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 �أمر ملكي رقم )32( ل�ضنة 2022

بتعيني ع�ضو جديد يف جمل�س �أمناء مركز �لبحرين

للدر��ضات �لإ�ضرت�تيجية و�لدولية و�لطاقة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات الإ�شرتاتيجية 

ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2017، والدولية والطاقة، املعدَّ

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2021 ل�شنة   )27( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

للدرا�شات الإ�شرتاتيجية والدولية والطاقة،

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

للدرا�شات  البحرين  مركز  اأمناء  مبجل�س  ع�شوًا  مفيز  عبداحلميد  مها  ال�شيدة  ـن  ُتـعيَّ

الإ�شرتاتيجية والدولية والطاقة بدًل من الع�شو ال�شيد ح�شني حممد رجب، وتكون مدة ع�شويتها 

لنهاية مدة الت�شكيل احلايل.

�ملادة �لثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 7 ربيع الآخر 1444هـ

الموافـق: 1 نوفــمـبـــــــر 2022م
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 مر�ضوم بقانون رقم )41( ل�ضنة 2022

 بتعديل بع�س �أحكام قانون تنظيم �لقطاع �لعقاري 

�ل�ضادر بالقانون رقم )27( ل�ضنة 2017

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

 ،2018 وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر بالقانون رقم )54( ل�شنة 

املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

 )62(  ،)55( و)3(،   )2( البندين  )اأ(  الفقرة   )11(  ،)3( املواد  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

الفقرتني )د( و)هـ(، )67( الفقرة )اأ(، )68( الفقرة )ب( من قانون تنظيم القطاع العقاري 

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، الن�شو�س الآتية:

مادة )3(: �إن�ضاء �لموؤ�ض�ضة

وُتـلحق  ال�شخ�شية العتبارية  لها  تكون  العقاري(  التنظيم  ت�شمى )موؤ�ش�شة  ُتـن�شاأ موؤ�ش�شة 

باجلهاز. وي�شدر مر�شوم بتنظيم املوؤ�ش�شة وت�شكيل جمل�س اإدارتها وحتديد اخت�شا�شاته، واأداة 

تعيني الرئي�س التنفيذي وحتديد اخت�شا�شاته، وكافة امل�شائل املتعلقة باملوؤ�ش�شة. 

لهم  ـ�س  واملرخَّ العقاري  القطاع  ي�شم ممثلني عن  اأن  الإدارة  ت�شكيل جمل�س  وُيـ�شرَتط يف 

مبوجب القانون، ول يجوز اأن يكون الوزير �شمن ت�شكيل املجل�س.

مادة )11( �لفقرة )�أ( �لبند�ن )2( و)3(:

ـف عن المخاَلـفة  2- توقيع غرامة تهديدية ُتـحت�َشـب على اأ�شا�س يومي لحْمـل المخاِلف على التوقُّ

واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخاَلفة 

لأول مرة واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات 

مــن تاريــخ اإ�شــدار قرار فــي حقه عن المخاَلـــفة ال�شــابقة، وفي جميــع الأحوال ل يجــوز اأْن 

يتجاوز مجموع الغرامة التهديدية خم�شين األف دينار بحريني.

ــق المخالفة  3-    توقيــع غرامــة اإجماليــة بمــا ل يجاوز مائتي األــف دينار بحريني، وفي حالة تعلُـّ

بم�شــروع تطويــر عقــاري، يجــوز اأن تكــون الغرامــة بواقع ن�شــبة ل تجــاوز )2%( مــن القيمة 

التقديرية للم�شروع.
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مادة )55(: تق�ضيم �لأجز�ء �لم�ضتركة و�لت�ضرف فيها

اأو  ببع�شها  اأو  فيها  ف  ـرُّ التَّـ�شَ اأو  امل�شرَتكة  الأجزاء  تق�شيم  الأحوال  باأيِّ حال من  يجوز  ل 

تغيري طبيعتها. 

وِخـْدمات  التحتية  البنية  ِخـْدمات  ت�شغيل  ا�شتمرار  تكفل  اأنظمة  ـع  و�شْ للموؤ�ش�شة  ويجــــوز 

ك  لتَمـلُـّ �شركة  بتاأ�شي�س  ر  املطوِّ اإلزام  ذلك  يف  مبا  وجه،  اأكمل  على  امل�شرَتكة  بالأجزاء  املرافق 

ِخـْدمات البنية التحية وِخـْدمات املرافق اململوكة له. 

مادة )62( �لفقرتان )د( و)هـ(:

ـ�س له  ـن مديرًا لالتحاد اأو اأن تعهد اإلى مرخَّ ك اأن تعيِّ يجوز للجمعية العمومية لتحاد الُمـالَّ د - 

بمزاولة ن�شاط اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وفقًا لأحكام الفقرة )د( من المادة )70 مكررًا 1( 

من هذا القانون لإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها بدًل من التحاد. 

ـــ�س لــه و�شالحياته ومــدة اإدارتــه لالأجزاء  ويحــدد قــرار الجمعيــة مهــام المدير اأو المرخَّ

الم�شتَركة.

وملجل�س الإدارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد امل�شاريع العقارية التي يجب فيها تعيني مدير لإدارة 

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة. وينظم القرار القواعد وال�شروط  ك اأو اأن ُيعهد ملرخَّ احتاد الُمـالَّ

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة، مبا يف ذلك الأحوال  الواجب مراعاتها يف مدير الحتاد اأو املرخَّ

التي يجوز فيها تعيني مدير غري متفرغ وال�شروط الواجب توافرها فيه. 

هـــ - مــع مراعــاة الأحكام الــواردة في هذا الف�شل، ُيـــ�شِدر مجل�ــس الإدارة قــرارًا بتنظيم كافة 

ك وذلك بمراعاة طبيعــة العقارات الم�شــتَركة، وبما يكفل  الأحــكام المتعلقــة باتحاد الُمـــالَّ

ـــرة من الِوْحـــدات العقارية  ر يملك ن�شبة موؤثِّ ك من �شيطرة مالك اأو مطوِّ حماية اأقلية الُمـــالَّ

الم�شــتَركة علــى قــرارات الجمعية العموميــة. ويحدد مجل�ــس الإدارة قواعد تحديد الن�شــبة 

ـرة وفقًا لأنواع العقارات الم�شتَركة وطبيعتها وما اإذا كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية  الموؤثِّ

اأو رئي�شية اأو فرعية.

مادة )67( فقرة )�أ(:

ر الرئي�شــي اأو الفرعي  يلتــزم كل مالــك وحدة من مالكي ِوْحـــدات العقار الم�شــترك، والمطوِّ اأ - 

بالن�شــبة للِوْحـــدات العقاريــة غيــر الَمـِبـــيعة بدفع ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية لتغطية 

م�شاريــف اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شــالح الأجزاء الم�شــتَركة وم�شاريــف التاأمين عليها، 

ـــلها الِوحدة من الم�شــاحة الإجمالية للعقار  د تلك الح�شة بن�شــبة الم�شــاحة التي ت�شكِّ وتحدَّ

الم�شــتَرك وطبيعــة ا�شــتخدام الِوحــدة، واأيــة معاييــر اأخرى ين�ــس عليها النظام الأ�شا�شــي 

ك اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة. لتحاد الُمـالَّ
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مادة )68( فقرة )ب(:

ب - اإذا امتنع مالك الِوحدة عن �شــداد ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية اأو اأية التزامات مالية 

ك اأو  اأخــرى ُتـفـــَر�س عليــه وفقــًا لأحــكام هــذا القانــون اأو النظــام الأ�شا�شــي لتحــاد الُمــالَّ

لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة بح�شــب الأحوال، كان لمن يتولى اإدارة العقار الم�شــتَرك اأو 

الأجزاء الم�شــتَركة اأْن ُيـــ�شِدر قرارًا باإلزامه بال�شــداد خالل �شــتين يومًا من تاريخ اإعالنه 

بالقــرار بطــرق الإعــالن التــي ي�شــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجل�ــس الإدارة بمــا فــي ذلــك 

الإعــالن بالو�شــائل الإلكترونيــة. ولمالــك الِوحدة الطعن فــي القرار خالل المــدة المذكورة 

ـــة وقوة ال�شــند  ـــن القرار من الطعن عليه يحوز حجيَّ ة. وعند تح�شُّ اأمام المحكمة المخت�شَّ

التنفيذي، ويجوز لمن يتولى اإدارة العقار الم�شــتَرك اأو الأجزاء الم�شــتَركة التنفيذ بمقت�شاه 

اأمام قا�شي محكمة التنفيذ. 

�ملادة �لثانية

ُتـ�شاف اإىل قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017 مادتان 

ـهما الآتي: جديدتان برقمي )67 مكررًا( و)67 مكررًا 1( ن�شّ

مادة )67 مكرر�ً(: نظام �ل�ضد�د �لإلكتروني لال�ضتر�كات �ل�ضنوية

ل�شداد  اإلكرتونيًا  نظامًا  ت�شع  اأن  ال�شلة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  للموؤ�ش�شة،  يجـــوز 

دة. ويجوز  ك يف حالة التاأخر عن ال�شداد يف الآجال املحدَّ ال�شرتاكات ال�شنوية واإخطار الُمـالَّ

ملن يتوىل اإدارة العقار امل�شرَتك اأو الأجزاء امل�شرَتكة ال�شرتاك يف ذلك النظام بعد �شداد املقابل 

الذي ي�شدر بتحديده قرار من جمل�س الإدارة. 

ويف حالة امتناع مالك الِوحدة عن �شداد ح�شته من ال�شرتاك ال�شنوي، جاز ملن يتوىل اإدارة 

ال�شند  النظام ويكون مبثابة  يفيد ذلك من  ا�شتخراج ما  امل�شرَتكة  الأجزاء  اأو  امل�شرَتك  العقار 

التنفيذي بعد خْتـِمـه من ِقـَبـل املوؤ�ش�شة.

مادة )67 مكرر�ً 1(: تعيين َمـن يدير �لأجز�ء �لم�ضتَركة موؤقتاً

باإدارة  ـ�س له  اأو مرخَّ ك  اإدارة لحتاد الُمـالَّ ـب، تعيني جمل�س  يجوز للموؤ�ش�شة، بقرار م�شبَّ

من  اأيٍّ  يف  موؤقت  ب�شكل  امل�شرَتكة  الأجزاء  لإدارة  وذلك  لالحتاد،  مدير  اأو  امل�شرَتكة  الأجزاء 

الأحوال الآتية:

ارتكاب َمـن يتولى اإدارة الأجزاء الم�شتَركة مخالفات ج�شيمة لأحكام القانون.  -1

�س اإدارة الأجزاء الم�شتَركة لأو�شاع مالية واإدارية �شيئة. َتـَعـرُّ  -2

3-  عــدم قيــام َمـــن يتولــى اإدارة الأجــزاء الم�شــتَركة بواجباتــه فــي اإدارة الأجــزاء الم�شــتَركة 

وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها.
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م رئي�س واأع�شاء مجل�س اإدارة التحاد ا�شتقالتهم اأو فَقـد مجل�س اإدارة التحاد ن�شابه  اإذا قدَّ  -4

القانوني.

دتها  عــدم انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد لنتخاب مجل�ــس اإدارته خــالل المهلة التي حدَّ  -5

الموؤ�ش�شة.

عدم وجود َمـن يتولى اإدارة الأجزاء الم�شتَركة القائمة.  -6

�ملادة �لثالثة

ُيـ�شاف اإىل الباب الثالث من قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( 

ل�شنة 2017 ف�شل جديد، هو الف�شل الثالث مكرر بعنوان )اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة بغري طريق 

ك(، وي�شمل املواد الآتية: احتاد الُمـالَّ

ر باإد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكرر�ً(: �لترخي�س للمطوِّ

ر اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها بغير طريق  يجــــوز اأن يتولى المطوِّ اأ - 

ك بناًء علــى ترخي�س بذلك وفقًا للقواعد والإجــراءات التي ي�شدر بتحديدها  اتحــاد الُمـــالَّ

قرار من مجل�س الإدارة. 

ر اأن يقدم طلبه للح�شــول على الترخي�س باإدارة الأجزاء الم�شــتَركة قبل  يجــب على المطــوِّ ب - 

ــط الموقع والنظام  ت�شــويق اأو بيــع اأي وحــدة عقارية في عقار م�شــترك، واأن يرفق فيه مخطَّ

الرئي�شي ولئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة واأي م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأخرى ي�شدر 

بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.

ر لالأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكـرر�ً 1(: �إد�رة �لمطوِّ

ر اأن يبا�شــر اأعمــال اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شــتَركة بنف�شــه اأو اأن  للمطــوِّ اأ - 

ـ�شًا له باإدارة الأجزاء الم�شتركة. يكلف مرخَّ

ر في حالة مبا�شرته بنف�شه اإدارة الأجزاء الم�شتَركة في م�شاريع  يجوز للموؤ�ش�شة اإلزام المطوِّ ب - 

التطوير العقاري الرئي�شية اأو المركزية بتاأ�شي�س �شركة لإدارة الأجزاء الم�شتَركة.

ـ�س له المكلف باإدارة الأجزاء الم�شتَركة بالنيابة  ر م�شئوًل بالت�شامن مع المرخَّ يكون المطوِّ ج - 

ـــ�شها بغر�س اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة عن كافة التزاماته المتعلقة  عنه اأو ال�شــركة التي اأ�شَّ

باإدارة الأجزاء الم�شتَركة وت�شغيلها و�شيانتها واإ�شالحها. 

مع مراعاة اأحكام المادة )46( من هذا القانون، ُيـ�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا بتنظيم كافة  د - 

ـــ�س  الم�شــائل المتعلقة بالترخي�س لمزاولة ن�شــاط اإدارة الأجزاء الم�شتَركة من خالل مرخَّ

له، بما في ذلك تنظيم فئات الترخي�س ح�شــب اأنواع العقارات الم�شــتَركة وطبيعتها وما اإذا 

كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية اأو رئي�شية اأو فرعية.
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مادة )70 مكـرر�ً 2(: لئحة �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة

ـنًة كافة القواعد والأحكام المتعلقة باإدارة  ر لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة مت�شمِّ اأ - ي�شع المطوِّ

الأجزاء الم�شتَركة، بما في ذلك الم�شائل المتعلقة بتدابير ال�شالمة والأمن وكيفية ا�شتغالل 

الأجزاء الم�شتَركة واأ�ش�س تقدير ال�شتراكات ال�شنوية وزيادتها وغير ذلك من الأحكام التي 

تْكـَفـل ُحـ�ْشـن النتفاع بالأجزاء الم�شتَركة.

ب - ي�شع مجل�س الإدارة نموذجًا اأو اأكثر لالئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة بح�شب اأنواع العقارات 

الم�شتَركة وطبيعتها وما اإذا كانت الأجزاء الم�شتَركة مركزية اأو رئي�شية اأو فرعية، كما يجوز 

ـنها الالئحة اأو الأحكام  له اأن ُيـ�شِدر قرارًا بتحديد الأحكام واللتزامات التي يجب اأن تت�شمَّ

ر اإدراجها في الالئحة.  التي ل يجوز للمطوِّ

ك و�خت�ضا�ضاتها مادة )70 مكـرر�ً 3(: �إن�ضاء لجنة �لُمـالَّ

ر اإدارة الأجزاء الم�شتَركة طبقًا  ك اإذا تولَّـى المطوِّ ك ِعـَو�شًا عن اتحاد الُمـالَّ اأ - ُتـن�شاأ لجنة ُمـالَّ

لأحــكام هــذا الف�شل، ويتــم اختيار اأع�شائها من مالكي ِوْحـــدات العقار الم�شــتَرك، بما في 

ذلــك الم�شــتري فــي الإيجــار المنتهي بالتمليــك.  وي�شدر قــرار من مجل�ــس الإدارة بتنظيم 

ك واخت�شا�شاتها و�شــروط الع�شوية ومدتها  اإجراءات وقواعد واأحكام ت�شــكيل لجنة الُمـــالَّ

وعدد اأع�شائها واإجراءات وقواعد عملها واجتماعاتها واأية م�شائل اأخرى.

ك بـــذل الجهـــد المعقول الــذي تقت�شيه ظــروف الحال لحماية مـــ�شالح  ب - علـــى لجنــة الُمـــالَّ

ـــق مــن �شمان ُحـــ�ْشن النتفــاع بالأجزاء الم�شــتَركة والإ�شــراف على اإدارة  ـَحـقُّ ك والتَّ الُمـــالَّ

ر لها و�شيانتها وت�شغيلها واإ�شالحها، ويجوز للجنة القيام بالآتـي: المطوِّ

ر في اأداء مهامه وم�شئولياته في اإدارة الأجزاء  1- تقـديم الم�شورة والم�شاعدة اإلى المطوِّ

الم�شتَركة.

ر في اإدارة الأجزاء الم�شتَركة وعقد اجتماع معه لمتابعة �شير مهامه.  2-  متابعة اأداء المطوِّ

ر مع الغير لإدارة الأجزاء  3- الطالع على الموازنات والعقود والتفاقيات التي اأبرمها المطوِّ

الم�شتَركة.

تقدير  اأو  الم�شتَركة  لالأجزاء  اإدارتــه  عن  ر  المطوِّ اإلــى  اعترا�س  اأو  طلب  اأيِّ  تقديم    -4

ال�شتراكات ال�شنوية اأو اأي التزامات مالية اأخرى.

ب�شاأن  العقارية  الِوْحـدات  و�شاغلي  ك  الُمـالَّ من  مة  المقدَّ والقتراحات  ال�شكاوى  ـي  5- تَلـقِّ

اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأو الم�شائل التي تدخل في اخت�شا�س اللجنة والعمل على اإيجاد 

الحلول المنا�شبة.

اأغرا�س  تحقيق  يكفل  بما  باللجنة  المناطة  الم�شائل  كافة  في  الموؤ�ش�شة  مع  6- التوا�شل 

ر. ك والمطوِّ اإن�شائها وتعزيز العالقة بين لجنة الُمـالَّ

7- اأية اخت�شا�شات ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
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ك لأيِّ �شبب من  ر اختيارهم من الُمـالَّ ك عند تعذُّ تتولى الموؤ�ش�شة تعيين اأع�شاء لجنة الُمـالَّ ج - 

ك الِوْحـــدات الذين يملكــون ما ل يقل عن  الأ�شــباب، كمــا تتولــى تعيينهم اإذا طلب ذلك ُمالَّ

)25%( من الِوْحـدات العقارية الم�شتَركة. 

مادة )70 مكرر�ً 4(: �ضد�د �ل�ضتر�كات �ل�ضنوية

ر في لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأ�ش�س تقدير ال�شتراكات ال�شنوية اأو زيادتها  اأ - ي�شع المطوِّ

على اأن يراعى في تقديرها اأو زيادتها اأن تكون من�شفة ومعقولة واأل تزيد عن التكلفة الفعلية 

م�شافــًا اإليهــا ن�شــبة ي�شــدر بتحديدها قرار من مجل�ــس الإدارة كاأربــاح وم�شاريف اإدارية، 

ويراعــى فــي تقديرهــا اأن تكــون منا�شــبة لقيمة تكاليــف اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة ال�شــنوية 

د العتبارات  اأو الدوريــة وجودتهــا وا�شــتدامة النتفــاع بهــا. ويجوز لمجل�ــس الإدارة اأن يحــدِّ

الواجــب مراعاتهــا عند تقدير ال�شــتراكات اأو زيادتها اأو تقرير ا�شــتراك لتغطية م�شاريف 

ر  ك العقارات والمطوِّ غير متوقعة نتيجة اأ�شباب طارئة، بما يكفل الموازنة بين م�شالح ُمـالَّ

ـم الذي طراأ على تكلفة  ـخُّ ر لال�شتراكات ال�شنوية ويراعي التَّـ�شَ ويحدُّ من الرتفاع غير المبرَّ

اإدارة الأجزاء الم�شتَركة اأو اإ�شالحها.

ك  ـلها ِوْحـدات الُمـالَّ ك الِوْحـدات العقارية بن�شبة الم�شاحة التي ت�شكِّ ب - يكون �شداد ا�شتراك ُمـالَّ

من الم�شاحة الإجمالية لالأجزاء الم�شتَركة وطبيعة ا�شتخدام الِوحدة اأو بناًء على اأي معايير 

ر الرئي�شــي اأو الفرعي  اأخرى تن�س عليها لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، كما يلتزم المطوِّ

بالن�شبة للِوْحـدات العقارية غير الَمـِبـْيـعة بدفع ح�شته من ال�شتراكات ال�شنوية. 

ـــع نظــام خا�س ل�شمــان امتثال الأع�شاء للتزامهم ب�شــداد ال�شــتراكات  ر و�شْ يجــوز للمطوِّ ج - 

دون  ك الذين ي�شــدِّ والوفــاء بالتزاماتهــم الأخــرى، بمــا فــي ذلــك اإجــراء خ�شومــات للُمـــالَّ

ا�شــتراكاتهم في موعــــد ا�شــتحقاقها اأو تنظيم جزاءات اإدارية ومالية على المالك المتاأخر 

عن �شداد ا�شتراكاته اأو غيرها من التزاماته المالية لمدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقها، 

بمعــدل ل يزيــد علــى )10%( �شــنويًا من هــذه ال�شــتراكات اأو اللتزامات المالية، �شــريطة 

اإخطاره بوجوب �شداد تلك ال�شتراكات اأو اللتزامات المالية المتاأخرة.

اإذا امتنع مالك الِوحدة عن �شــداد ح�شته من ال�شــتراكات ال�شــنوية اأو اأية التزامات مالية  د - 

اأخرى ُتـفَر�س عليه وفقًا لأحكام هذا الف�شل اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة جاز اإلزامه 

بال�شداد طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )68( من هذا القانون. 

مادة )70 مكـرر�ً 5(: طلب �إعادة �لنظر في تقدير �ل�ضتر�كات

ـــن  ر اإعــادة النظر في تقدير ال�شــتراكات اإذا تبيَّ ك اأن تطلــب مــن المطوِّ اأ - يجــوز للجنــة الُمـــالَّ

ر بالتزاماته في اإدارة وت�شــغيل و�شيانة واإ�شالح الأجزاء الم�شــتَركة اأو  لهــا عــدم وفاء المطوِّ

ر الَبـــتُّ في  دة. ويجب على المطوِّ ر وال�شــتراكات الم�شــدَّ وجــود تفــاوت بين التزامات المطوِّ

ـــبًا ت�شبيبًا كافيًا  ـــه مكتوبًا وم�شبَّ طلب اإعادة النظر في تقدير ال�شتراكات، ويكون قرار رْفـ�شِ
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وم�شفوعًا بكافة التفا�شيل والبيانات والوقائع التي اأدت اإلى رْفـ�س الطلب.

ر،  ـــن جهة م�شــتقلة، على نفقــة المطوِّ ك اأن تعيِّ ب - يجــوز للموؤ�ش�شــة بنــاًء على طلب لجنة الُمـــالَّ

ر ذلك.  لإعادة النظر في تقدير ال�شتراكات اإذا وجدت اأ�شبابًا مقنعة تبرِّ

مادة )70 مكرر�ً 6(: �إن�ضاء ح�ضاب لإيد�ع �ل�ضتر�كات

ر اإن�شــاء ح�شــاب اأو اأكثر لإيداع ال�شــتراكات والعوائد الناتجة عن ا�شــتغالل  اأ - يجب على المطوِّ

الأجزاء الم�شــتَركة اأو اأي موارد مالية من�شو�س عليها في لئحة اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، 

وذلــك ل�شمــان ُحـــ�ْشن وا�شــتمرار اإدارة وت�شــغيل و�شيانة الأجزاء الم�شــتَركة وفقــًا للقواعد 

والأحكام التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة. 

ب - ل يجوز ال�شرف من ح�شــاب اإيداع ال�شــتراكات اإل لإدارة الأجزاء الم�شــتَركة، كما ل يجوز 

ر، ول يدخل الح�شــاب في ال�شمان  الحجــز علــى المبالــغ المودعة فيــه ل�شالح دائني المطــوِّ

ر اإل للوفــاء باللتزامــات المتعلقة  العــام للدائنيــن فــي حالة الحكم باإ�شــهار اإفال�ــس المطــوِّ

بالأجزاء الم�شتَركة.

ـق ح�شابات عن اإدارته لالأجزاء الم�شتَركة. ـن �شنويًا مدقِّ ر اأن يعيِّ على المطوِّ ج - 

ر ذ�ت �ل�ضلة باإد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة  مادة )70 مكـرر�ً 7(: �ضجالت �لمطوِّ

ر اأن مي�شك ال�شجالت املتعلقة باأعماله يف اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة وبطريقة  يجب على املطوِّ

تكفل بيان امل�شائل املالية لالإدارة، وما له من حقوق وما عليه من التزامات وبالأخ�س املرا�شالت مع 

ك، وبوال�س التاأمني، والعقود املربمة لإدارة الأجزاء امل�شرَتكة.   ك، والُمـالَّ جلنة الُمـالَّ

ر من �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة مادة )70 مكرر�ً 8(: �إعفاء �لمطوِّ

ك الِوْحـــدات  ك اأو ُمـــالَّ م اإليها من لجنة الُمـــالَّ ة، بناًء على طلب يقدَّ اأ - يجوز للمحكمة المخت�شَّ

الذيــن يملكــون ن�شــبة مــن الِوْحـــدات العقارية الم�شــتَركة التي ي�شــدر بتحديدهــا قرار من 

ر من اإدارة الأجزاء الم�شتَركة في الأحـوال الآتية: الموؤ�ش�شة، اأن تعفي المطوِّ

1- افتقاُره للكفاءة الالزمة اأو عْجـُزه عن اأداء مهامه وواجباته اأو عدم بذله للعناية الالزمة.

فات مخاِلـفة للقانون اأو لئحة اإدارة الأجزاء الم�شتَركة. 2-  القيام باأعمال اأو ت�شرُّ

3- الإهمال الج�شيم.

ر من اإدارة الأجزاء الم�شــتَركة فــي غير الأحوال المن�شو�س عليها  ب - للمحكمــة اأن تعفي المطوِّ

ك الِوْحـدات الذين  م اإليها من ُمـالَّ في الفقرة )اأ( من هذه المادة، وذلك بناًء على طلب يقدَّ

يملكون ما ل يقل عن )75%( من الِوْحـدات العقارية الم�شتَركة.
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ر عن �إد�رة �لأجز�ء �لم�ضتَركة ـي �لمطوِّ مادة )70 مكرر�ً 9(: تَنـحِّ

ر اأن يتنحى عن اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة ب�شرط اأن يح�شل على موافقة جلنة  يجوز للمطوِّ

ر خالل  ك على مدة اأقل. ويجب على املطوِّ ـَنـحي، ما مل توافق جلنة الُمـالَّ ك قبل �شنة من التَّ الُمـالَّ

ـ�س له باإدارة الأجزاء امل�شرَتكة توافق عليه  تلك املدة اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتعيني مرخَّ

ك وفقًا لأحكام هذا القانون. ك اأو اإن�شاء احتاد الُمـالَّ املوؤ�ش�شة وجلنة الُمـالَّ

ر،  املطوِّ نفقة  على  م�شتقلة،  ـن جهة  تعيِّ اأن  ك  الُمـالَّ بناًء على طلب جلنة  للموؤ�ش�شة  ويجوز 

ـرة على اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة واللتزامات الواجب على  لإعداد تقرير عن كافة الظروف املوؤثِّ

رها  ـي واحلقوق وامل�شتحقات الواجب حت�شيلها واأية م�شائل اأخرى تَقـدِّ ـَنـحِّ ر اأداوؤها قبل التَّ املطوِّ

املوؤ�ش�شة. 

مادة )70 مكرر�ً 10(: نقل �لُعـْهـدة 

اأو تعيني غريه موؤقتًا  اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة  ـيه عن  تَنـحِّ اأو  اإعفائه  ر عند  يجب على املطوِّ

اإليه الإدارة كافة  1( من هذا القانون، اأن ينقل اإىل َمـن توؤول  طبقًا لأحكام املادة )67 مكررًا 

واإ�شالحها  و�شيانتها  وت�شغيلها  امل�شرَتكة  الأجزاء  لإدارة  الالزمة  والعقود  وامل�شتندات  الوثائق 

واحل�شابات امل�شرفية وغري ذلك من �شئون اإدارة الأجزاء امل�شرَتكة. 

مادة )70 مكرر�ً 11(: �إ�ضد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية 

ُيـ�شِدر جمل�س الإدارة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا الف�شل.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـٌلّ 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�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ

الموافـق: 2 نـوفمــبــــــر 2022م
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 مر�ضوم رقم )62( ل�ضنة 2022

ـَظـلُّـمات يف وز�رة �لد�خلية بتعيني �أمني عام �لتَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

بوزارة  مات  ـَظـلُـّ التَّ عام  لأمني  م�شتقل  ب�شاأن مكتب   2012 ل�شنة  رقم )27(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013، الداخلية، املعدَّ

مات يف وزارة الداخلية، ـَظـلُـّ وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2019 بتعيني نائب لأمني عام التَّ

وبناء على تو�شية وزير الداخلية،

وبعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

الداخلية  وزارة  يف  مات  ـَظـلُـّ للتَّ عامًا  اأمينًا  ح�شن  اأحمد  حبيب  حميد  غادة  ال�شيدة  ـن  ُتـعيَّ

بدرجة وكيل وزارة، وذلك ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى.

�ملادة �لثانية

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

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�ضلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ

الموافـق: 2 نـوفمــبــــــر 2022م
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 قرار رقم )2( ل�ضنة 2022

ـري باإعادة ت�ضكيل جلنة �لتجديد �حل�ضَ

نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء، وزير �لبنية �لتحتية، رئي�س �للجنة �لوز�رية للم�ضاريع �لتنموية 

و�لبنية �لتحتية: 

العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994، 

ـري، وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 بت�شكيل جلنة التجديد احل�شَ

ـري، وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جلنة التجديد احل�شَ

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل

ـري( برئا�شة مدير عام الت�شجيل العقاري، وع�شوية ُكـلٍّ  ُيـعاد ت�شكيل جلنة )التجديد احل�شَ

من:

1- ممثل عن وزارة �شئون البلديات والزراعة. 

2- ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني. 

3- ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

4- ممثل عن وزارة الداخلية. 

على األ تقل درجة ُكـلٍّ منهم عن وكيل وزارة م�شاعد. 

اجلهات  يف  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  مَبـن  ت�شتعني  اأن  للجنة  ويجوز 

احلكومية املعنية لتنفيذ املهام املوكلة اإليها.

�ملادة �لثانية

د مدة عمل اللجنة بثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ اإ�شدار هذا القرار. ُتـحدَّ
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�ملادة �لثالثة

على املعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيــعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لبنية �لتحتية

رئي�س �للجنة �لوز�رية للم�ضاريع �لتنموية و�لبنية �لتحتية

خالد بن عبد �هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافـــــــق: 26 اأكتـــوبــــر 2022م
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 قرار رقم )1( ل�ضنة 2022

 ب�ضاأن لئحة نظام عمل

�ضندوق �لأمل لدْعـم �مل�ضاريع و�ملبادر�ت �ل�ضبابية

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  2020 بت�شكيل  ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2021، واملبادرات ال�شبابية، املعدَّ

اإدارة �شندوق  2021 ب�شاأن اخت�شا�شات ونظام عمل جمل�س  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

الأمل لدْعـم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  »ال�شندوق« �شندوق  بكلمة  يُـق�شَـد  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

لدْعـم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  باملر�شوم  الـُمـْنـ�َشاأ  ال�شبابية  واملبادرات 

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  �شندوق  رئي�س  »الرئي�س«  بكلمة  ـد  وُيـق�شَ ال�شبابية،  واملبادرات  امل�شاريع 

واملبادرات ال�شبابية.

�ملادة �لثانية

ـن بقرار من ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب. يكون لل�شندوق رئي�س يعيَّ

ويكون الرئي�س م�شئوًل عن ر�ْشـم ال�شيا�شة العامة لل�شندوق وتنفيذها، ويتخذ ما يراه منا�شبًا 

من قرارات واإجراءات لتحقيق اأهدافه، وميار�س على وجه اخل�شو�س املهام الآتية:

1- الإ�شراف على �شير العمل في ال�شندوق وعلى العاملين فيه. 

ع خطة �شــنوية للم�شــاريع والِخـــْدمات والبرامج واأوجه الدْعـــم التي ي�شــتهدف ال�شندوق  2- و�شْ

رة لكل منها. تنفيذها �شنويًا والميزانية المقرَّ

3- رْفـع المقترحات ب�شاأن الهيكل التنظيمي لل�شندوق.

ـي الدْعـم من داخل وخارج المملكة وفق القوانين والت�شريعات المعمول بها  4- الموافقة على تَلـقِّ

وبما ل يتعار�س مع اأهداف ال�شندوق، والتن�شيق مع الجهات المعنية لتوفير م�شادر التمويل 

الالزمة لتحقيق اأهدافه. 
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5- الموافقة على تاأ�شي�س ال�شركات والم�شاهمة في تاأ�شي�شها والتخارج منها، والتوقيع على جميع 

الأدوات القانونيــة الالزمــة لذلــك كعقود واأنظمة التاأ�شي�ــس، والموافقة على ا�شــتثمار اأموال 

ال�شندوق.

6- تعييــن اأع�شــاء مجال�ــس اإدارات ال�شــركات المملوكــة لل�شنــدوق بالكامــل، وتر�شــيح ممثلــي 

ال�شندوق في مجال�س اإدارات ال�شركات الأخرى التي ي�شاهم بن�شبة في راأ�شمالها.    

7- الموافقــة علــى اإبــرام التفاقيات والتعاقــدات مع الم�شــتثمرين وال�شــركات الخا�شة، وعقود 

ك العقارات والمنقولت الالزمة لمبا�شرة ال�شندوق لن�شاطه. ال�شراء والبيع وتَمـلُـّ

ــك ال�شنــدوق لحقوق الِمـْلـــكية الفكرية من براءات الختــراع والعالمات  8- الموافقــة علــى تَمـلُـّ

التجارية وال�شناعية وحقوق المتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وا�شتغاللها.

9- الموافقة على الم�شاهمة ودْعـم اإن�شاء وتنمية الم�شاريع ال�شبابية غير الربحية، والتن�شيق مع 

الأجهزة الحكومية المكلَّـفة بتنفيذ البرامج والم�شاريع في هذا المجال.

10- تعيين العاملين بال�شندوق وفق القوانين والت�شريعات المعمول بها.

11- اعتماد كافة الأمور المالية الخا�شة بال�شندوق، وفْتـــح الح�شـابـــات البنكيـة، وذلك كله بما 

ل يتعار�س مع القوانين والت�شريعات المعمول بها.

�ملادة �لثالثة

اأو  اأكرَث  اأو  اأو فرق عمل من ذوي اخلربة، لدرا�شة مو�شوٍع  ـل جلانًا  ُيـ�شكِّ اأن  للرئي�س  يجوز 

لتنفيذ امل�شاريع واملهام التي يكلَّـفون بها من ِقـَبـله.

ببع�س  للقيام  ال�شندوق  يف  العاملني  من  منا�شبًا  يراه  َمـن  تفوي�س  للرئي�س  يجوز  كما 

الخت�شا�شات املعهودة له يف �شبيل حتقيق اأهداف ال�شندوق.

�ملادة �لر�بعة

ا�شت�شاريًا،  ـل جمل�شًا  ُيـ�شكِّ اأن  ال�شباب  و�شئون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  ملمثل جاللة  يجوز 

يتوىل تقدمي القرتاحات وامل�شورة لل�شندوق مبا ي�شهم يف حتقيق اأهدافه.

د القرار ال�شادر بت�شكيل املجل�س ال�شت�شاري مدة املجل�س. ويحدِّ

�ملادة �خلام�ضة

ال�شباب عن  الإن�شانية و�شئون  امللك لالأعمال  رْفـع تقرير �شنوي ملمثل جاللة  الرئي�س  على 

ن�شاط واإجنازات ال�شندوق. 



العدد: 3639 – الخميس 3 نوفمبر 2022

18

�ملادة �ل�ضاد�ضة

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2020 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيـلغى 

واملبادرات ال�شبابية، والقرار رقم )1( ل�شنة 2021 ب�شاأن اخت�شا�شات ونظام عمل جمل�س اإدارة 

�شندوق الأمل لدْعـم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية.

�ملادة �ل�ضابعة

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

ممثل جاللة �مللك لالأعمال �لإن�ضانية و�ضئون �ل�ضباب

نا�ضر بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ 

الـمــــوافــــــق: 2 نـوفمــبـــــــر 2022م
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 قرار رقم )2( ل�ضنة 2022

بتعيني رئي�س ل�ضندوق �لأمل لدْعـم �مل�ضاريع و�ملبادر�ت �ل�ضبابية

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  لدْعـم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

2022 ب�شاأن لئحة نظام عمل �شندوق الأمل لدْعـم امل�شاريع  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

واملبادرات ال�شبابية،

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد رئي�شًا ل�شندوق الأمل لدْعـم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية.  ُيـعيَّ

�ملادة �لثانية

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

ممثل جاللة �مللك لالأعمال �لإن�ضانية و�ضئون �ل�ضباب

نا�ضر بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ 

الـمــــوافــــــق: 2 نـوفمــبـــــــر 2022م
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 قرار رقم )3( ل�ضنة 2022

 بت�ضكيل �ملجل�س �ل�ضت�ضاري 

ب�ضندوق �لأمل لدعم �مل�ضاريع و�ملبادر�ت �ل�ضبابية

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  لدعم  الأمل  �شندوق  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

2022 ب�شاأن لئحة نظام عمل �شندوق الأمل لدعم امل�شاريع  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

واملبادرات ال�شبابية،

ر �لآتي: ُقرِّ

�ملادة �لأوىل

ُي�شكل املجل�س ال�شت�شاري ب�شندوق الأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات ال�شبابية، على النحو 

الآتي:

1- ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة.

2- ال�شيد عبداهلل جهاد الزين.

3- ال�شيد اأحمد يو�شف طالب.

4- ال�شيد عبدالرحمن عبداهلل ال�شافعي.

5- ال�شيد �شمير زهير اأنطون اأوجي.

6- ال�شيد علي حبيب اأحمد قا�شم.

7- ال�شيد فوؤاد داوود نونو. 

8- ال�شيدة �شباح خليل الموؤيد. 

9- ال�شيد اأحمد اإبراهيم المعتز.

10- ال�شيدة هالة علي يتيم.

وتكون مدة املجل�س �شنة واحد قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا القرار من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                          

ممثل جاللة �مللك لالأعمال �لإن�ضانية و�ضئون �ل�ضباب

نا�ضر بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ 

المـــــوافــــــق: 2 نـوفمـــبــــــر 2022م
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم

 قرار رقم )78/م ع ن/2022(

باإلغاء ترخي�س موؤ�ض�ضة تعليم عاٍل خا�ضة مبملكة �لبحرين

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

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

بقانون رقم )31( ل�شنة 2020،

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

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

مبملكة  خا�شة  عاٍل  تعليم  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  برتخي�س   2012 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

البحرين،

وعلى تو�شيات اللجنة ال�شت�شارية املنبثقة عن جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل املتَخـذة 

يف جل�شتها رقم )13/ل اأ/2022( املنعقدة بتاريخ 11 �شبتمرب 2022،

وعلى قرار جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل رقم )2022/98( ال�شادر بالتمرير يف تاريخ 

24 اأكتوبر 2022،

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

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

التعليم العايل،

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل

ُيـلغى ترخي�س كلية طالل اأبو غزالة اجلامعية لإدارة الأعمال املمنوح لل�شيد طالل اأبو غزالة، 

مبملكة  خا�شة  عاٍل  تعليم  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  برتخي�س   2012 ل�شنة   )4( رقم  بالقرار  ال�شادر 

البحرين.

�ملادة �لثانية

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

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

  وزير �لرتبية و�لتعليم

رئي�س جمل�س �أمناء جمل�س �لتعليم �لعايل

   �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 31 اأكتــوبــــــر 2022م
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وز�رة �لتنمية �لجتماعية

 قرار رقم )14( ل�ضنة 2022

 ب�ضاأن �لرتخي�س بت�ضجيل جمعية �ل�ضد�قة �لبحرينية لكوريا �جلنوبية

وزير التنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

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

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

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

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة البحرينية لكوريا اجلنوبية،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  يف  اجلنوبية  لكوريا  البحرينية  ال�شداقة  جمعية  ـل  ُتـ�شجَّ

الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )5/ج/اأج/ث/2022(.

مادة )2(

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

ـ�ْشـر.       اليوم التايل لتاريخ النَّ

وزير �لتنمية �لجتماعية

�أ�ضامة بن �أحمد خلف �لع�ضفور

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 1 نـوفمــبــــــر 2022م
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 بيان باأ�ضماء �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني

جلمعية �ل�ضد�قة �لبحرينية لكوريا �جلنوبية

1- اأحمد عبداهلل اأحمد بن هندي المناعي. 

2- عبدالوهاب يو�شف عبدالوهاب الحواج. 

3- نبيل عبدالرحمن محمد اأجور. 

4- محمد عبدالجبار محمود الكوهجي.

5- م�شعل عبدالنبي عبداهلل علي ال�شعلة. 

6- �شياء علي يو�شف علي الع�شفور. 

7- نواف خالد را�شد ال�شيخ عبدالرحمن الزياني. 

.HYUNG KYU PARK -8

.SUN KYU KWAK -9

.JANG SOO HA -10
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ملخ�س �لنظام �لأ�ضا�ضي

جلمعية �ل�ضد�قة �لبحرينية لكوريا �جلنوبية

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

2022م حتت قيد رقم )4/ج/اأج/ث/2022( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  يف عام 

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

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

له.

ـل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية، وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ  ُتـ�شجَّ

ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم 

وال�شئون  العمل  وزارة  لإ�شراف  والثقافية اخلا�شعة  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل 

الجتماعية. 

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

البحرين.

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

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

بدون اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.

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

ـة وبالتن�شيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف الآتية:  من اجلهات املخت�شَّ

تقوية عالقات ال�شداقة والتفاهم بين �شعبي مملكة البحرين وكوريا الجنوبية.  -1

ت�شــجيع عالقــات التعــاون بيــن البلديــن فــي المجــالت القت�شاديــة والتجاريــة والثقافيــة   -2

والريا�شية وال�شــياحية والعلمية والبيئية وبالتن�شــيق واأْخـــذ الموافقة من الجهات الحكومية 

ـة.  المخت�شَّ

تطويــر عالقــات ال�شداقــة والتعــاون بيــن المقيميــن مــن رعايــا كوريــا الجنوبيــة وال�شــعب   -3

البحرينــي في المجــالت القت�شادية والتجاريــة والثقافية والريا�شية وال�شــياحية والعلمية 

ـة.  والبيئية وبالتن�شيق واأْخـذ الموافقة من الجهات الحكومية المخت�شَّ

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

ـة بالو�شائل الآتية: املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شَّ

تنظيم اللقاءات والموؤتمرات و�شواها من الفعاليات في البلدين.   -1
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تبــاُدل الخبــرات والمعلومــات في المجــالت الجتماعيــة والثقافيــة والريا�شية وال�شــياحية   -2

والعلمية والبيئية.

تنظيم وتباُدل زيارات التعاون والتفاهم بين �شعبي البلدين.  -3

ت�شجيع اإقامة عالقات التاآخي بين مدن كوريا الجنوبية ومملكة البحرين.  -4

5 - ت�شــجيع اإقامة املعار�س واملهرجانات الثقافية والريا�شية وال�شــياحية والعلمية وتباُدل الوفود 

بني البلدين. 

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الآتية:

1-  اجتماعية.     2- ثقافية.

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

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

2(    اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد ُحـِكـــَم عليه في جريمة مخلَّـــة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ

 1- الع�شوية العاملة.       2- الع�شوية المنت�شبة.           3- الع�شوية الفخرية.

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

يف  الع�شو  حق  الأ�شا�شي  النظام  من   )17( املادة  ـنت  بيَّ كما  اجلمعية،  من  الع�شوية  واإ�شقاط 

اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية  ـِلـه  م من قرار ف�شْ ـَظـلُـّ التَّ

العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.

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

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

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

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

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

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

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

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

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
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ـن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  للجمعية. كما بيَّ

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتـعقد مرة كل �شهر، وحدَّ

وكيفية حل املجل�س.

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

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

ا�شتراكات الأع�شاء.  )2

ح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية. الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ  )3

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

ـة. اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شَّ

اأي مــوارد اأخــرى يقبلهــا مجل�ــس الإدارة وفقــًا للقانــون وبعــد اأْخـــذ موافقــة وزارة التنميــة   )5

الجتماعية.

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

البحرين.

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

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

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

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

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

وم�شروفات اجلمعية.

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

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.

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

التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 قرار رقم )134( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن �ضْطب حمامني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وبناًء على عْر�س املُ�شجل العام،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

اأ�شماوؤهم  والواردة  املحامني  قيد  جدول  من  التدريب  حتت  واملحامون  املحامون  ُي�شطب 

ال�شادر  املحاماة  قانون  من   )9( املادة  حلكم  اإنفاذًا  وذلك  القرار،  لهذا  املرافق  بالك�شف 

باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980.

مادة )2(

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

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 نو�ف بن حممد �ملعاودة 

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1444هــ   

المـــــوافـــــــق: 1 نوفــمــــبـــــر 2022م
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نوع القيدا�شم المحاميالت�شل�شل

تحت التدريبحميدة ح�شين محمد علي ا�شرابوه1

تحت التدريبفا�شل عبا�س جا�شم يو�شف بوحميد2

تحت التدريبفاطمة نا�شر علي جعفر الأهلي3

تحت التدريبعلي جعفر علي �شالح ال�شويخ4

تحت التدريبفاطمة جواد اإبراهيم كاظم الرمرام5

تحت التدريبمحمد عي�شى محمد اإبراهيم بوكمال6
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 قرار رقم )137( ل�ضنة 2021

ني بتعيني ُكتَّاب �لعدل �خلا�ضِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009،  التوثيق، املعدَّ

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

كاتب العدل اخلا�س للقيام باأعمال التوثيق،

باإجراءات حْظر ومكافحة  املتعلقة  ب�شاأن اللتزامات   2017 ل�شنة  القرار رقم )77(  وعلى 

اخلا�س،  العدل  وكاتب  امل�شاعد  ق  واملوثِّ العدل  كاتب  اأعمال  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشل 

و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )91( ل�شنة 2017 ب�شاأن تعديل ر�شوم التوثيق،

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

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل

يعني كاتب عْدل خا�س باللغة العربية ُكلٌّ من:

1- علياء خليفة محمد �شقر اإبراهيم الحادي.

2- ح�شين محمد علي محمد اإبراهيم.

3- ح�شين عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون.

4- نيلة نا�شر حمود محمد الدوخي.

5- جعفر يو�شف يعقوب الجمري.

6- فاطمة عبدالهادي علي يو�شف.

7- عمير �شالح علي عمر خليل.

8- دانة علي عبداهلل الب�شتكي.

9- عبداهلل وليد يعقوب علي بني حماد.

10- �شلمان علي عبداهلل ال�شرقي.

11- غ�شان عبدالرحمن جا�شم العبيدلي.
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12- علي �شامي عبداهلل اإبراهيم الوطني.

13- ال�شيد هادي جعفر علي اأحمد العلوي.

14- علياء عبدالإله اأحمد عي�شى المرزوقي.

�ملادة �لثانية

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

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

 نو�ف بن حممد �ملعاودة 

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1444هــ   

المـــــوافـــــــق: 1 نوفــمــــبـــــر 2022م
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وز�رة �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )1282( ل�ضنة 2022 

 ب�ضاأن ت�ضنيف عدد من �لعقار�ت 

يف منطقة مدينة خليفة )�لنعيمات( - جممع )957( 

وزير الإ�شكان 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار 

رقم )56( ل�شنة 2022، 

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

 

ر �لآتي:  ُقــرِّ

مادة )1( 

ـف العقارات الكائنة يف منطقة مدينة خليفة )النعيمات( جممع )957( �شمن ت�شنيف  ُتـ�شنَّ

مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ومناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد يف 

ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق  اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2022. 
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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 �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 30 اأكتــــوبــــر 2022م
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وز�رة �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )1283( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف منطقة بالج �جلز�ئر - جممع )1063(

وزير الإ�شكان 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار 

رقم )56( ل�شنة 2022، 

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،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

ـف العقار رقم )11001837( الكائن يف منطقة بالج اجلزائر جممع )1063( �شمن  ُيـ�شنَّ

)مقرًا  العقار  تخ�شي�س  مع  يتما�شى  مبا   )PS( العامة  واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  ت�شنيف 

القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  وفقًا  البحرية(  للريا�شات  البحريني  لالحتاد 

ال�شادرة  البحرين  مملكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ

بالقرار رقم )56( ل�شنة 2022.



العدد: 3639 – الخميس 3 نوفمبر 2022

35

 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 �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 30 اأكتــــوبــــر 2022م
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وز�رة �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )1284( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن ت�ضنيف عقار يف �ملنطقة �لدبلوما�ضية - جممع )317(

وزير الإ�شكان 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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 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،

وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار 

رقم )56( ل�شنة 2022، 

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،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

�شمن   )317( جممع  الدبلوما�شية  باملنطقة  الكائن   )03010261( رقم  العقار  ـف  ُيـ�شنَّ

ت�شنيف املناطق ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( مبا يتالءم مع تخ�شي�س العقار )مواقف �شيارات( 

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

مبختلف املناطق يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2022.
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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 �لإ�ضكان و�لتخطيط �لعمر�ين

�آمنة بنت �أحمد �لرميحي

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 30 اأكتــــوبــــر 2022م
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جهاز �خلدمة �ملدنية

 قرار رقم )1( ل�ضنة 2022  

 باإ�ضد�ر تعليمات �خلدمة �ملدنية   

 ب�ضاأن بر�مج معهد �لإد�رة �لعامة �لقيادية  

�ضمن �لربنامج �لوطني لتطوير �لقياد�ت �حلكومية 

رئي�س جهاز الخدمة المدنية:  

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )18( منه،  

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )65( ل�شنة  2006   باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، املعدَّ

رقم )24( ل�شنة 2022  ،

 )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2010، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها، وعلى الأخ�س املادة )22( 

منها،  

ر �لآتي: ُقـرِّ

�ملادة �لأوىل

ُيـعمل بتعليمات اخلدمة املدنية ب�شاأن برامج معهد الإدارة العامة القيادية �شمن الربنامج 

الوطني لتطوير القيادات احلكومية املرافقة لهذا القرار.  

�ملادة �لثانية

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

  

رئي�س جهاز �خلدمة �ملدنية

�أحمد بن ز�يد �لز�يد

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــوافــــــــق: 30 اأكتـــوبـــــر 2022م
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تعليمات �خلدمة �ملدنية 

ب�ضاأن بر�مج معهد �لإد�رة �لعامة �لقيادية 

�ضمن �لربنامج �لوطني لتطوير �لقياد�ت �حلكومية 

�أوًل: �لهدف:

تهدف هذه التعليمات اإىل حتديد �شوابط واآلية خ�شوع املوظفني لربامج معهد الإدارة العامة 

القيادية �شمن الربنامج الوطني لتطوير القيادات احلكومية، وذلك من خالل التدرُّج يف �شل�شة 

من الربامج التطويرية على خمتلف امل�شتويات الوظيفية. 

ثانياً: �ل�ضيا�ضة:

م الوظيفي  املواءمة بني احتياجات اجلهة احلكومية وبني اعتبارات الفرد ورغباته يف التقدُّ

الوظيفي  امل�شار  وتطوير  التدريب  وبرامج  خطط  �شمن  املوظفني  مهارات  تطوير  خالل  من 

دة لهم، وذلك للوفاء باملهام وامل�شئوليات الوظيفية احلالية وامل�شتقبلية.   املحدَّ

ثالثاً: �لم�ضئوليات:

1- جهاز �لخدمة �لمدنية: 

مراجعة طلبات البرامج التدريبية طبقًا للمتطلبات الوظيفية وح�شب اإجراءات واأنظمة   اأ- 

رة لذلك.  الخدمة المدنية المقرِّ

 ب- التاأكد من َتطاُبـق الطلب مع خطط وبرامج التدريب والتطوير للم�شار الوظيفي للموظف 

ـح لاللتحاق بالبرنامج.  المر�شَّ

الحتياجات  بح�شب  واعتمادها  التدريبية  البرامج  على  التعديل  اقتراحات  درا�شة   ج- 

والم�شتجدات في العمل الحكومي.

2- �لجهات �لحكومية:

تلتزم الجهات الحكومية بم�شاركة موظفيها ممن تنطبق عليهم �شروط اللتحاق بالبرامج   اأ- 

دة في  المحدَّ لل�شوابط والمدد  التعليمات، وفقًا  الفقرة )رابعًا( من هذه  دة في  المحدَّ

تلك البرامج لكل فئة، وفي اأ�شرع وقت ممكن تحقيقًا للم�شلحة العامة. 

 ب-  على الجهات الحكومية اإر�شال طلب اإلى جهاز الخدمة المدنية لدرا�شة وتحديد البرامج 

القيادات  لتطوير  الوطني  البرنامج  �شمن  تن�شوي  التي  المنا�شبة  القيادية  ــة  الإداري

الحكومية للوظائف الإ�شرافية التي يتم �شْغـُلـها من خالل نظام التدوير �شواًء في مجال 

الِخـْدمات الطبية والتمري�شية اأو الوظائف الإ�شرافية في مجال التعليم العالي وغيرها 

من الوظائف الإ�شرافية في باقي الجهات.

 ج- تلتزم الجهة الحكومية ب�شداد تكلفة الم�شاركة في البرنامج التدريبي في حال ان�شحاب 



العدد: 3639 – الخميس 3 نوفمبر 2022

42

دة في اتفاقية  الموظف اأو اإخفاقه في البرنامج، وذلك وفقًا لل�شوابط وال�شروط المحدَّ

التدريب الخا�شة بالبرنامج. 

المعرفة  نْقـل  مدى  من  للتاأكد  التدريبية،  البرامج  اجتياز  بعد  الموظفين  اأداء  متابعة   د-  

لموقع العمل واكت�شاب الخبرات، وتحقيق ال�شتفادة الق�شوى من ال�شتثمار التدريبي. 

3- معهد �لإد�رة �لعامة: 

تخ�شي�س اعتماد مالي في ميزانية المعهد لم�شاركة الموظفين في البرامج التدريبية.   اأ- 

د وبما ي�شمن ا�شتيعاب عدد من الموظفين.   ب- تقديم البرامج في الوقت المحدَّ

 ج- اقتراح تعديل البرامج القيادية �شمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بما 

يحقق الحتياجات الم�شتَجـدة في الوظائف العامة. 

4- �لموظف: 

الجهة  ـحه  تر�شِّ التي  البرامج  في  بفعالية  والم�شاركة  بالح�شور  اللتزام  الموظف  على   اأ- 

الحكومية لها. 

 ب- التوقيع على اتفاقية التدريب الخا�شة باللتحاق بالبرنامج واللتزام ببنودها.

ر�بعاً: م�ضتويات �لبرنامج:

تتكون برامج معهد الإدارة العامة القيادية من خم�شة برامج قيادية مت�شل�شلة تهدف لتحقيق 

ـم  م يف م�شتوى القدرات والأداء الوظيفي وفق منهجية علمية وحماور اأ�شا�شية تنظِّ التكامل والتقدُّ

اآلية التدريب والتطوير، وذلك على النحو الآتي: 

1- برنامج تاأ�ضي�س: 

ي�شتهدف الموظفين حديثي التعيين ب�شفة دائمة في الوظائف العامة ممن هم بدرجة   اأ- 

تقل عن م�شتوى رئي�س ق�شم، ويكون اللتحاق بالبرنامج خالل �شنة من تاريخ تعيينهم. 

 ب- ُيـعتَبـر هذا البرنامج متطلَّـبًا اأ�شا�شيًا لدخول برنامج بناء.

2- برنامج بناء: 

ي�شتهدف وظائف م�شتوى العمل الأ�شا�شي )كوظيفة اأخ�شائي، محلل، مهند�س، محا�شب   اأ- 

وغيرها(، ووظائف الإ�شراف الجزئي على هذه الوظائف )كوظيفة اأخ�شائي اأول، محلل 

اأول، مهند�س اأول، محا�شب اأول وغيرها(، التي يكون متطلَّـب �شْغـِلـها ل يقل عن �شهادة 

لبرنامج  اإتمامهم  تاريخ  من  �شنتين  خالل  بالبرنامج  اللتحاق  ويكون  البكالوريو�س، 

تاأ�شي�س.   

 ب- ُيـَعـدُّ هذا البرنامج متطلَّـبًا اأ�شا�شيًا للنقل اإلى وظيفة م�شرف اأو رئي�س وحدة اأو رئي�س 

مجموعة وغيرها من الوظائف التي هي في ذات الم�شتوى الوظيفي. 

ج - ُيـعتَبـر هذا البرنامج متطلَّـبًا اأ�شا�شيًا لدخول برنامج تكوين. 
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د - ُيـعَفـى خريجو برنامج التهيئة للقطاع العام من فئة الأخ�شائيين من برنامج بناء.

3- برنامج تكوين: 

العمل  م�شتوى  وظائف  على  ت�شرف  والتي  والفني  الإداري  الإ�شراف  وظائف  ي�شتهدف   اأ- 

الِوْحـدات الإدارية  الِوْحـدات والمجموعات وغيرها من  الأ�شا�شي، كالم�شرفين وروؤ�شاء 

�شْغـِلـهـا ل  مـتـطلَّـب  يـكـون  التي  للـوظـائـف  بالن�شـبـة  الأق�شـام، وذلك  الـتي دون م�شتـوى 

يقل عن �شهادة البكالوريو�س. 

 ب- ُيـَعدُّ هذا البرنامج متطلَّـبًا اأ�شا�شيًا للنقل اإلى وظيفة رئي�س ق�شم. 

 ج- ُيـعتَبـر هذا البرنامج متطلَّـبًا اأ�شا�شيًا لدخول برنامج كوادر. 

4- برنامج كو�در: 

ي�شتهدف وظائف روؤ�شاء الأق�شام وغيرها من الوظائف التي ت�شرف على تنظيمات دون   اأ- 

م�شتوى اإدارة، ووظائف الم�شت�شارين/ الخبراء ممن هم دون الدرجة الخام�شة التنفيذية 

وما تعادلها من الدرجات الوظيفية، ويكون اللتحاق بالبرنامج خالل ثالث �شنوات من 

تاريخ تعيينهم في الوظيفة. 

 ب- يكون لروؤ�شاء الأق�شام وَمـن هم في ذات الم�شتوى الوظيفي، ممن اأكملوا برنامج كوادر، 

الأولوية في التعيين في وظيفة مدير اإدارة وَمـن في حكمه.

5- برنامج قياد�ت: 

ي�شتهدف وظائف ُمديري الإدارات وَمـن في حكمهم من �شاغلي الوظائف العامة، ويكون   اأ- 

اللتحاق بالبرنامج خالل �شنة من تاريخ تعيينهم في الوظيفة. 

التعيين في وظيفة  في  الأولوية  قيادات  برنامج  اأكملوا  الذين  الإدارات  لُمديري  يكون   ب- 

وكيل م�شاعد وَمـن في حكمه. 

خام�ضاً: �أحكام عامة:

1-  يجب مراعاة عدم الم�شا�س بحق الموظف في الح�شول على تعيين في م�شتوى وظيفي 

اأو  التدريبية  البرامج  توفير  ر  كتعذُّ الإرادة  عن  خارجة  اأ�شباب  حدوث  حال  في  اأعلى، 

التي  الحكومية  الجهة  لدى  التدريبية  بالبرامج  لاللتحاق  الالزمة  المالية  العتمادات 

ينتمي اإليها، اأو غيرها من الأ�شباب التي يوافق عليها جهاز الخدمة المدنية. 

للموظفين  التعليمات،  هذه  في  الــواردة  التدريبية  بالبرامج  لاللتحاق  الأولوية  تكون   -2

ـحين ل�شْغـل م�شتوى وظيفي اأعلى وفقًا لم�شارات التطوير الوظيفي لهم. المر�شَّ
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م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قرار رقم )53( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن مْنـح ترخي�س ل�ضركة )فنتك جالك�ضي �لبحرين ذ.م.م( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

 - املايل  للقطاع  �شركة م�شاندة  البحرين ذ.م.م( ترخي�س  �شركة )فنتك جالك�شي  ُتـمنح 

م خدمة معلومات احل�شابات. مقدِّ

مادة )2(

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 31 اأكتــوبــــــر 2022م



العدد: 3639 – الخميس 3 نوفمبر 2022

45

م�ضرف �لبحرين �ملركزي

 قرار رقم )54( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن منح ترخي�س ل�ضركة )فلوو�س �لبحرين �س.م.ب مقفلة( 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

ر �لآتي: ُقـرِّ

مادة )1(

ُتـمنح �شركة )فلوو�س البحرين �س.م.ب مقفلة( ترخي�س �شركة متويل.

مادة )2(

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�ضرف �لبحرين �ملركزي

ر�ضيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 نوفـمـــبــــــر 2022م
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

  �إعالن

جلنة ت�ضوية م�ضاريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة

 3 بتاريخ  ال�شادر  واإحلاقًا لقرارها  ـرة،  املتعثِّ العقارية  التطوير  ت�شوية م�شاريع  تُـعلن جلنة 

وال�شقق  الِوْحـدات  لأ�شحاب   ،3565 رقم  العدد  الر�شمية يف  واملن�شور باجلريدة   2021 نوفمرب 

م اإىل اللجنة لت�شوية اأو�شاعهم خالل مدة اأق�شاها 45  ال�شكنية يف م�شروع )مارينا ريف(، التقدُّ

يومًا من تاريخ ن�ْشـر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية .
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  قر�ر�ت

جلنة ت�ضوية م�ضاريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّـرة

�ل�ضاعة: 9:00 �ضباحا تاريخ �لجل�ضة: 2 نوفمبر 2022    

رئيــــــ�س �للجنة بح�ضور �لقا�ضي  �ضـالح �أحمد �لقطـــــــان             

وع�ضوية �لقا�ضي ح�ضـــــام محمد طلعــــــت                          ع�ضو �للجنة

وع�ضوية �لدكتور عبد�هلل يو�ضــف طـــــــالب                        ع�ضو �للجنة

وبح�ضور نــوفـــل نبيــــل بوب�ضــــيت                                  �أمين �ضر �للجنة

يف م�ضروع �ل�ضيف بريز

�لقر�ر

  قررت اللجنة باإجماع الآراء: 

�أوًل: بالن�شبة للم�شترين الذين قاموا ب�شداد كامل ثمن الِوْحـدات ال�شكنية الذين قاموا ب�شرائها 

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

باأي اأعباء اأو التزامات.

ثانيــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذين فــي ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الِوْحـــدات ال�شــكنية  عليهم 

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

ـلة باأي اأعباء اأو التزامات. الملكية اإليهم غير محمَّ

ثالثــاً: بالن�شــبة للم�شــترين الذيــن ح�شلــوا على اأحكام ب�شــاأن ِوْحـــداتهم الخا�شة في الم�شــروع 

عليهم التقدم اإلى اللجنة لعمل الت�شوية الالزمة ب�شاأنها.

ر�بعــاً: علــى الم�شــترين الح�شــور الى اللجنة خــالل مدة اأق�شاهــا 45 يومًا من تاريخ ن�ْشـــر هذا 

القرار بالجريدة الر�شمية لت�شوية اأو�شاعهم.

�أمني �ل�ضر                   ع�ضو                            ع�ضو                             رئي�س �للجنة
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�ل�ضاعة: 9:30 �ضباحا  تاريخ �لجل�ضة: 2 نوفمبر 2022    

رئيــــــ�س �للجنة بح�ضور �لقا�ضي  �ضــــالح �أحمد �لقطـــــــان              

ع�ضو �للجنة وع�ضوية �لقا�ضي ح�ضـــــام محمد طلعــــــت               

ع�ضو �للجنة وع�ضوية �لدكتور عبد�هلل يو�ضــف طـــــــالب             

�أمين �ضر �للجنة وبح�ضور نــوفـــل نبيــــل بوب�ضــــيت                         

يف م�ضروع د�ر �لعز 3،2

�لقر�ر

قررت اللجنة باإجماع الآراء:

�أوًل: ا�شتبعاد مطالبة ال�شيد/ مهدي حاتم النهاري عن ال�شقة رقم 92.

ثانياً: ت�شجيل الوحدة رقم 91 في مبنى دار العز 3 وتحمل المقدمة رقم 2018/14104 والوثيقة 

رقم 239850 با�شم ال�شيد/ محمد نديم يو�شف خان . 

ثالثاً: في الوحدتين رقمي 121 و122 والمباعتين لل�شيد/ عبدالعليم محمد عبدالقوي ال�شلفي، 

د من �شالف الذكر �شمن ديون الم�شروع وا�شترداد ال�شقق منه. اعتبار المبلغ الم�شدَّ

ـلة من م�شتري الِوْحـدات في الم�شروع وتوزيعه على الدائنين ق�شمة  ر�بعاً: توزيع المبالغ المتح�شَّ

غرماء كل ح�شب دينه.

خام�ضــاً: ت�شــجيل ال�شــقة رقم 31 المقدمة رقم 2018/15054 والوثيقة رقم 237756، وال�شــقة 

رقــم 32 المقدمــة رقــم 2018/15055 والوثيقــة رقم 240836، وال�شــقة رقــم 41 المقدمة رقم 

2018/15058 الوثيقــة رقــم 237762، وال�شــقة رقــم 51 المقدمة رقــم 2018/15115 والوثيقة 

رقــم 237973، وال�شــقة رقــم 71 المقدمــة رقــم 2018/15123 الوثيقــة رقم 237974، وال�شــقة 

رقــم 111 المقدمــة رقم 2018/15162 والوثيقة رقم 240677، وال�شــقة رقم 112 المقدمة رقم 

2018/14070 والوثيقة رقم 239861، وال�شــقة رقم 121 المقدمة رقم 2018/15164 والوثيقة 

رقم 241787، وال�شقة رقم 122 المقدمة رقم 2018/15165 والوثيقة رقم 240676، من مبنى 

دار العــز )2(، وت�شــجيل ال�شــقة رقــم 31 المقدمة رقــم 2018/14126 والوثيقــة رقم 239849، 

وال�شــقة رقم 93 المقدمة رقم 2018/14102 والوثيقة رقم 239876، وال�شــقة رقم 94 المقدمة 

رقــم 2018/14101 والوثيقــة رقــم 239845، وال�شــقة رقــم 92 المقدمــة رقــم 2018/14103 

والوثيقة رقم 239858، من مبنى دار العز )3( با�شم بنك البحرين والكويت، على اأن يقوم جهاز 

الم�شــاحة والت�شــجيل العقاري بت�شــجيل الِوْحـــدات با�شــمه خالية من اأي قيود اأو رهون ، واألزمت 

رة مالكة العقار بت�شليم الِوْحـدات اإلى بنك البحرين والكويت، وذلك �شمن ق�شمة  ال�شركة المطوِّ

الغرماء لدائني الم�شروع.

�ضاد�ضاً: خ�شم ن�شبة 3% من المبالغ المتح�شلة من ح�شيلة ت�شليم الم�شروع كم�شروفات واأتعاب 

اللجنة. 

�ضابعاً: ُيـن�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية.

�أمني �ل�ضر                   ع�ضو                            ع�ضو                             رئي�س �للجنة
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 �لإعالنات �ل�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�ضنة 2004

 ب�ضاأن بر�ء�ت �لخرت�ع ومناذج �ملنفعة

�إعالن رقم )36( ل�ضنة 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�لـِمـْلـكية �ل�ضناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1884  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 26/10/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170075 :بلطلا مقر ]21[
 27/04/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2015/002438  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/073,325 
[32] 31 /10/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،نورب اینوس -3 ،تیریب نیوتنأ -2 ،يسیساب ساریف -1 
 كیبماكروك موریج -4
 امراف سنیاسونیج :ةءاربلا كلام ]73[
 اسنرف ،لیسرام 13006 ،انیإ يد ور ،10 :كلاملا ناونع
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغوبأ :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C07D 401/04, A61K 
31/47, A61P 35/00 

 
 :عجارملا ]56[

  
D1: EP 1571146 A1  
D2: WO 2004/020431 A2 
 

 
 
 ناطرسلل ةداضم ةدیدج لماوعك لادبتسا ھب نیلونیوك-ونیمأ يئانث 4 ،2  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةینالدیص تابیكرتو ،اھعینصتو ،ةدیدج نیلونیوك-يوناث ونیمأ-4-يلوأ ونیمأ-2 تاقتشمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ضارمألا نم ةیاقولاو جالعل ةدیفم يلاحلا عارتخاللً اقفو ةطشنلا تابكرملا نوكت ،ةیودأك اھمادختساو اھیلع لمتشت
 .ماروألل ةنوكملا ریغو ماروألل ةنوكملا ةیرثاكتلا
 
 
 
 
 25 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 
 

 
 1885  :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 02/11/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170171 :بلطلا مقر ]21[
 27/09/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2016/054350  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/073,325 
[32] 31 /10/2014 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 -3 ،ویرام ،تراجنیو -2 ،میخاوی-زناھ ،رلشتیرت -1 
 میخاوی ،سوام
 يب ھیأ ادیم :ةءاربلا كلام ]73[
 )دیوسلا( انلوس 09 170 ھیأ2 جاف زربیاب :كلاملا ناونع
 ةیبنجا ةكرش عرف-ةیركفلا ةیكلملل سكرامارا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61M 15/08, B05B 
11/00 

 
 :عجارملا ]56[

  
D1: US 2015/061867 A1 
D2: WO 2014/068504 A2 
D3: DE 102008064559 A1 

 
 
 ةیلدیص ةیواح ،ةیلدیص ةیواحل ةخضم ءاطغل ةجیلو ،ةیلدیص ةیواحل ةخضم ءاطغ :عارتخالا مسا ]54[
 رتویبمك جمانرب جتنمو ،ةخضملا ءاطغب ةدوزم
 
 :صخلملا ]57[ 
 
 ةخضملا ءاطغ لیغشت نع فشكلل ةممصم تاینورتكلإ ةدحو ةخضملا ءاطغ يوحی ،ةیلدیص ةیواحل ةخضم ءاطغ يف 
 ،ةخضملا ءاطغ لیغشت تایلمع لثمت تاراشإل يكلساللا جارخإلل ،ةیواحلا نم تایوتحملا عیزوتل مدختسم ةطساوب
 مدختسم ةطساوب ةخضملا ءاطغ لیغشت تایلمع نم رثكأ وأ ةدحاو نع فشكلل ةیلیغشتلا ةقاطلا ىلع لوصحللو
 ھیلإً اًیكلسال اھلیصوت مت يتلا ةخضملا ءاطغل لیغشتلا تایلمع نم رثكأ وأ ةدحاولا لثمت تاراشإل يكلساللا جارخإللو
  .يصخش يمقر دعاسم ةروص يف ينورتكلإ زاھج ةطساوب جراخلا نم
 
 
 
 
 14 :ةیامحلا رصانع ددع
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 �لإعالنات �ل�ضادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�ضنة 2006 

 ب�ضاأن �لر�ضوم و�لنماذج �ل�ضناعية 

�إعالن رقم )28( ل�ضنة 2022

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

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

وي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير �إد�رة �لتجارة �خلارجية و�لـِمـْلـكية �ل�ضناعية
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�نق�ضاء �حلقوق �ملرتتبة على �لر�ضوم و�لنماذج �ل�ضناعية وبطالنها 

والنماذج  الر�شوم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )6( رقم  القانون  من   )22( املادة  اإىل  ا�شتنادًا 

املذكورة  ال�شناعية  والنماذج  الر�شوم  على  املرتتبة  احلقوق  جميع  انق�شت  فقد  ال�شناعية، 

باجلدول اأدناه:

رقم الت�شل�شل
رقم الر�شم اأو النموذج 

ال�شناعي
�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوق

117352022/10/29
عدم �شداد الر�شوم 

ال�شنوية

217362022/10/29
عدم �شداد الر�شوم 

ال�شنوية

317372022/10/29
عدم �شداد الر�شوم 

ال�شنوية

413302022/10/30
عدم �شداد الر�شوم 

ال�شنوية

517502022/10/29
عدم �شداد الر�شوم 

ال�شنوية
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة

�إعالنات �إد�رة �لت�ضجيل

�إعالن رقم )118( ل�ضنة 2022 

 ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 �إىل �ضركة ت�ضامن

  

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

التي تحمل ا�شم )لغة �شفر واحد للبرمجيات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )140240(، معلنين رغبتهم 

في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن.

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 �إعالن رقم )119( ل�ضنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

  

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

رقـــم )2-47989(،  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  للمقاولت  ــاي  )داداب ا�شم  تحمل  التي  المقفلة 

معلنين رغبتهم في تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره500,000  دينار بحريني .

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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 �إعالن رقم )120( ل�ضنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

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

المقفلة التي تحمل ا�شم )محمد داداباي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )47989-1(، معلنين 

وبراأ�شمال  مــحــدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  في  رغبتهم 

مقداره500,000   دينار بحريني .

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )121( ل�ضنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن 

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

 

تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ال�شكل  تغيير  القيد رقم )141577(، معلنين رغبتهم في  الم�شجلة بموجب  ا�شم )محبوب لالأزياء/ ت�شامن(، 

ومائتان  مقداره 1,250 )األف  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني 

 MAHABUB AHMAD وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: محمد �شريف نور محمد مول بخ�س، و

.MD SARKER

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )122( ل�ضنة 2022 

ب�ضاأن حتول �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

�إىل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة

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

التي تحمل ا�شم )جيفر�شون اآند بينيت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 153171، معلنين رغبتهم في تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة.

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )123( ل�ضنة 2022 

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

 �إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)اأحمد العبري للتجارة/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )151374-1(، معلنين رغبتهم في تغيير ال�شكل 

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

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )124( ل�ضنة 2022

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

�إىل �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

)اأبوطاهر �شفيق للديكور الداخلي/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم )141664(، معلنين رغبتهم في تغيير 

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

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


