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 مر�صوم رقم )41( ل�سنة 2022

 بالن�صمام اإىل النظام الأ�صا�صي لل�صراكة ال�صناعية التكاملية

لتنمية اقت�صادية م�صتدامة

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ـع  الـُمـَوقَّ لتنمية اقت�شادية م�شتدامة  التكاملية  لل�شراكة ال�شناعية  وعلى النظام الأ�شا�شي 

بتاريخ 3 يونيو 2022م،

وبناًء على عْر�ض وزير ال�شناعة والتجارة،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُووِفـق على الن�شمام اإىل النظام الأ�شا�شي لل�شراكة ال�شناعية التكاملية لتنمية اقت�شادية 

ـع بتاريخ 3 يونيو 2022م، واملرافق لهذا املر�شوم. م�شتدامة الـُمـَوقَّ

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 5 محـــــــرم 1444هـ

الـموافــق: 3 اأغ�شط�ض 2022م
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 مر�صوم رقم )42( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�صوم رقم )83( ل�سنة 2020

باإعادة ت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �صوق العمل

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

حُتـل عبارة )وزير العمل( حمل عبارة )وزير العمل والتنمية الجتماعية( اأينما وردت يف 

املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل.

املادة الثانية

ـن ال�شيدة فاطمة عبدالغني اإ�شماعيل ع�شوًا يف جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل  ُتـعيَّ

بدًل من ال�شيدة مها عبداحلميد مفيز، وتكون مدة ع�شويتها لنهاية مدة املجل�ض احلايل.

املادة الثالثة

اأحكام هذا املر�شوم،  ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ  على رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير العمل - 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 5 محـــــــرم 1444هـ

الـموافــق: 3 اأغ�شط�ض 2022م
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 قرار رقم )40( ل�سنة 2022

  باإعادة ت�صكيل اللجنة الوطنية 

ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته

رئي�ض مجل�ض الوزراء:

باأنواعه،  والتبغ  التدخني  مكافحة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )8( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

وعلى الأخ�ض املادة )16( منه، 

الوطنية  اللجنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته،

وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ 

باأنواعه ومنتجاته، 

وبناًء على عْر�ض وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته برئا�شة وزير ال�شحة، 

وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة. 

2- مدير اإدارة الفْحـ�ض والمقايي�ض بوزارة ال�شناعة والتجارة. 

3- مدير اإدارة الت�شال والتوعية البيئية بالجهاز التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة.  

4- مدير الموارد الب�شرية ب�شئون البلديات بوزارة �شئون البلديات والزراعة.

5- رئي�ض ق�شم ال�شحة المدر�شية باإدارة الِخـْدمات الطالبية بوزارة التربية والتعليم.

6- مدير اإدارة التراخي�ض الجمركية وخدمة العمالء ب�شئون الجمارك بوزارة الداخلية.    

7- مدير اإدارة التلفزيون بوزارة �شئون الإعالم. 

8- مدير اإدارة تمكين ال�شباب بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.   

9- رئي�ض جمعية مكافحة التدخين.

رًا(.  10- رئي�ض مجموعة مكافحة التدخين والتبغ باإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة )ع�شوًا ومقرِّ

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.  



العدد: 3622 – الخميس 11 أغسطس 2022

15

املادة الثانية

بع�ض  يف  الراأي  لإبداء  والخت�شا�ض  اخلربة  ذوي  من  تراه  مَبـن  ت�شتعني  اأْن  للجنة  يجوز 

احلالت متى ارتاأت اللجنة ذلك، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات. 

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم )21( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ 

باأنواعه ومنتجاته.

املادة الرابعة

على وزير ال�شحة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

   

       رئي�ض جمل�ض الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 محــــــرم 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأغ�شط�ض 2022م    
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جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل

 قرار رقم )61/م ع ن/2022( 

 ب�صاأن الرتخي�ض باإن�صاء موؤ�ص�صة تعليم عاٍل خا�صة مبملكة البحرين

وزير التربية والتعليم، رئي�ض مجل�ض اأمناء مجل�ض التعليم العالي:

باملر�شوم  املعدل  العايل،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )31( ل�شنة 2020،

الرتخي�ض  و�شروط  ومعايري  اإجراءات  لئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، املعدل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012،

التعليم  ملوؤ�ش�شات  والإدارية  الأكادميية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة  رقم )2(  القرار  وعلى 

العايل، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية والـَمرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل،

يف  الريا�شية  والـَمرافق  املن�شاآت  لئحة  ب�شاأن  ن/2017(  ع  )1127/م  رقم  القرار  وعلى 

موؤ�ش�شات التعليم العايل،

وعلى تو�شيات اللجنة ال�شت�شارية املنبثقة عن جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل املتخذة 

يف جل�شتها رقم )9/ل اأ/2022( املنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2022،

وعلى قرار جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل رقم )2022/4/93( املتخذ يف جل�شته رقم 

)2022/4( املنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2022 باملوافقة على ما انتهت اإليه اللجنة ال�شت�شارية،

وبعد موافقة جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل،

جمل�ض  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العايل،  التعليم  ملجل�ض  العام  الأمني  عْر�ض  على  وبناًء 

التعليم العايل،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُوْوِفق على طلب ال�شركة الأوروبية لال�شتثمار بالرتخي�ض باإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عاٍل مب�شمى 

)اجلامعة الأوروبية يف البحرين( ل�شت�شافة برامج اأكادميية من جامعة لندن.
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املادة الثانية

يلتزم �شاحب الرتخي�ض بتنفيذ وا�شتكمال متطلبات الرتخي�ض ِوْفقًا لأحكام القانون رقم 

)3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

املادة الثالثة

يلتزم �شاحب الرتخي�ض با�شتكمال املتطلبات الآتية:

1- كل ما ت�شتلزمه الِبَنى التَّْحِتيَّة من مختبرات، وغيرها مما يخدم العملية التعليمية.

2- عــدم الإعــالن عن قبول الطلبة في البرامــج الأكاديمية، قبل الوفاء بكافة مالحظات الأمانة 

العامة لمجل�ض التعليم العالي، وتحقق فرق الفح�ض والتدقيق بالأمانة العامة من ذلك.

3- توفر العدد الكافي من اأع�شاء هيئة التدري�ض.

4- تحديــد �شــقف القبول الإجمالي للطلبة في الموؤ�ش�شــة، في �شوء البنــود )1(، )2(، )3( من 

هذه المادة. 

املادة الرابعة

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

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم

رئي�ض جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 12 محـــــــرم 1444هـ

الـمــــــوافـــــق: 10 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة العمل

 قرار رقم )49( ل�سنة 2022

ب�صاأن �َصْحب ترخي�ض معهد اأما الدويل للتدريب - البحرين

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل:

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

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�ض باإن�شاء معهد اأما الدويل للتدريب - 

البحرين،

وعلى �شهادة الرتخي�ض ال�شادرة بتاريخ 2018/7/31،

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )1146( املوؤرخ  2022/6/23،

وعلى الإنذار رقم 501-اأ/2021/215 املوؤرخ 22 /2021/9،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شحب الرتخي�ض الوارد بالقرار رقم )17( ل�شنة 2015 املمنوح لل�شادة/ جامعة اأي اإم اأي 

ـل حتت قيد رقم )9/م ت خ/2015( وذلك لنتهاء الرتخي�ض  العاملية - البحرين ذ.م.م، وامل�شجَّ

الأخ�ض  وعلى   )1146( رقم  التفتي�شية  الزيارة  بتقرير  املر�شودة  وللمخالفات  جتديده،  دون 

اإخالء مقر املوؤ�ش�شة التدريبية املعتَمـد لدى الوزارة دون موافقتها.

مادة )2(

املالية  ـِبـعات  والتَّ امل�شئوليات  القرار كافة  املادة )1( من هذا  املوؤ�ش�شة املذكورة يف  تتحمل 

والقانونية املرتتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 محــــــرم 1444هـ

الـمــــــوافــــق: 7 اأغ�شط�ض 2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

 قرار رقم )834( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة �صرق عراد - جممع )242(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

 يعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

�شرق عراد جممع )242( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. 

مادة )2(

ت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة �شرق عراد جممع )242( وفقًا ملا هو وارد 
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التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  خمطط  يف 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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 وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )835( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة عايل )2( - جممع )742(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ط التف�شيلي اجلزئي املّعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. عايل )2( جممع )742( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة عايل )2( جممع )742( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف 



العدد: 3622 – الخميس 11 أغسطس 2022

25

ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  خمطَّ

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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 وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )837( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي ملنطقة توبلي - جممع )705(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ط التف�شيلي اجلزئي املّعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. توبلي والواقع �شمن املجمع )705( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة توبلي  جممع )705( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف 
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ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  خمطَّ

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )838( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة كرانة - جممع )460(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ط التف�شيلي اجلزئي املّعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. كرانة جممع )460( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة كرانة جممع )460( ِوْفقًا مِلا هو وارد يف 



العدد: 3622 – الخميس 11 أغسطس 2022

35

ط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  خمطَّ

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

قرار رقم )839( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة جد حف�ض - جممع )425(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ط التف�شيلي اجلزئي املّعد من ِقَبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة  ُيعتَمد املخطَّ

ط التف�شيلي املرافق لهذا القرار. جد حف�ض جممع )425( طبقًا للمخطَّ

مادة )2(

ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة جد حف�ض جممع )425( ِوْفقًا مِلا هو وارد 
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التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافق  الأرا�شي  ا�شتعمالت  ط  خمطَّ يف 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )840( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة العكر - جممع )624(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

العكر جممع )624( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة العكر جممع )624( وفقًا ملا هو وارد يف 
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خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )841( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي ملنطقة بوغزال - جممع )330(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة بوغزال  

جممع )330( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة بوغزال جممع )330( وفقًا ملا هو وارد يف 
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خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )843( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة حلة عبدال�صالح - جممع )444(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على املجل�ض البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

حلة عبدال�شالح جممع )444( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة حلة عبدال�شالح جممع )444( وفقًا ملا هو 
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وارد يف خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )844( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة امل�صلى وط�صان  - جممع 

)407( و )411(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

امل�شلى وط�شان جممع )407( و )411(، طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.
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مادة )2(

ُت�شنف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة امل�شلى وط�شان جممع )407( و )411(، 

وفقًا ملا هو وارد يف خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات 

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

مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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وزارة الإ�صكان والتخطيط العمراين

قرار رقم )855( ل�سنة 2022

ب�صاأن املخطط التف�صيلي اجلزئي ملنطقة احلمرية 2 - جممع )611( 

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

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

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

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

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

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

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

2009، وتعديالتها،

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

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

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

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�ض على جمل�ض اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيعتمد املخطط التف�شيلي اجلزئي املعد من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراين ملنطقة 

احلمرية 2 جممع )611( طبقًا للمخطط التف�شيلي املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

هو  ملا  وفقًا   ،)611( جممع   2 احلمرية  منطقة  �شمن  الواقعة  التعمريية  املناطق  ُت�شنف 

وارد يف خمطط ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )3(

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

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافـــــق:  28 يــولـيـــــــــــو  2022م
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جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�صة

 قرار رقم )10( ل�سنة 2022

بتعديل النظام الأ�صا�صي لنادي البحرين ل�صباق ال�صيارات الال�صلكية

رئي�ض مجل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�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 القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

الأ�شا�شية  الأنظمة  �شات  وملخَّ قْيد  اأرقام  ن�ْشر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

لبع�ض الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة، 

وعلى القرار رقم )159( ل�شنة 2019 ب�شاأن ت�شجيل وقْيد ملخ�ض النظام الأ�شا�شي لنادي 

البحرين ل�شباق ال�شيارات الال�شلكية بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين ل�شباق ال�شيارات الال�شلكية، 

الال�شلكية  ال�شيارات  ل�شباق  البحرين  لنادي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

املنعقدة يف 26 �شبتمرب 2021، 

وبناء على عر�ض الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر الآتي:

مادة )1(

البحرين  لنادي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  الوطنية  الأندية  قيد  �شجل  يف  ُيقيد 

ل�شباق ال�شيارات الال�شلكية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26 �شبتمرب 2021 وهو كالآتي: 

ُيعدل ن�ض الفقرة ال�شابعة من ملخ�ض النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين ل�شباق ال�شيارات 

الال�شلكية لت�شبح “ويدير �شئون النادي جمل�ض اإدارة مكون من )9( اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية 

العمومية للنادي من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، وتكون مدة جمل�ض الإدارة 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه. ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدد اأخرى”. 
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مادة )2(

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

رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�صة

خالد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 14 يــولـيــــــــــــو 2022م
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جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�صة

 قرار رقم )11( ل�سنة 2022

بت�صجيل نادي ويرنز لكرة القدم ذ.م.م

رئي�ض مجل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�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 الأخ�ض املادة )62 مكررًا( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1990 يف �شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية 

اخلا�شعة لإ�شراف الهيئة العامة للريا�شة، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2021 ب�شاأن حتديد �شكل ال�شركات التي يجوز لالأندية الريا�شية 

مة لعملها واآلية الرقابة عليها، اتِّخاذها والقواعد املنظِّ

وبعد التن�شيق مع وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عْر�ض الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة للريا�شة،

قرر الآتي:

مادة )1(

بالهيئة  ال�شركات  الريا�شية  الأندية  قيد  �شجل  يف  ذ.م.م  القدم  لكرة  ويرنز  نادي  ل  ُي�شجَّ

العامة للريا�شة حتت قيد رقم )1(.

مادة )2(

على املعنيني - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�صة

خالد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1443هـ

المــــــوافــــــق: 14 يــولـيــــــــــــو 2022م
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قرارات ال�صتمالك

قرار ا�صتمالك رقم )139( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك: ملك ال�شيد 

ح�شني علي علوي القطري، الكائن يف جدحف�ض، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم  1970/2583 

العقار رقم 04061725، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين يف منطقة ال�شناب�ض والديه، ح�شب 

طلب وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزارعة/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�صتمالك رقم )140( ل�سنة 2022

القانون  مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  اإن 

رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك: ملك 

املقدمة رقم  وامل�شجل مبوجب  الكائن يف جدحف�ض،  و�شريكتها،  الزيرة  ال�شادة زهراء عي�شى 

2003/11393 العقار رقم 04021747، وذلك من اأجل امل�شروع الإ�شكاين يف منطقة ال�شناب�ض 

والديه، ح�شب طلب وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزارعة/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�صتمالك رقم )141( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم 

)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة ، قد قررت ا�شتمالك: ملك ال�شيد 

خليل اإبراهيم حممد الع�شكري، الكائن يف ال�شناب�ض، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم  1984/741 

التخطيط  الطريق، ح�شب طلب هيئة  تطوير  م�شروع  اأجل  وذلك من   ،04022994 رقم  العقار 

والتطويرالعمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزارعة/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 

قرار ا�صتمالك رقم )142( ل�سنة 2022

القانون  مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  اإن 

رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك: ملك 

ال�شيد اإبراهيم  علي ح�شن، الكائن يف ال�شناب�ض، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم  1976/6476 

التخطيط  الطريق، ح�شب طلب هيئة  تطوير  م�شروع  اأجل  وذلك من   ،04022995 رقم  العقار 

والتطويرالعمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزارعة/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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قرار ا�صتمالك رقم )143( ل�سنة 2022

القانون  مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  اإن 

رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قد قررت ا�شتمالك: ملك 

رقم   املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  اجلنبية،  يف  الكائن  الب�شام،  �شليمان  عبدالعزيز  اأحمد  ال�شيد 

2022/12867 العقار رقم 05025642، وذلك من اأجل اإن�شاء مبنى حكومي، ح�شب طلب وزارة 

اخلارجية. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 

مراجعة وزارة �شئون البلديات والزارعة/ اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد الإلكرتوين 

Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع. 
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 الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�صاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعالن رقم )25( ل�سنة 2022

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

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

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

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

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

2- رقم الإيداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�ض البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1834 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 07/08/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170067 :بلطلا مقر ]21[
 16/04/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2015/055116  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/063,501  
[32] 14/10/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
  وك ساك :عرتخملا ]72[
  وك ساك :ةءاربلا كلام ]73[
 ،ادیمالأ ،176 # ،رتنس روش ثواس ،415  :كلاملا ناونع
  ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،94501 ھیأ يس
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     F25B 41/06 
 

 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2010/124153 A1  
D2: US 5426956 A  
D3: US 4982572 A  
D4: US 5727398 A  
D5: US 2002/0033025 A1 

 
  يرارح لدابت ماظن ةءافكل ةززعم قرطو زاھج :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 يرارح لدابت ماظن يف مادختسالل ءاوھلا فییكتو دیربتلا ةءافك نیسحتل زاھجو ةقیرطب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ءاعو ىلع زاھجلا يوتحی .رئاد دیربت لماعو دیدمت مامصو رخبمو فثكمو طغاض ىلع لقألا ىلع يوتحی
 لدابتلا ماظن يف ءاعولا زكرمتیو دیربت لماع لخدمو دیربت لماع جرخم ھب عئام دیربت لماع ىلع لمتشی
 زاھجلا لمتشی نأ لضفی .عئاملا دیربتلا لماعل برطضم قفد نیوكتل ةلیسوو ،رخبملاو فثكملا نیب يرارحلا
 صرقو ،يعرف لكشب ءاعولا لخاد دوجوملا دیربتلا لماع نم ءزج دیربتل دیربتلا لماعل يبناج راسم ىلع اًضیأ
 برطضم قفد ءاشنإو يفلخلا بناجلا ىلع ضفخنم طغض ةقطنم نیوكتل عئاملا دیربتلا لماع لخدم دنع تبثم
 دیدمتلا مامص بقع دیربتلا لماع راسم يف نَّمضم دیربت لماع مامصو ،ءاعولا ىلإ لخادلا دیربتلا لماع نم
  .دیربتلا لماع فلم لالخ نم رمتست ةماود ءاشنإل فلملا لبقو
 
 10 :ةیامحلا رصانع ددع
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الإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )20( ل�سنة 2022

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

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

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

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

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

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

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

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�صناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1910

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه: فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

و�ص��ف طل��ب الت�صمي��م:  يتعلــق الت�شميــم الحالي ب�شــيارة ذات هيــكل يتكون مــن م�شد اأمامي 

وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ، كما اأنها ت�شتمل على مق�شورة ركاب محددة 

بزجاج اأمامي وبابين جانبيين مع نوافذ و�شقف

 الت�صنيف:01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الطلب:  ب ت /  1911

ا�صم الطالب :  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه :  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

و�ص��ف طل��ب الت�صمي��م:  يتعلــق الت�شميــم الحالي ب�شــيارة ذات هيــكل يتكون مــن م�شد اأمامي 



العدد: 3622 – الخميس 11 أغسطس 2022

79

وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ، كما اأنها ت�شتمل على مق�شورة ركاب محددة 

بزجاج اأمامي وبابين جانبيين مع نوافذ و�شقف

 الت�صنيف :01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1912

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه:  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

و�ص��ف طل��ب الت�صمي��م:  يتعلــق الت�شميــم الحالي ب�شــيارة ذات هيــكل يتكون مــن م�شد اأمامي 

وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك، كما اأنها ت�شــتمل على مق�شورة ركاب محددة 

بزجاج اأمامي وبابين جانبيين مع نوافذ و�شقف

 الت�صنيف:01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990
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رقم الطلب:  ب ت /  1913

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه:  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

و�ص��ف طل��ب الت�صمي��م:  يتعلــق الت�شميــم الحالي ب�شــيارة ذات هيــكل يتكون مــن م�شد اأمامي 

وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك، كما اأنها ت�شــتمل على مق�شورة ركاب محددة 

بزجاج اأمامي وبابين جانبيين مع نوافذ و�شقف

 الت�صنيف:01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1914

ا�صم الطالب :  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه :  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10
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مــن: يتاألــف  ج�شــم  لهــا  لعبــة  ب�شــيارة  يتعلــق  الحالــي  الت�شميــم  الت�صمي��م:  طل��ب   و�ص��ف 

 - مق�شورة اأمامية ت�شتمل على م�شد اأمامي وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ؛

- مق�شورة ركاب مفتوحة محددة بزجاج اأمامي وبابين جانبيين

 الت�صنيف :01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1915

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه :  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

مــن: يتاألــف  ج�شــم  لهــا  لعبــة  ب�شــيارة  يتعلــق  الحالــي  الت�شميــم  الت�صمي��م:  طل��ب   و�ص��ف 

 - مق�شورة اأمامية ت�شتمل على م�شد اأمامي وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ؛

- مق�شورة ركاب مفتوحة محددة بزجاج اأمامي وبابين جانبيين

 الت�صنيف :01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990



العدد: 3622 – الخميس 11 أغسطس 2022

82

رقم الطلب:  ب ت /  1916

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه :  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

مــن: يتاألــف  ج�شــم  لهــا  لعبــة  ب�شــيارة  يتعلــق  الحالــي  الت�شميــم  الت�صمي��م:  طل��ب   و�ص��ف 

 - مق�شورة اأمامية ت�شتمل على م�شد اأمامي وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ؛

- مق�شورة ركاب مفتوحة محددة بزجاج اأمامي وبابين جانبيين

 الت�صنيف :01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990

رقم الطلب:  ب ت /  1917

ا�صم الطالب:  فراري اأ�ض. بيه. اأيه.

عنوانه:  فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/05/10

مــن: يتاألــف  ج�شــم  لهــا  لعبــة  ب�شــيارة  يتعلــق  الحالــي  الت�شميــم  الت�صمي��م:  طل��ب   و�ص��ف 
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 - مق�شورة اأمامية ت�شتمل على م�شد اأمامي وم�شابيح اأمامية ورفارف اأمامية وغطاء محرك ؛

- مق�شورة ركاب مفتوحة محددة بزجاج اأمامي وبابين جانبيين

 الت�صنيف:01-21

ا�صم الوكيل المفو�ض: اأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�ض

عنوانه: �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990


