاھ -1  :كلاملا ناونع
 كرامنادلا ،يبجنیل سا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C01B 3/38 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 3278452 A  
D2: EP 1927577 A1 

 
 قیلخت زاغ جاتنإل ةیلمع  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ریرمت قیرط نع ىلعأ ةینوبركوردیھ داوم ىلع يوتحی يذلا تانوبركوردیھلا يذغم نم بكرم زاغ جاتنإل ةیلمع 
 .ةیناثلا لبق ام حالصالا ةلحرم يف ءازجأ ریرمتو ىلوألا ةلحرملا يف تانوبركوردیھلا نم ءزج
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1750 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  02/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150141 :بلطلا مقر ]21[
 20/09/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/NO2014/050039  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   20130411[31] 
[32] 20/03/2013 

 جیورن ]33[
 ،تدومأ -2 ،دمحم ،يروجابلا -1:نوعرتخملا ]72[
 ھنیرأ
 سأ ھیأ میكلإ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 ،ولسوأ 0377- نا يب ، 65 نیافسفوھ -1  :كلاملا ناونع
 جیورنلا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09K 8/90, D21H 11/18 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 2013035263 A1  
D2: US 4767848 A1  
D3: US 6630054 B1  
D4: FR 2753995 A1 

 
 طفنلا رابآ عئاوم يف ةجوزللا ببسم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 زولیلسلا  وأ ةطبارتم تائیزج مضی روكذملا ریفسوكسیفلا ، طفنلا رابآ لئاوسل ریفسوكسیف ىلع عارتخالا اذھ فلأتی 
 .)MFC( يطیخ
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
  1751 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
  06/03/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150085 :بلطلا مقر ]21[
 10/06/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2013/076021  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

   1261964[31] 
[32] 12/12/2012 

 اسنرف ]33[
 ،رجیك -2 ،نیفودول ،ریفوب -1 :نوعرتخملا ]72[
 تربیلیف ،يفالفیل -4 ،نیرثاك ،شورال -3 ،ينافیتس
 -2 ،زلفون زیجرینیا ھیب فا يآ -1 :ةءاربلا كلام ]73[
 سنارف امیكرأ
-فا ،يرب-سیوب ود وینفأ 4 تإ 1 -1  :كلاملا ناونع

 ور،420 -2 ،اسنرف ،سكدیس نوسیملام– لیور 92852
 اسنرف ،سبمولوك 92700 -سفروأ  ود ينیتسیإر ود
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[
  

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B01J 20/18 B01J 20/28 
C07C 29/76 C07C 37/82 

 
 :عجارملا ]56[

D1: FR 2925366 A1 
 

 
 اھلامعتساو اھریضحت ةیلمع ،ةیتلویز تازتمم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نیب عمجتو ،مویرابلا يوحت X تیلویزلا نم ةلتكم تارولب ىلع ةینبم ةیتیلویز تازتممب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 تابكامم روسك لصف يف تاقیبطت تازتمملا هذھل نإ .ةیكیناكیملا ةوقلاو ةیئاقتنالاب قلعتی ام يف ىلثملا صئاصخلا
 لیثیا يئانث ،نیولوت ورتین لثم ،ةلدبتسملا نیولوت تابكامم لصف يف ،نیلیاز صاخ لكشبو ةیرطعلا C8 )تارموسیأ(
 .تایركسلا لثم ،نیجوردیھلا ةددعتم لاوغألا لصف يفو تالوزیركلا لصف يف ،دیمأ يئانث نیولوت ،نیولوت
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 �الإعالنات �ل�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن �لر�سوم و�لنماذج �ل�سناعية 

�إعالن رقم )7( ل�سنة 2022

 

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

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

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�ملِـْلـكية �ل�سناعية
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رقم �لطلب:  ب ت /  1875

��سم �لطالب:  مولن تكنولوجيز، انك.

عنو�نــه: مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم �لطلب: 2021/11/11

و�ســف طلــب �لت�سميــم: المطالبــة بت�شــجيل الحقــوق في �شــكل وهيئة �شــيارة كما هــو مبين في 

الر�شومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شيارة ل ت�شكل جزًءا من المطالبة.

 �لت�سنيف :08-12

��سم �لوكيل �لمفو�ض: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنو�نه : يونايتد تاور، مكتب 2945، الطابق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية،

  مملكة �لبحرين، 2215

   

رقم الطلب:  ب ت /  1876

ا�شم الطالب :  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه : مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11

و�شف طلب الت�شميم:  المطالبة بت�شــجيل الحقوق في �شــكل وهيئة م�شباح اأمامي ل�شــيارة كما 

هو مبين في الر�شــومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شــيارة ل ت�شــكل جزًءا 

من المطالبة.

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه : يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية، 

 مملكة البحرين، 2215
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رقم الطلب:  ب ت /  1877

ا�شم الطالب:  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه: مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانــه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11

و�شف طلب الت�شميم:  المطالبة بت�شجيل الحقوق في �شكل وهيئة جنط �شيارة كما هو مبين في 

الر�شومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شيارة ل ت�شكل جزًءا من المطالبة.

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه: يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابــق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية، 

 مملكة البحرين، 2215

        

رقم الطلب:  ب ت /  1878

ا�شم الطالب:  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه: مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانــه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11
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الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه: يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابــق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية،  

مملكة البحرين، 2215

        

رقم الطلب:  ب ت /  1879

ا�شم الطالب :  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه : مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11

و�شف طلب الت�شميم:  المطالبة بت�شجيل الحقوق في �شكل وهيئة �شقف �شيارة كما هو مبين في 

الر�شومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شيارة ل ت�شكل جزًءا من المطالبة.

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه: يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابــق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية،

  مملكة البحرين، 2215

        

رقم الطلب:  ب ت /  1880

ا�شم الطالب :  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه : مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11

و�شف طلب الت�شميم:  المطالبة بت�شجيل الحقوق في �شكل وهيئة مقاعد �شيارة كما هو مبين في 

الر�شومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شيارة ل ت�شكل جزًءا من المطالبة.
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 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه: يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابــق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية،

  مملكة البحرين، 2215

        

رقم الطلب:  ب ت /  1881

ا�شم الطالب:  مولن تكنولوجيز، انك.

عنوانــه: مولــن تكنولوجيــز، انــك. )وعنوانــه  1405 بايونير �شــتريت، بريــا، كاليفورنيا 92821، 

الوليات المتحدة الأمريكية(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/11/11

و�شــف طلــب الت�شميــم:  المطالبــة بت�شــجيل الحقوق في �شــكل وهيئــة مق�شورة �شــيارة كما هو 

مبين في الر�شــومات. اإن الخطوط المتقطعة التي ت�شور اأجزاء من ال�شــيارة ل ت�شــكل جزًءا من 

المطالبة.

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: كاليد اآي بي �شيرف�شز ذ.م.م

عنوانــه: يونايتــد تاور، مكتب 2945، الطابــق 29، مبنى 316، طريق 4609، مجمع 346، �س.ب. 

2215، المنامة/ الواجهة البحرية، 

 مملكة البحرين، 2215

     

رقم الطلب: ب ت /  1882

ا�شم الطالب: فيراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، 41100 مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/12/07
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الت�شنيف :06-26

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1883

ا�شم الطالب: فيراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه: فيراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، 41100 مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/12/07

و�شــف طلــب الت�شميــم:  الت�شميــم الحالــي يتعلــق بم�شابيــح ال�شــيارة الخلفية كما هــو مو�شح 

بالر�شومات.

 الت�شنيف :06-26

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

    

رقم الطلب:  ب ت /  1884

ا�شم الطالب: فيراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، 41100 مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/12/07

و�شــف طلــب الت�شميــم:  الت�شميــم الحالــي يتعلــق ب�شــيارة ، ول �شــيما ال�شــيارة الريا�شية ذات 

المقعدين

 الت�شنيف :08-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

117

رقم الطلب: ب ت /  1885

ا�شم الطالب : فيراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، 41100 مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/12/07

و�شف طلب الت�شميم:  يتعلق الت�شميم الحالي بطوق عجلة ال�شيارة.

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1886

ا�شم الطالب: فيراري اأ�س. بيه. اأيه.

عنوانه : فيراري اأ�س. بيه. اأيه. )وعنوانه  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، 41100 مودينا، اإيطاليا(

تاريخ تقديم الطلب: 2021/12/07

و�شف طلب الت�شميم: الت�شميم الحالي يتعلق ب�شــيارة  لعبة، ول �شــيما �شيارة لعبة ريا�شية ذات 

مقعدين

 الت�شنيف :01-21

ا�شم الوكيل المفو�س: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990
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رقم الطلب:  ب ت /  1887

ا�شم الطالب :  جروب لوت�س ليمتد

عنوانه : جروب لوت�ــس ليمتد )وعنوانه  بوتا�ــس لين ، هيثيل ، نورويت�ــس ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 

اإيه زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  الهيكل الخارجي لل�شيارة

 الت�شنيف :08-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1888

ا�شم الطالب: جروب لوت�س ليمتد

عنوانه: جروب لوت�س ليمتد )وعنوانه  بوتا�س لين ، هيثيل ، نورويت�س ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 اإيه 

زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  الهيكل الخارجي لل�شيارة - نموذج لعبة
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 الت�شنيف :01-21

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1889

ا�شم الطالب :  جروب لوت�س ليمتد

عنوانه : جروب لوت�ــس ليمتد )وعنوانه  بوتا�ــس لين ، هيثيل ، نورويت�ــس ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 

اإيه زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  غطاء محرك ال�شيارة

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1890

ا�شم الطالب: جروب لوت�س ليمتد

عنوانه: جروب لوت�س ليمتد )وعنوانه  بوتا�س لين ، هيثيل ، نورويت�س ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 اإيه 

زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  الغطاء العلوي للوحة القيادة



العدد: 3592 – الخميس 10 مارس 2022

120

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1891

ا�شم الطالب :  جروب لوت�س ليمتد

عنوانه : جروب لوت�ــس ليمتد )وعنوانه  بوتا�ــس لين ، هيثيل ، نورويت�ــس ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 

اإيه زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  وحدة التحكم المركزية

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1892

ا�شم الطالب :  جروب لوت�س ليمتد

عنوانه : جروب لوت�ــس ليمتد )وعنوانه  بوتا�ــس لين ، هيثيل ، نورويت�ــس ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 
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اإيه زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  عجلة القيادة

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

        

رقم الطلب:  ب ت /  1893

ا�شم الطالب : جروب لوت�س ليمتد

عنوانه : جروب لوت�ــس ليمتد )وعنوانه  بوتا�ــس لين ، هيثيل ، نورويت�ــس ، نورفولك ، اإن اآر 14 8 

اإيه زد ، المملكة المتحدة(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/01/06

و�شف طلب الت�شميم:  مقب�س ناقل الحركة

 الت�شنيف :16-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 
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رقم الطلب:  ب ت /  1903

ا�شم الطالب : )1( هيونداي موتور كومباني  )2( كيا كوربوري�شن

هوليونغ-  ،12 عنوانه : )1( هيونداي موتور كومباني  )2( كيا كوربوري�شن )وعنوانه  )1( 

رو، �شيوت�شو-غو، �شيئول، 06797، جمهورية كوريا )2( 12، هوليونغ-رو، �شيوت�شو-غو، �شيئول، 

06797، جمهورية كوريا(

تاريخ تقديم الطلب: 2022/03/07

و�شف طلب الت�شميم:  �شيارة

 الت�شنيف :08-12

ا�شم الوكيل المفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات �إد�رة �لت�سجيل

�إعالن رقم )31( ل�سنة 2022

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

التي تحمل ا�شم )ديجيتال كو اأي تي �شيرفي�شز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 145563-1، طالبين تغيير ال�شكل 

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

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )32( 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 تقدمت اإليها ال�شيدة/ حنان محمد �شعد 

بموجب  الم�شجلة  والتجارة(،  للمقاولت  لين  )روك�شي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبدالخالق، 

القيد رقم 95135-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفا( دينار بحريني، وت�شجيلها با�شم كل من: JALANDHAR KOPPERA )بن�شبة 

49%( وحنان محمد �شعد عبدالخالق )بن�شبة %51(.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.


