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 قانون رقم )1( ل�شنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س المادة )87( منه،

 )14( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  وعلى 
ل�شنة 1996 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأولى
الثانية(،  الفقرة   175(  ،)173(  ،)172(  ،)27(  ،)1 مكررًا   18( املواد:  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 
 ،)207(  ،)202( اأ(،  فقرة   199(  ،)198( اأ(،  فقرة   193(  ،)189(  ،)187(  ،)185(  ،)176(
ج(،  فقرة   286(  ،)285( اأ(،  فقرة   284(  ،)283(  ،)278(  ،)242(  ،)240(  ،)215(  ،)210(
 361( املادة(،  �شدر   361( ب(،  فقرة  مكررًا1   358( ب(،  فقرة   348( د(،  فقرة   345(  ،)298(
فقرة د( و)362 �شدر املادة( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، الن�شو�س التالية:
مادة )18 مكرراً 1(:

اأكرث من  �شريكًا يف  يكون  اأن  لل�شريك  يجوز  ال�شركات،  اإدارة وحوكمة  ميثاق  اأحكام  مع مراعاة 
�شركة مناِف�شة دون اأن يتدخل يف اإدارة اأكرث من واحدة منها، وذلك ما مل ين�س عقد ال�شركة اأو نظامها 

الأ�شا�شي على خالف ذلك.
مادة )27(:

يتكون ا�شم �شركة الت�شامن من اأ�شماء جميع ال�شركاء اأو من ا�شم واحد منهم اأو اأكرث مع اإ�شافة 
تقبلها  اأخرى  باأية طريقة  ال�شركة  ا�شم هذه  يتكون  اأن  املعنى، كما يجوز  اأو ما يفيد هذا  )و�شركاه( 
الوزارة املعنية ب�شئون التجارة، ويجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة اأينما َوَرد عبارة )�شركة ت�شامن بحرينية(، 

واأن يكون ا�شم ال�شركة متفقًا دائمًا مع هيئتها القائمة.
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مادة )172(:
يقل  اأن  يجوز  ول  ومدته.  تكوينه  طريقة  ال�شركة  نظام  يبينِّ  اإدارة  جمل�س  ال�شركة  اإدارة  يتولى 
قابلة  �شنوات  على ثالث  فيه  الع�شوية  مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  كما  اأع�شاء،  اأع�شائه عن خم�شة  عدد 
للتجديد. وُيراعى اأن ي�شتمل املجل�س على عدد من الأع�شاء امل�شتقلي وغري التنفيذيي، وذلك وفقًا 
�س لها من ِقَبله  دها قرار من م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات املرخَّ لل�شوابط التي يحدنِّ

ومن الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى.  
�س لها من ِقَبله اأو من  ويجوز بقرار م�شبَّب من م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات املرخَّ
الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى - بح�شب الأحوال - متديد مدة جمل�س الإدارة 

مبا ل يزيد على �شتة اأ�شهر، وذلك بناًء على طلب م�شبَّب من جمل�س الإدارة.
مادة )173(:  

يجب اأن تتوافر يف ع�شو جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:                
اأ - اأن يكون متمتعًا باأهلية الت�شرف.

ب - األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة َتَفاُل�س بالتق�شير اأو بالتدلي�س، اأو جريمة مخلَّة بال�شرف 
اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ج - األ يكـــون محظورًا عليه تولنِّي ع�شوية مجل�س اإدارة �شركة م�شاهمة وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي 
قانون اآخر معمول به في المملكة.

د - بالن�شبـــة لرئي�س مجل�س الإدارة اأو نائبه، األ يجمع بين هذا المن�شب ومن�شب المدير الأعلى رتبة 
في ال�شركة.

هــــ - ال�شـــروط التي ي�شـــدر بتحديدها قرار مـــن الوزير المعِني ب�شئـــون التجارة، بالن�شبـــة لالأع�شاء 
�س لها من  الم�شتقليـــن وغير التنفيذييـــن والتنفيذيين في مجال�س اإدارات ال�شـــركات غير المرخَّ

ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. 
و - ال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف البحرين المركزي، بالن�شبة لالأع�شاء الم�شتقلين 
�س لهـــا من ِقَبل الم�شرف،  وغيـــر التنفيذيين والتنفيذيين فـــي مجال�س اإدارات ال�شركات المرخَّ
وذلك مع عدم الإخالل باأحكام المادة )65( من قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات 

المالية.
ز - اأية �شروط اأخرى ين�س عليها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )175 الفقرة الثانية(:
لل�شركة  الأ�شا�شي  النظام  اأحكام  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  يف  ُيراعى  الأحوال،  جميع  ويف 

وال�شوابط امل�شار اإليها يف الفقرة الأولى من املادة )172( من هذا القانون.
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مادة )176(:
تنتخب اجلمعية العامة اأع�شاء جمل�س الإدارة بالت�شويت الرتاكمي ال�شري. 

د بالت�شويت الرتاكمي اأن يكون لكل م�شاهم عدد من الأ�شوات ي�شاوي عدد الأ�شهم التي  وُيق�شَ
ميلكها، ويكون له احلق يف الت�شويت بها ملر�شح واحد اأو توزيعها على َمن يختارهم من املر�شحي. 

ومع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية، يجوز بالن�شبة لأع�شاء 
بي  من  اأع�شائه  ن�شف  يتجاوز  ل  عدد  انتخاب  ال�شركة  نظام  يف  ُي�شرَتط  اأن  الأول  الإدارة  جمل�س 

�شي ال�شركة. موؤ�شنِّ
مادة )185(:

ال�شركة وامل�شاهمي والغري  ال�شركة جتاه  واأع�شاء جمل�س الإدارة ومديري  تقوم م�شئولية رئي�س 
وفقًا لأحكام املادة )18 مكررًا( من هذا القانون، وكل �شرط يق�شي بغري ذلك ُيعتَب كاأْن مل يكن. ول 
يحول دون اإقامة دعوى امل�شئولية ِقَبل اأيٍّ من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم اقرتاع من اجلمعية العامة باإبراء 

ذمته. 

مادة )187(:
اأ - مـــع مراعاة اأحـــكام الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة، يكون رْفع دعـــوى الم�شئولية على رئي�س 
واأع�شـــاء مجل�س الإدارة والمديريـــن عن الأ�شرار التي تلحق بال�شركة في اأيٍّ من الحالت الواردة 
فـــي الفقـــرة )اأ( من المادة )18 مكررًا( من هذا القانون من حق ال�شركة. ويجب اأن ي�شدر قرار 
مـــن الجمعية العامة برْفع الدعوى، علـــى اأن يتولها رئي�س مجل�س الإدارة. واإذا كان رئي�س مجل�س 
الإدارة ممـــن تخا�شمهم ال�شركة، وَجـــَب اأن تعينِّن الجمعية العامة ع�شـــوًا اآخر من مجل�س الإدارة 
هـــة اإلى جميع اأع�شـــاء مجل�س الإدارة، وَجـــَب اأن تعينِّن  لإقامـــة الدعـــوى. واإذا كانـــت الدعوى موجَّ

الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير اأع�شاء المجل�س في رْفع الدعوى.
ب - لـــكل م�شاهـــم اأن يرفع دعـــوى الم�شئولية منفردًا �شـــد مجل�س اإدارة ال�شركة فـــي حالة عدم قيام 
ال�شركـــة برْفعها وفقـــًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة، اإذا كان مـــن �شاأن الخطاأ اإلحاق �شرر 
ل م�شحـــوب بِعْلم  خا�ـــس به كم�شاهـــم، وذلك بعـــد قيامه باإخطـــار ال�شركة بموجب كتـــاب م�شجَّ
الو�شـــول بعزمـــه على رْفع الدعوى قبـــل رْفعها بثالثين يومًا على الأقل. ويقـــع باطاًل كل �شرط في 
نظام ال�شركة يق�شي بغير ذلك. ويجوز للم�شاهم اأن يطلب اأثناء نظر الدعوى اإلزام المدعى عليه 

رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة بمو�شوع الدعوى. اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محرَّ
ج - فـــي حالـــة اإفال�س ال�شركة، يكون الحق في رْفع دعوى الم�شئوليـــة الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من 
ي رْفع  ـــى الم�شفنِّ هـــذه المـــادة من حق اأمين التفلي�شـــة. واإذا كانت ال�شركـــة في دور الت�شفية، تولَّ

الدعوى دون الحاجة لقرار من الجمعية العامة.
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مادة )189(:
اأ - يجـــب علـــى كلٍّ من رئي�ـــس واأع�شاء مجل�ـــس الإدارة اأن يبلغ المجل�س بما له مـــن م�شلحة �شخ�شية 
مبا�شـــرة اأو غيـــر مبا�شرة في الم�شائـــل المعرو�شة على المجل�س، مع بيـــاٍن واٍف عن تفا�شيل هذه 
الم�شلحة ي�شمل كافة الأمور الجوهرية الخا�شة بها، ول يجوز له ال�شتراك في المداولة اأو ح�شور 
الجتماع اأو الت�شويت على القرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن، وُيثَبت التبليغ في مح�شر الجل�شة.
ب - ل يجـــوز اأن يكـــون لأيٍّ من رئي�س اأو اأع�شاء مجل�ـــس اإدارة ال�شركة اأو لأيٍّ من مديريها اأيَّة م�شلحة 
�شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة في العقـــود والت�شرفات التي تكـــون ال�شركة طرفـــًا فيها اإل 
ع �شوابـــط اإ�شافية اأخرى  بموافقـــة مـــن مجل�س الإدارة. ويجوز لم�شـــرف البحرين المركزي و�شْ
�س  ب�شـــاأن الموافقة على العقود والت�شرفـــات الم�شار اإليها اإذا كانت ال�شركة من ال�شركات المرخَّ

لها من ِقَبله.
ج - علـــى رئي�س مجل�س الإدارة اأن يبلـــغ الجمعية العامة بنتائج العقود والت�شرفات التي تمت الموافقة 
عليها وفقًا لأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، وذلك في اأول اجتماع تاٍل لتنفيذ العقد اأو اإتمام 
ق الح�شابات الخارجي، وعلى  الت�شـــرف. ويجب اأن يكون التبليـــغ م�شحوبًا بتقرير خا�س من مدقنِّ
ال�شركـــة اأن تف�شح عن هذه العقـــود والت�شرفات في بياناتها الماليـــة وتقريرها ال�شنوي، وي�شمل 
الإف�شاح تفا�شيل تلك العقود والت�شرفات وطبيعة ومدى الم�شلحة و�شاحب الم�شلحة �شواء كان 

الرئي�س اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو المدير.  
د - مـــع عـــدم الإخالل بحقوق الغير ح�شـــن النية، يترتب على مخالفة الحْظر الم�شـــار اإليه في الفقرة 
)ب( مـــن هذه المادة جـــواز المطالبة ببطالن العقد اأو الت�شرف اإذا كانت �شروطه غير عادلة اأو 
كان ينطـــوي على َتعاُر�س في الم�شالح، واإلـــزام المخالف بالتعوي�س واأن يردَّ اإلى ال�شركة اأيَّ ربح 
اأو منفعـــة تحققت له من المخالفة. ودون الإخالل باأحـــكام الفقرة )ب( من المادة )18 مكررًا( 
والمادة )186( من هذا القانون، ُي�شاأل مجل�س الإدارة بالت�شامن مع �شاحب الم�شلحة المخالف 

ح بالمخالفة الم�شار اإليها اأو كان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم بها.   عن كل ذلك، اإذا كان قد �شرَّ
هــــ - يجـــوز للم�شاهمين الحائزيـــن على ما ل يقل عن 10% من راأ�شمـــال ال�شركة الطالع على الأوراق 
والم�شتنـــدات المتعلقـــة بالعقـــود اأو الت�شرفـــات الم�شار اإليها فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المادة 

والح�شول على �شور اأو م�شتخرجات منها.  

مادة )193 فقرة اأ(: 
اأ - ل يجـــوز تعييـــن اأو انتخاب اأينِّ �شخ�س ع�شوًا بمجل�ـــس الإدارة اإل بعد اأن ُيِقرَّ كتابة بقبول التر�شيح، 
ل  علـــى اأن يت�شمن الإقـــرار الإف�شاح عن اأينِّ عمٍل يقـــوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة ي�شكنِّ
مناف�شـــًة لل�شركـــة، واأ�شماء ال�شركات والجهـــات التي يزاول العمل فيهـــا اأو ي�شغل ع�شوية مجال�س 

اإداراتها.
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مادة )198(:
اأ - تنعقـــد الجمعيـــة العامة العاديـــة للم�شاهمين بدعوة من رئي�س مجل�ـــس الإدارة في الزمان والمكان 
نهما نظام ال�شركة. ويجـــب اأن ُتعَقد الجمعية العامة مرة واحدة علـى الأقل في ال�شنة،  اللَذيـــن يعينِّ

على اأن يكون ذلك خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�شنة المالية لل�شركة.    
ق الح�شابات اأو  ب - علـــى مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية اإلى النعقاد اإذا طلب ذلك مدقنِّ

عدد من الم�شاهمين يمثل 10% من راأ�شمال ال�شركة.
ج - يجـــوز للـــوزارة المعنية ب�شئون التجـــارة اأن تدعَو الجمعية العامة العادية اإلـــى النعقاد، في اأيٍّ من 

الحالت التالية: 

د لنعقاد الجمعية العامة دون اأن ُتدعى اإلى النعقاد.   1 - اإذا انق�شى �شهر على الموعد المحدَّ
2 - اإذا نق�س عدد اأع�شـاء مجل�س الإدارة عن الـحد الأدنى الالزم ل�شحـة انعقاده.

اإلى النعقاد خالل �شهر من اليوم  اإذا لم يُقم مجل�س الإدارة بدعوة الجمعية العامة   - 3
م اإليه وفق الفقرة )ب( من هذه المادة. التالي لتاريخ الطلب المقدَّ

4 - اإذا ارتاأى الوزير المعِني ب�شئون التجارة ما ي�شتوجب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، 
بًا بذلك. واأ�شدر قرارًا م�شبَّ

5 - اإذا طلبت الجهة المخت�شة بالرقابة على ن�شاط ال�شركة في الأحوال التي ل تكون الوزارة 
المعنية بالتجارة الجهة المخت�شة بذلك.

مادة )199 فقرة اأ(:
اأ - ُتعَلـــن دعـــوة الم�شاهمين لنعقاد الجمعية العامة في جريدتيـــن يوميتين على الأقل ت�شدران باللغة 
د لالنعقاد بواحد وع�شرين يومًا  العربية، على اأن تكون اإحداهما محلية، وذلك قبل الموعد المحدَّ

على الأقل، ويجب اأن يكون الإعالن م�شتماًل على جدول الأعمال. 

مادة )202(:
للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تندب مندوبًا عنها حل�شور اجلمعيات العامة، ول يكون له �شوت 
ب�شئون  املعني  الوزير  الوزارة، وي�شدر قرار من  اإلى  املداولت، ويقدم تقريرًا مبالحظاته  معدود يف 

التجارة – بعد موافقة جمل�س الوزراء - بتحديد ر�شم ح�شور مندوب الوزارة الجتماعات.
ومل�شرف البحرين املركزي اأن يندب اأحد موظفيه حل�شور اجلمعيات العامة بالن�شبة لل�شركات 

اخلا�شعة لرقابته، ول يكون له �شوت معدود يف املداولت.
مادة )207(:

اأ - ل يجوز للجمعية العامة مناق�شة مو�شوعات غير مدرجة في جدول الأعمال اإل في الأحوال التالية: 

1 - اإذا كانت من الأمور العاجلة التي طراأت بعد اإعداد هذا الجدول. 
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فت اأثناء الجتماع.  2 - اإذا تك�شَّ
م طلب كتابي باإدراجها في جدول الأعمال اإلى مجل�س الإدارة قبل خم�شة اأيام  3 - اإذا ُقدنِّ
د لنعقاد الجمعية العامة من ِقَبل الجهـة المخت�شة  عمل على الأقل من الموعد المحدَّ
ق  بالرقابة على ن�شاط ال�شركة، اأو اأحد الأ�شخا�س العامة الم�شاهمة في ال�شركة، اأو مدقنِّ

الح�شابات، اأو عدد من الم�شاهمين يملكون 5% على الأقل من راأ�شمال ال�شركة. 
ب - اإذا تبيَّن اأثنـاء المناق�شة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببع�س الم�شائل المعرو�شة على الجمعية 
العامة، تعيَّن تاأجيل الجتماع لمدة ع�شرة اأيام عمل على الأكثر اإذا طلب ذلك عدد من الم�شاهمين 

يملكون ربع الأ�شهم التي انعقد بها الجتماع.   
ج - يجب على مجل�س الإدارة عْر�س القرار ال�شادر عن الجمعية العامة في الأمور العاجلة التي طراأت 
�س  على الوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة اأو م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة لل�شركات المرخَّ

لها من ِقَبله، بح�شب الأحوال، وذلك خالل خم�شة اأيام عمل من اليوم التالي لتاريخ انعقادها. 

مادة )210(:
تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بالأمور الآتية:

اأ - تعديل عقد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي، اأو اإطالة مدة ال�شركة.
 ب - تخفي�س راأ�س المال، اأو زيادته بما في ذلك اإ�شدار اأ�شهم جديدة. 

ج - الت�شرف فيما تجاوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة، بمراعاة اأحكام المادة )194 مكررًا( من هذا 
القانون.  

 د - بْيع كل الم�شروع الذي قامت من اأجله ال�شركة اأو الت�شرف فيه باأينِّ وجه اآخر.
هـ - حل ال�شركة اأو تَحوُُّلها اأو اإدماجها في �شركة اأخرى.

و -  اأية اأمور اأخرى من�شو�س عليها في هذا القانون.

الأ�شا�شي  النظام  اأو  التاأ�شي�س  عقد  يف  تعديالت  اإجراء  العادية  غري  العامة  للجمعية  يجوز  ول 
اأعباء  زيادة  اأو  اململكة  اإلى خارج  الرئي�شي  نقل مركزها  اأو  تغيري جن�شيتها  �شاأنها  يكون من  لل�شركة 

امل�شاهمي بخالف زيادة راأ�س املال. ويعتب باطاًل كل ن�س يق�شي بغري ذلك.
مادة )215(:

اأ - يجـــوز للم�شاهـــم اإقامة دعوى البطـــالن، والمطالبة بالتعوي�س اإن كان له مقت�شـــى، ب�شاأن اأينِّ قرار 
ي�شدر عن الجمعية العامة العادية اأو غير العادية اإذا كان مخالفًا للقانون اأو النظام العام اأو عقد 
تاأ�شي�ـــس ال�شركة اأو نظامهـــا الأ�شا�شي. ومع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شـــن النية، يترتب على 
الحكـــم بالبطالن اعتبار قرار الجمعية العامة  كاأْن لم يكن. ويجب على مجل�س الإدارة ن�شر حكم 

البطالن في اإحدى الجرائد اليومية المحلية.
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ب - يجـــوز للم�شاهم اأن يطلـــب اأثناء نظر دعوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة 
رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة  اإلـــزام المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محـــرَّ

بمو�شوع الدعوى. 
ينِّ �شتين يومًا من تاريخ  ج - ل ُت�شمع دعوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة بُم�شِ
ِعْلـــم الم�شاهم بقرار الجمعية اأو �شنة من تاريخ �شدوره، اأي المدتين تنق�شي اأوًل. ول يترتب على 

رْفع الدعوى وْقف تنفيذ القرار ما لم تاأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة )240(:
ـــن نظام ال�شركة طريقـــة تكوينه ومدتـــه، ول يجوز اأن يقل  اأ - يتولـــى اإدارة ال�شركـــة مجل�ـــس اإدارة يبينِّ
عـــدد اأع�شائه عن ثالثة اأع�شاء، كما ل يجوز اأن تزيـــد مدة الع�شوية فيه على ثالث �شنوات قابلة 
للتجديـــد. ويراعى اأن ي�شتمل المجل�س على عدد من الأع�شاء الم�شتقلين وغير التنفيذيين، وذلك 
بالن�شبـــة لل�شـــركات الم�شاهمة المقفلة المدرجة في �شوق الأوراق الماليـــة، وال�شركات الم�شاهمة 
المقفلة الأخرى التي ي�شدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المعِني ب�شئون التجارة اأو من م�شرف 

البحرين المركزي، بح�شب الأحوال. 
ب - يجب اأن تتوافر في ع�شو مجل�س الإدارة ال�شروط الآتية:                

ة الت�شرف. 1 - اأن يكون متمتعًا باأهليَّ
2 - األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة َتَفاُل�س بالتق�شير اأو بالتدلي�س، اأو في جريمة 
مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن 

قد ُردَّ اإليه اعتباره.
3 - ال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة لالأع�شاء 
لها  المرخ�س  ال�شركات  اإدارات  والتنفيذيين في مجال�س  التنفيذيين  الم�شتقلين وغير 
قانون م�شرف  المادة )65( من  باأحكام  الإخالل  الم�شرف، وذلك مع عدم  قبل  من 

البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية.
4 - اأية �شروط اأخرى ين�س عليها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )242(:
لة بِعْلم الو�شول، اأو باأية طريقة اأخرى ُتثِبت  ه الدعوة لجتماع اجلمعية العامة بخطابات م�شجَّ توجَّ
واقعة الِعْلم بزمان ومكان الجتماع وجدول الأعمال، وذلك قبل موعد الجتماع بواحد وع�شرين يومًا 
على الأقل. ويجب اأن ُتعَقد اجلمعية مرة واحدة على الأقل خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�شنة 
ِقَبل م�شرف  �س لها من  املالية بالن�شبة لل�شركات املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، وال�شركات املرخَّ

البحرين املركزي، اأو ال�شهور ال�شتة التالية لنهاية ال�شنة املالية بالن�شبة ل�شائر ال�شركات الأخرى.
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مادة )278(:
 تقوم م�شئولية مديري ال�شركة جتاه ال�شركة وال�شركاء والغري وفقًا لأحكام املادة )18 مكررًا( من 
هذا القانون، وكل �شرط يق�شي بغري ذلك ُيعتَب كاأْن مل يكن. ول يحول دون اإقامة دعوى امل�شئولية ِقَبل 

املدير اقرتاع من اجلمعية العامة باإبراء ذمته. 
مادة )283(:

اأ -   يكون لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع ال�شركاء.
ب - تنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين مرة على الأقل في ال�شنة خالل ال�شهور ال�شتة التالية 

لنتهاء ال�شنة المالية لل�شركة.
ق  ج - ُتدعـــى الجمعية العامة لالنعقاد في كل وقـــت بناًء على طلب المديرين اأو مجل�س الرقابة اأو مدقنِّ
الح�شابـــات اأو الـــوزارة المعنية ب�شئون التجارة اأو عدد من ال�شـــركاء الحائزين على ما ل يقل عن 

10% من راأ�س المال.
لة بِعْلـــم الو�شول اأو باأيَّة طريقة اأخرى ُتثِبت  ـــه الدعوة لنعقاد الجمعية العامة بخطابات م�شجَّ  د - توجَّ

واقعة الِعْلم قبل موعـد الجتماع بواحد وع�شرين يومًا على الأقل.
 هــــ - يجـــب اأن ت�شتمل الدعوة لنعقـــاد الجمعية العامة علـــى زمان ومكان الجتماع وجـــدول الأعمال، 
ـــق الح�شابات ومجل�س الرقابة  علـــى اأن يت�شمن هذا الجـــدول بوجه خا�س تقارير المديرين ومدقنِّ
اإْن ُوِجـــد، والت�شديق على الميزانية وح�شاب الأربـــاح والخ�شائر، والنظر في مقترحات المديرين 

ب�شاأن توزيع الأرباح.

ة م�شاألة يف  ويجوز لل�شركاء احلائزين على ما ل يقل عن 5% من راأ�شمال ال�شركة طلب اإدراج اأيَّ
تقل عن  ل  كتابة خالل فرتة  تقدميه  اإذا مت  بذلك  ال�شركاء  وُيخَطر  الطلب  وُيجاب  الأعمال،  جدول 
عًا عليه ِمن ِقَبل َمن قام بتقدميه من  د لنعقاد اجلمعية العامة موقَّ خم�شة اأيام عمل من التاريخ املحدَّ

نًا فيه عدد احل�ش�س التي ميلكها كل منهم.  ال�شركاء ومدوَّ
فت  ول يجوز للجمعية العامة املداولة يف غري املو�شوعات املدرجة يف جدول الأعمال، اإل اإذا تك�شَّ

بعد اإعداد اجلدول اأو اأثناء الجتماع اأمور عاجلة تقت�شي املداولة فيها.
مادة )284 فقرة اأ(:

 اأ - لـــكل �شــريـــك حق ح�شـور اجتمـــاع الجمعية العامة بنف�شـــه اأو عن طريق وكيل عنـــه بموجب توكيل 
ر�شمـــي، من غير اأع�شـاء مجلـ�س الرقـابة اأو مديـــر ال�شركة، ويكون لكل �شريك عدد من الأ�شوات 

يعادل عدد الح�ش�س التي يملكها في ال�شركة.

مادة )285(:
اأ - ل يجوز تعديل عقد ال�شركة، ول زيادة راأ�شمالها اأو تخفي�شه، اإل بقرار من الجمعية العامة لل�شركاء، 
ي�شـــدر باأغلبية ال�شركاء الحائزيـــن لثالثة اأرباع راأ�شمالها، ما لم ين�ـــس عقد ال�شركة على ن�شبة 
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اأعلـــى. ومـــع ذلك ل يجوز زيـــادة التزامات ال�شركاء الماليـــة اأو اإدخال �شريك جديـــد اإل بموافقة 
ال�شركاء الإجماعية.

ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  ب - با�شتثناء الرَّ
لأعمال ال�شركة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما تجاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة اإل بعد اإقراره من قبل 
الجمعيـــة العامة لل�شـــركاء باأغلبية ال�شركاء الحائزيـــن لثالثة اأرباع راأ�شمالها علـــى الأقل، ما لم 
ين�ـــس عقـــد ال�شركة على ن�شبة اأعلى. ويجب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لالجتماع على قدٍر كاٍف من 
التف�شيـــل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامه. ولأغرا�س هـــذه الفقرة، ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول 

اأية �شركة تابعة. 

مادة )286 فقرة ج(:
ج - على المديرين اأن ير�شلوا اإلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة - خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء 
ال�شنـــة المالية - �شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير 
ق الح�شابات ب�شـــاأن الو�شع المالي لل�شركة  عـــًا ومختومًا من مدقنِّ ـــق الح�شابات، اأو خطابًا موقَّ مدقنِّ
وفقًا لالأنموذج الذي تعتمده الوزارة. وفي حالة تجاوز خ�شارة ال�شركة ن�شف راأ�شمالها، يجب على 

عًا ومختومًا منه. ق الح�شابات موقَّ المديرين اأن ير�شلوا اإلى الوزارة �شورة من تقرير مدقنِّ

ويف كل الأحوال، يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تطلب اأية بيانات مالية اأو م�شتندات اأو 
تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية.

مادة )298(:
ال�شركة القاب�شة هي �شركة الهدف من تاأ�شي�شها مَتلُّك اأ�شهم اأو ح�ش�س يف �شركات بحرينية اأو 

اأجنبية، اأو ال�شرتاك يف تاأ�شي�س هذه ال�شركات.
مادة )345 فقرة د(:

د - يجـــوز للوزير المعِني ب�شئون التجارة اأن يعفَي �شـركات ذات راأ�شمال اأجنبي من الحد الأدنى لراأ�س 
ر وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجـــوز لمجال�س اإدارة هذه ال�شركات وجمعياتها العامة  المـــال المقرَّ
العاديـــة وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على اأن تلتزم في �شاأن اجتماعاتها 

بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون.  

مادة )348 فقرة ب(:
ب - يلتـــزم الفـــرع اأو الوكيـــل اأو المكتب باأن يودع لدى الوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة ن�شخة من عقد 
تاأ�شي�ـــس المركـــز الرئي�شي وكل تعديل يجرى عليه، كما يلتزم باأن يودع ن�شخة من البيانات المالية 
المدققة للفرع اأو الوكيل اأو المكتب في البحرين خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية.

مادة )358 مكرراً 1 فقرة ب(:
ب - ي�شـــري ميثـــاق اإدارة وحوكمـــة ال�شركات علـــى جميع ال�شـــركات التجارية الخا�شعـــة لأحكام هذا 
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�س لها من م�شـــرف البحرين المركزي والخا�شعة لمبادىء  القانـــون، با�شتثناء ال�شركات المرخَّ
الحوكمة ال�شادرة عنه.

مادة )361 �شدر المادة(:
مع عدم الإخالل باأيَّة عقوبة اأ�شد ُيَن�س عليها يف قانون العقوبات اأو اأينِّ قانون اآخر، يعاَقب باحلب�س 
وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار بحريني ول تزيد عن مائة األف دينار بحريني اأو باإحدى هاتي 

العقوبتي:
مادة )361 فقرة د(: 

ق ح�شابات �شارك في اإعـــداد اأو اعتماد ميزانية، اأو اأر�شل  د - كل ع�شـــو مجل�ـــس اإدارة اأو مديـــر اأو مدقنِّ
اإلى الوزارة خطابًا طبقًا لأحكام المادة )244 مكررًا( اأو الفقرة )ج( من المادة )286( من هذا 
ر على الوجـــه ال�شحيح عن حقيقة المركز المالي لل�شركة، اأو ح�شابًا  القانـــون بال�شكل الذي ل يعبنِّ
ر على الوجه ال�شحيح عن اأرباح ال�شركة اأو خ�شائرها عن ال�شنة المالية،  لالأرباح والخ�شائر ل يعبنِّ
اأو لم ير�شل اإلى الوزارة اأيًا من البيانات المالية اأو الم�شتندات اأو التقارير اأو الخطابات المطلوبة 

طبقًا لأحكام المادة )244 مكررًا( اأو الفقرة )ج( من المادة )286( من هذا القانون.

مادة )362 �شدر المادة(:
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ُيَن�س عليها يف قانون العقوبات اأو اأينِّ قانون اآخر، يعاَقب بغرامة 

ل جتاوز خم�شي األف دينار بحريني:

املادة الثانية
مواد   2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  اإلى  ُت�شاف 
 236( مكررًا(،   215( مكررًا(،   194( مكررًا(،   184( مكررًا(،   168(  ،)120( باأرقام:  جديدة 
مكررًا(، )241 مكررًا(، )241 مكررًا 1(، )244 مكررًا( و)288 مكررًا(. وُي�شاف اإلى الفقرة )اأ( 
من املادة )18 مكررًا( من ذات القانون بندان جديدان برقمي )8( و)9(، واإلى املادة )168( فقرة 

جديدة برقم )ح(، واإلى املادة )361( فقرة جديدة برقم )ك(، ن�شو�شها كالآتي:  

مادة )120(:
ة �شركة تابعة لها. يحظر مَتلُّك اأ�شهم �شركة امل�شاهمة العامة من ِقَبل اأيَّ

ولأغرا�س هذا القانون ومع عدم الإخالل باأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات 
املالية، تَعدُّ ال�شركة تابعة اإذا كانت م�َشيَطرًا عليها ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من ِقَبل ال�شركة الأم، 
من خالل ملكية ال�شركة الأم ِلـما يزيد على ن�شف راأ�شمالها اأو ملكيتها حلقوق اأو لقْدر من الأ�شهم 
نها من ال�شيطرة على قراراتها اأو ت�شكيل جمل�س اإدارتها اأو تعيي مديريها. اأو احل�ش�س فيها مبا مَيكنِّ
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مادة )168 مكرراً(:
للم�شاهم اإقامة دعوى على ال�شركة لتحكم املحكمة مبا تراه منا�شبًا، اإذا كانت �شئونها ُتـ�شريَّ اأو مت 
ت�شيريها ب�شكل ي�شر على نحو غري عادل مب�شالح امل�شاهمي بوجه عام اأو مب�شالح م�شاهم اأو اأكرث، 
على اأن يكون من بينهم امل�شاهم �شاحب الدعوى، اأو اإذا قامت ال�شركة اأو عزمت على القيام باأينِّ عمل 
اأو المتناع عن اأينِّ عمل ي�شر اأو من �شاأنه اإحلاق �شرر على النحو امل�شار اإليه، وي�شمل ذلك قيام الغري 

م نيابة عن ال�شركة.  اأو امتناعه اأو عزمه القيام باأيٍّ مما تقدَّ
مادة )184 مكرراً(:

ل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق تتولى مراجعة الممار�شات المحا�شبية والمالية لل�شركة  اأ - ُت�شكَّ
والتدقيـــق المحا�شبـــي وما يت�شل به، ومدى اللتزام باأحكام القانـــون واأنظمة و�شيا�شات ال�شركة، 
د ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات �شوابط ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�شا�شاتها ونظام عملها  ويحدنِّ

ومكافاآت اأع�شائها.
ب - للجنـــة التدقيـــق - فـــي �شبيل القيام بعملهـــا -  حق الطالع علـــى �شجالت ال�شركـــة وم�شتنداتها 

واأوراقها وح�شاباتها وطلب اأينِّ اإي�شاح اأو بيان من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية. 
ج - ُيـــدَرج �شمـــن التقرير ال�شنـــوي بيان باأعمال لجنـــة التدقيق يراعى فيه اأن ي�شتمـــل على التفا�شيل 

المن�شو�س عليها في ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات.

مادة )194 مكرراً(:
ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  اأ - با�شتثناء الرَّ
لأعمـــال ال�شركـــة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما تجـــاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركـــة اإل بموافقة مجل�س 
الإدارة، وعْر�ـــس الت�شـــرف على الجمعية العامة غيـــر العادية للموافقة عليـــه، وذلك مع مراعاة 
حكـــم الفقرة )ب( من هذه المادة. ويجـــب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لجتماع الجمعية العامة غير 
العاديـــة على قْدٍر كاٍف من التف�شيـــل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامـــه. ولأغرا�س هذه الفقرة، 

ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول اأية �شركة تابعة.
ـــة حقوق ترتبت لأينِّ طرف ثالث ح�شن النية، ل ُيلـــَزم مجل�س الإدارة باإتمام  ب - مـــع عدم الإخالل باأيَّ
الت�شـــرف بعـــد موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة 
غ ذلـــك. ويجب على مجل�ـــس الإدارة بيان اأ�شباب عدم اإتمـــام الت�شرف للجمعية  اإْن ُوِجـــد مـــا ي�شونِّ

العامة في اأول اجتماع لها تاٍل على قرار مجل�س الإدارة بعدم اإتمامه.

مادة )215 مكرراً(:
اأ - يجـــوز للم�شاهـــم اإقامة دعوى البطـــالن، والمطالبة بالتعوي�س اإن كان له مقت�شـــى، ب�شاأن اأينِّ قرار 
ي�شـــدر عـــن الجمعية العامـــة العادية اأو غير العاديـــة اإذا كان ل�شالح فئة معينـــة من الم�شاهمين 
اأو لجلـــب نفـــع خا�س لأع�شاء مجل�س الإدارة اأو لغيرهم، اأو �شـــدر بق�شد الإ�شرار بفئة معينة من 
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الم�شاهمين، اأو فيه اإجحاف بحقوق الأقلية دون اعتبار لم�شلحة ال�شركة. 
ب - مع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شن النية، يترتب على الحكم بالبطالن وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( 
مـــن هذه المادة، اعتبار القرار كاأْن لم يكن. وللمحكمة في غير حالت مخالفة اأحكام القانون اأن 
له اأو تلغَيه اأو ترجَئ تنفيذه حتى ُتجَرى ت�شوية منا�شبة ل�شراء اأ�شهم المعتر�شين  توؤيد القرار اأو تعدنِّ

بمراعاة الأحكام الخا�شة ب�شراء ال�شركة لأ�شهمها.
ج - يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظر دعوى البطـــالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة 
رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة  اإلـــزام المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محـــرَّ

بمو�شوع الدعوى. 
د - ل ُت�شمـــع دعـــوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة بم�شي �شتين يومًا من تاريخ 
ينِّ �شنة من تاريخ �شدوره، اأيُّ المدتين تنق�شي اأوًل. ول يترتب  ِعْلم الم�شاهم بقرار الجمعية اأو ُم�شِ

على رْفع الدعوى وْقف تنفيذ القرار ما لم تاأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة )236 مكرراً(:
ة �شركة  اأيَّ اأ�شهم ال�شركة امل�شاهمة املقفلة املدرجة يف �شوق الأوراق املالية من ِقَبل  ُيحَظر مَتلُّك 

تابعة لها.
مادة )241 مكرراً(:

ل بقرار من جمل�س الإدارة جلنة تدقيق لل�شركات امل�شاهمة املقفلة املدرجة يف �شوق الأوراق   ُت�شكَّ
املالية وال�شركات امل�شاهمة املقفلة الأخرى التي ي�شدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير املعِني ب�شئون 

التجارة. 

مادة )241 مكرراً 1(:
ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  اأ - با�شتثناء الرَّ
لأعمال ال�شركات الم�شاهمة المقفلة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما ُتجاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة اإل 
بموافقة مجل�س الإدارة، وعْر�س الت�شرف على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه، وذلك 
مـــع مراعاة حكم الفقرة )ب( من هذه المادة. ويجـــب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لجتماع الجمعية 
العامة غير العادية على قْدٍر كاٍف من التف�شيل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامه. ولأغرا�س هذه 

ة �شركة تابعة. الفقرة، ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول اأيَّ
ـــة حقوق ترتبت لأينِّ طرف ثالث ح�شن النية، ل ُيلـــَزم مجل�س الإدارة باإتمام  ب - مـــع عدم الإخالل باأيَّ
الت�شرف بعد الح�شول على موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من 
غ ذلك. ويجب علـــى مجل�س الإدارة بيان اأ�شباب عدم اإتمام الت�شرف  هـــذه المادة اإْن ُوِجد ما ي�شونِّ

للجمعية العامة غير العادية في اأول اجتماع لها تاٍل على قرار مجل�س الإدارة بعدم اإتمامه.
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مادة )244 مكرراً(:
مـــع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شـــات المالية، يجب على مجل�س الإدارة 
اأن ير�شل اإلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة - خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية - 
�شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدقق الح�شابات، 
ق الح�شابات ب�شـــاأن الو�شع المالي لل�شركة وفقًا للنموذج الذي  عًا ومختومًا من مدقنِّ اأو خطابـــًا موقَّ
ه الوزارة. وفـــي حالة تجاوز خ�شارة ال�شركـــة ن�شف راأ�شمالها، يجب علـــى مجل�س الإدارة اأن  تِعـــدُّ

عًا ومختومًا منه. ق الح�شابات ُمَوقَّ ير�شل اإلى الوزارة �شورة من تقرير مدقنِّ

ة بيانات مالية اأو م�شتندات اأو  ويف كل الأحوال، يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تطلب اأيَّ
تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية.

مادة )288 مكرراً(:
يجب على ال�شركة توزيع الأرباح على ال�شركاء خالل فرتة ل جتاِوز ثالثي يومًا من تاريخ الت�شديق 

عليها من ِقَبل اجلمعية العامة. 
مادة )18 مكرراً  فقرة اأ البندان 8، 9(:

8- اإذا تجاوز �شالحياته اأو ارتكب اأيَّ غ�س اأو اإهمال في اأداء مهامه.

ر في مثل هذه الظروف. ف ال�شخ�س الُمَتَب�شنِّ 9- اإذا لم يت�شرف ت�شرُّ

مادة )168 فقرة ح(: 
ح - �شائر الحقوق المن�شو�س عليها في هذا القانون وعقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي.

مادة )361 فقرة ك(:
ِحه لع�شوية مجل�س اإدارة  د اإثبات بيانات اأو معلومات تخالف الحقيقـــة في اأوراق تَر�شُّ ك - كل َمـــن تعمَّ
د اإخفاء بيانات اأو معلومات كان يجب عليه الإف�شاح عنها بموجب  �شركة الم�شاَهمة العامة، اأو تعمَّ

اأحكام هذا القانون. 

املادة الثالثة
ُت�شتبَدل عبارة )�شوق الأوراق املالية( بعبارة )�شوق البحرين لالأوراق املالية(، وعبارة )م�شرف 
البحرين املركزي( بعبارة )موؤ�ش�شة نقد البحرين(، اأينما وردت يف ن�شو�س قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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املادة الرابعة
تلغى الفقرة الثانية من املادة )109( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.

املادة اخلام�شة
ُيعمل باأحكام املادة )176( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ينِّ  ل�شنة 2001 - املُ�شَتبَدلة مبقت�شى املادة الأولى من هذا القانون - اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

�شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية.

املادة ال�شاد�شة
به  وُيعمل  القانون،  اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  والوزراء - كل  الوزراء  رئي�س جمل�س  على 

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م
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 مر�شوم رقم )1( ل�شنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة      ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُي�شاف بند جديد برقم )اأ( اإلى الفقرة )5( من )اأوًل( من املادة الأولى من املر�شوم رقم )69( 
ُه الآتي: ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وُيعاد ترتيب باقي بنود الفقرة تبعًا لذلك، ون�شُّ

اأ - نائب املفت�س العام.

املادة الثانية
رقم  املر�شوم  من  الأولى  املادة  من  )اأوًل(  اإلى  و)17(   )16( برقمي  جديدتان  فقرتان  ت�شاف 

اهما الآتي: )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ن�شَّ
16- الإدارة العامة حلرا�شة الديوان امللكي، وت�شمل اإدارتي يقوم بت�شميتهما وزير الداخلية.

17- الإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية، وت�شمل:
اأ- اإدارة الإعالم الأمني.

ب - اإدارة الثقافة الأمنية.
ج- اإدارة ُمتحف ال�شرطة.

املادة الثالثة
ُيلغى البند )ب( من الفقرة )6( من )اأوًل(، والبند )اأ( من الفقرة )12( من )رابعًا( من 

المادة الأولى من المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية.
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املادة الرابعة
على وزير الداخلية تنفيذ اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في 

الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م
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 مر�شوم رقم )2( ل�شنة 2018
بتعيينات يف وزارة الداخلية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة      ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّ يف وزارة الداخلية كلٌّ من:
نائبًا للمفت�س العام بدرجة مدير عام. 1- اللواء خليفة اأحمد اآل خليفة  

نائبًا لرئي�س الأمن العام بدرجة مدير عام. 2- اللواء عبداهلل محمد الزايد 
م�شاعدًا لرئي�س الأمن العام 3- العميد علي محمد اآل خليفة 

   ل�شوؤون المجتمع بدرجة مدير عام.
مديرًا عامًا لالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية. 4- العميد محمد بن محمد بن دينة 

مديرًا عامًا لالإدارة العامة للحرا�شات. 5- العميد وحيد جمعة الدوي 
مديرًا عامًا لحرا�شة الديوان الملكي. 6- العميد جبر �شلطان اأحمد ال�شويدي 

مديرًا عامًا لمديرية �شرطة المحافظة الجنوبية. ي  7- العميد حمد علي المرنِّ
مديرًا عامًا لالإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل. 8- العميد عبدال�شالم يو�شف العريفي 

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به اإعتبارًا من  تاريخ �شدوره، وين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م
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 مر�شوم رقم )3( ل�شنة 2018
 بتعيني وكيلني م�شاعَدين يف وزارة املالية

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2015 بتعيي رئي�س تنفيذي ملجل�س احتياطي الأجيال القادمة يف 

وزارة املالية،
وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2008 بتعيي مدراء يف وزارة املالية،

وبناًء على عْر�س وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّ يف وزارة املالية كلٌّ من:
وكياًل م�شاعدًا للموارد والمعلومات. 1- اإبراهيم محمد علي اأبل   

وكياًل م�شاعدًا لل�شئون المالية. 2- طه محمود محمد فقيهي   

املادة الثانية
الجريدة  وُين�شر في  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  المر�شوم،  تنفيذ هذا  المالية  وزير  على 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م
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 مر�شوم رقم )4( ل�شنة 2018 
 بتعيني وكيلني م�شاعَدين 

يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )34( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية 
والأوقاف،

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2012 بتعيي مدير يف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  يف  مديَرين  وتعيي  بنقل   2015 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

والأوقاف،
وبناًء على عْر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعيَّن في وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف كل من:
وكياًل م�شاعدًا ل�شئون واأموال القا�شرين. 1- عبداهلل اأحمد عبداهلل اأحمدي   
وكياًل م�شاعدًا ل�شئون المحاكم والتوثيق. 2- محمد عبدالرحيم اأحمد بوجيري  

املادة الثانية
تاريخ  به من  وُيعمل  المر�شوم،  تنفيذ هذا  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )9( ل�شنة 2018
ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للمرور  

وزير الداخلية :
املادة  الأخ�س  وعلى  ل�شنة 2014،  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  املرور  قانون  على  الطالع  بعد 

)27( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى  وتعديالته،   1976 ل�شنة   )24( رقم  بالقانون  ال�شادر  الجتماعي  التاأمي  قانون  وعلى   

الأخ�س املادتي )109( و)110( منه، 
للمرور  العامة  الإدارة  بخدمات  اخلا�شة  الر�شوم  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )309( رقم  القرار  وعلى 

وتعديالته،
وبناًء على عْر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

و بعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل بجدول الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للمرور املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية
مع عدم الإخالل بحالت الإعفاء املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادرة 
بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، ُيعفى الديوان امللكي ورئا�شة جمل�س الوزراء وديوان ويل العهد وقوة 
رة للدورات  دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني من الر�شوم املقرَّ

الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة
ُيلغى القرار رقم )309( ل�شنة 1998 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للمرور، كما 

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

املادة الرابعة
ينِّ ثالثي يومًا  على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به بعد ُم�شِ

من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .

 الفريق الركن
 وزير الـداخلية

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المــــوافـــــــق: 4 يـنـايـــــــــــــــر 2018م
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 جدول 
 الرسوم الخاصة بخدمات اإلدارة العامة للمرور

 مقدار الرسم
 الرقم مسمى الرسم

 فلس دينار
دراجة ناريةالرسم املقرر لفتح ملف مركبة أو  -- 5  1 
طن 0.5الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي ال يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 02  0 

02 -- 
 5طن وال يجاوز 0.5الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن 

 أطنان
0 

أطنان 7وال يجاوز أطنان  5الرسم املقرر لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 02  0 

02 -- 
 11أطنان وال يجاوز  7الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن 

 طنا  
5 

 0  طنا   11الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 05
 7 الرسم السنوي لتسجيل الدراجات النارية -- 15
إلصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة التسجيلالرسم املقرر  -- 02  8 
 9 الرسم املقرر إلصدار شهادة امللكية -- 12
 12 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة امللكية -- 02
 11 الرسم املقرر إلصدار شهادة عدم ممانعة لتصدير أية مركبة -- 02

فلس عن كل يوم  522
بدءا  من اليوم الثامن من 
تاريخ انتهاء شهادة 

 02التسجيل وبحد أقص ى 
دينار وبما يعادل الرسم 
السنوي املقرر لتسجيل 
املركبة بحسب وزنها عن 

 كل سنة 

 10 الرسم املقرر عن عدم تجديد أية مركبة في املوعد املحدد في القانون 

طن أو أقل في اإلدارة العامة للمرور 5وزنها الرسم املقرر عن فحص مركبة  -- 5  10 
طن في اإلدارة العامة للمرور 5الرسم املقرر عن فحص مركبة يزيد وزنها  عن  -- 5  10 
طن أو أقل خارج اإلدارة العامة للمرور 5الرسم املقرر عن فحص أية مركبة وزنها  -- 15  15 
طن خارج اإلدارة العامة للمرور 5وزنها عن  الرسم املقرر عن فحص أية مركبة يزيد  -- 15  10 
 17 الرسم املقرر عن نقل ملكية أية مركبة -- 12
 18 الرسم املقرر الستعمال لوحات فحص من نسختين -- 122
 19 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف للوحة فحص من نسختين -- 122
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عن كل يوم بحد  522/1
دينار 02أقص ى   

املقرر الستئجار لوحة فحص من نسختين ) الدفع مقدما  (الرسم   02 

02 
عن كل 

 سنة

-- 
 01 الرسم املقرر مقابل احتفاظ مالك املركبة برقم تسجيلها عن كل سنة

 00 رسم وضع القفل -- 12
دينار عن كل يوم أو  0

جزء منه في الثالثين اليوم 
األولى ودينار واحد فيما زاد 

 على تلك املدة

استخدام القفل عن كل يوم أو جزء من اليومرسم   00 

 00 رسم بدل تالف للقفل -- 022
دينار عن كل يوم أو  0

جزء منه في الثالثين اليوم 
األولى ودينار واحد فيما زاد 

 على تلك املدة

 05 رسم إيواء املركبات

 00 الرسم املقرر مقابل نقل رقم مركبة الى أخرى  -- 02
02 

عن كل 
 سنة

 07 الرسم املقرر لتحسين البيئة للمركبات الثقيلة --

02 -- 
طن من مكان وجودها إلى اإلدارة العامة  0الرسم املقرر مقابل نقل املركبة يقل وزنها عن 

 للمرور أو أي مكان آخر .
08 

52 -- 
طن من مكان وجودها إلى اإلدارة العامة  0الرسم املقرر مقابل نقل املركبة يزيد وزنها عن 

لمرور أو أي مكان آخر .ل  
09 

 02 الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل خصوص ي 522 0

0 522 
الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل دراجة 

 نارية
01 

12 -- 
ملركبة برقم تسجيل الديوان الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة 

 امللكي
00 

12 -- 
الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل قوة دفاع 

 البحرين
00 

12 -- 
الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل الحرس 

 الوطني
00 

10 -- 
معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل هيئة الرسم املقرر مقابل صرف لوحة 

 دبلوماسية
05 

 00 الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل أمن عام -- 5
 07 الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل نقل عام -- 5
لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم تسجيل نقل خاصالرسم املقرر مقابل صرف  -- 10  08 
 09 الرسم املقرر مقابل صرف لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم أخرى  -- 10
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 02 الرسم املقرر ملرافقة الشاحنات عن كل ساعة أو جزء من الساعة -- 12
 01 الرسم املقرر إلصدار الشهادات على اختالف أنواعها  -- 0
 00 الرسم املقرر إلصدار التقارير على اختالف أنواعها -- 0
 00 الرسم املقرر إلصدار تقرير حادث تلفيات -- 0
 00 الرسم املقرر إلصدار تقرير حادث إصابات -- 12
 05 الرسم املقرر إلصدار اإلحصائيات على اختالف انواعها -- 02

5 -- 
املرورية الخاصة عن كل فرد في الساعة الواحدة أو رسم أتعاب رجل املرور في الترتيبات 

 جزء منها
00 

 07 الرسم املقرر مقابل الكشف على موقع عن كل مرة -- 02
 08 الرسم املقرر مقابل الكشف على موقع محطات التزود بالوقود عن كل مرة -- 122

122 -- 
أو طولها أو إرتفاعها عن الرسم املقرر مقابل لحركة الشاحنات التي يزيد وزنها أو عرضها 

 املقرر 
09 

تجديدهالرسم املقرر مقابل التصريح لشغل الطريق دون غلق أي مسار و  -- 02    52 

122 -- 
الرسم املقرر مقابل التصريح لشغل الطريق مع غلق مسار أو أكثر على شارع رئيس ي و 

 تجديده
51 

52 -- 
الرسم املقرر مقابل التصريح لشغل الطريق مع غلق مسار أو أكثر على شارع فرعي و 

  تجديده
50 

 50 الرسم املقرر مقابل التصريح لشغل طريق لعمل إستراتيجي حيوي  -- 1222
 50 الرسم املقرر لإلصدار األول لرخصة قيادة مدة صالحيتها خمس سنوات -- 02
رخصة قيادة مدة صالحيتها خمس سنواتالرسم املقرر لتجديد  -- 02  55 
 50 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مدة صالحيتها خمس سنوات -- 02
 57 الرسم املقرر إلصدار رخص قيادة مدة صالحيتها سنة واحدة -- 12
 58 الرسم املقرر لتجديد رخصة قيادة مدة صالحيتها سنة واحدة -- 12
 59 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مدة صالحيتها سنة واحدة -- 02
 02 الرسم املقرر إلصدار ترخيص قيادة للتجربة مدة صالحيته خمس سنوات -- 02
 01 الرسم املقرر لتجديد ترخيص قيادة للتجربة مدة صالحيته خمس سنوات -- 02

02 -- 
أو تالف لترخيص قيادة للتجربة مدة صالحيته خمس الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد 

 سنوات
00 

 00 الرسم املقرر إلصدار ترخيص تعليم قيادة ملعلم قيادة مدة صالحيته سنة واحدة -- 02
 00 الرسم املقرر لتجديد ترخيص تعليم قيادة ملعلم قيادة مدة صالحيته سنة واحدة -- 02

02 -- 
تالف لترخيص تعليم قيادة ملعلم قيادة مدة صالحيته  الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أًو

 سنة واحدة
05 

فلس عن كل يوم  522
من  الثامنبدءا  من اليوم 

تاريخ إنتهاء رخصة القيادة 
دينار عن  02وبحد أقص ى 

 كل سنة

66 00 الرسم املقرر عن عدم تجديد رخصة القيادة في املوعد املحدد في القانون 
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إلصدار ترخيص قيادة مؤقت لتعلم القيادة مدة صالحيته سنة واحدةالرسم املقرر  -- 12  07 
 08 الرسم املقرر لتجديد ترخيص قيادة مؤقت لتعلم القيادة مدة صالحيته سنة واحدة -- 12

02 -- 
بدل فاقد أو تالف لترخيص قيادة مؤقت لتعلم القيادة مدة صالحيته  إلصداًرالرسم املقرر 

 سنة واحدة
09 

 72 الرسم املقرر إلصدار ترخيص مؤقت لقيادة املركبات مدة صالحيته سنة واحدة -- 02

02 -- 
الرسم املقرر مقابل الحصول على شهادة تسجيل أو رخصة قيادة أو ترخيص قيادة أو 

 ترخيص مركبة أو شهادة ملكية بعد تعديل بياناتها  
71 

 70 الرسم املقرر لفحص النظر ) عن كل مرة ( -- 5
 70 الرسم املقرر إلصدار رخصة القيادة الدولية -- 02
 70 الرسم املقرر المتحان السياقة العملي ) عن كل مرة ( -- 02
 75 الرسم املقرر المتحان السياقة النظري ) عن كل مرة ( -- 12
 70 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص مؤقت لقيادة املركبات ملدة سنة -- 02
 77 الرسم املقرر مقابل استبدال رخصة أجنبية بأخرى بحرينية -- 52
 78 الرسم املقرر إلمتحان تقييمي الستبدال رخصة أجنبية بأخرى بحرينية -- 52
 79 الرسم املقرر الستخدام مدرسة تعليم السياقة -- 15
 82 الرسم املقرر الستخدام سيارة إدارة تعليم السياقة لالمتحان -- 0
ضرات عن كل ساعةاالرسم املقرر للمح -- 0  81 
 80 الرسم املقرر لدورة وسائل النقل العام  -- 10
 80 الرسم املقرر لكتيب قواعد السير و املرور بأي لغة  -- 5
 80 الرسم املقرر لدفتر إجراءات تعليم السياقة  -- 1

 85 الرسم املقرر للدورة الخاصة بمركبات الطوارئ ) عن الدورة الكاملة (  -- 152
 80 الرسم املقرر لدورة السياقة الثقيلة ) عن الدورة الكاملة ( -- 005
 87 الرسم املقرر لدورة السياقة للدراجات النارية )عن الساعة الواحدة ( -- 5

 88 الرسم املقرر لدورة سياقة املركبات الثقيلة للمدنيين  -- 152

0 -- 
الرسم املقرر للساعات اإلضافية لدورات السياقة الخاصة للطوارئ والثقيلة  ) عن 

 الساعة الواحدة (
89 

 92 الرسم املقرر لدورات مدربي السياقة للمركبات الخفيفة للمدنيين -- 115
مدربي السياقة للباصات للمدنيينالرسم املقرر لدورة  -- 152  91 
 90 الرسوم املقرر عن الدورات األخرى مدتها سبعة أيام أو أقل  -- 152
 90 الرسوم املقررة على الدورات األخرى مدتها أكثر من سبعة أيام  -- 022

 

 



العدد: 3348 – الخميس 11 يناير 2018

29

وزارة العمل و التنمية الجتماعية

 قرار رقم  )98( ل�شنة 2017
 ب�شاأن الرتخي�ض بت�شجيل موؤ�ش�شة اأمنيات

)موؤ�ش�شة خا�شة(

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
العاملة يف  بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة اأمنيات )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر الآتي:
مادة  – 1 –

رقم  قيد  حتت  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  قيد  �شجل  يف  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  اأمنيات  موؤ�ش�شة  ل  ُت�شجَّ
)5/م/خ/2017(.

مادة  – 2 –
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرفقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 28 ديـ�شـمـبـــر 2017م 
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عقد تاأ�شي�ض موؤ�ش�شة اأمنيات
)موؤ�ش�شة خا�شة(

اإنـــه فـــي يوم:  الإثنين الثالث من ربيع الأول لعام األـــف واأربعمائة وت�شعة وثالثين للهجرة،                                                        
الموافق الحادي ع�شر من دي�شمبر لعام األفين و�شبعة ع�شر للميالد.                    

 لديَّ اأنا: خالد محمد عا�شير رئي�س التوثيق العام، باإدارة التوثيق، ح�شر :

الرقم ال�شخ�شيالطرف الإقامةالجن�شية ال�شم الرقم 
800602536الأولالهملةبحرينيعبد اهلل عادل عبد اهلل فخرو1

 وطلب مني املتعاقد )املوؤ�ش�س( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
�ـــس موؤ�ش�شة )اأمنيـــات( طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون  1-   توؤ�شَّ
الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب و الريا�شة 

والموؤ�ش�شات الخا�شة.
مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. �س جزءًا متمنِّ ع من الموؤ�شنِّ 2-  ُيعتَبر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د ويتكون من مبلغ قدره ع�شرة اآلف دينار بحريني ح�شب الثابت من  3-  راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محدَّ
ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين والكويت عن اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

دة، وتبداأ من ن�ْشر عْقد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة  4-  مدة موؤ�ش�شة )اأمنيات( غير محدَّ
الر�شمية.

5-  ل يجوز لع�شو موؤ�ش�شة )اأمنيات( الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو 
باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في مملكة البحرين.

6-  جميـــع الم�شروفات والأتعـــاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شـــة ُتح�َشب �شمن الم�شروفات 
العمومية لها.

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

�س ومني،  ر هذا العقد من اأ�شل ون�شخة، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل املوؤ�شنِّ ومبا ُذِكر حترَّ
وت�َشلَّم �شاحب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

املوثِّق
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النظام الأ�شا�شي
ملوؤ�ش�شة اأمنيات

)موؤ�ش�شة خا�شة(

الباب الأول
اأحكام عامة
مادة - 1 -

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم موؤ�ش�شة )اأمنيات( حتت قيد رقم )5/م/خ/2017( 
ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، 

والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وي�شار اإليها فيما يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة  - 2 -
ل هذه املوؤ�ش�شة بوزارة العمل والتنمية الجتماعية طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية  ت�شجَّ
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 
التاأ�شي�س  وعقد  الأ�شا�شي  النظام  هذا  واأحكام   ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

املرفقي.
وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.   

مادة  - 3 -
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو )مكتب رقم 1442، مبنى رقم 470، 

�شارع 1010، جممع رقم 410/ ال�شناب�س(.

مادة - 4 -
ميثنِّل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة  - 5 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية. وعلى املوؤ�ش�شة 
�شكل  اأو  الدولة  ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة 

احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة - 6 -
ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف جميع 

دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة - 7 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون اإذن 

م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين
اأهداف املوؤ�ش�شة

مادة - 8 -
الأهداف  على حتقيق  بالعمل  البحرين  بها يف مملكة  املعمول  القواني  املوؤ�ش�شة يف حدود  تقوم 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
1 -  تقديم الم�شاعدات المادية والعينية لالأطفال ذوي الحتياجات الخا�شة.

2 - الم�شاهمة في تكاليف عالج الأطفال ذوي الحتياجات الخا�شة داخل مملكة البحرين اأو خارجها 
وذلك بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

3 - تقديم الم�شاعدات لالأطفال ذوي الحتياجات الخا�شة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

الباب الثالث
جمل�ض الأمناء

مادة - 9 -
جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.
ها الموؤ�ش�شة. 2- اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرُّ

ع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي. 3- و�شْ
4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.
5- تحديد الم�شرف الذي ُتوَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

دة لذلك. 6- و�شع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤينِّ
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مادة - 10 -
�س،  وتكون الع�شوية يف املجل�س  يتكون جمل�س الأمناء من �شبعة اأع�شاء يتم تعيينهم من قبل املوؤ�شنِّ

ملدة �شنتي قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة - 11 -
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخُلو مركز اأو اأكرث يف جمل�س 

الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة - 12 -
ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1 - اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.
2 - اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

3 - األ يكـــون مـــن اأع�شاء مجل�س اأمنـــاء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقـــوع مخالفات دعت اإلى حلنِّها 
ينِّ خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. وذلك قبل ُم�شِ

4 - اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليـــه الحكم في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 
الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة - 13 -
ل يجوز اجلْمع بي ع�شوية جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة وع�شوية جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى تعمل يف 

�س ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطيَّة من املوؤ�شنِّ
ول يجوز اجلْمع بي ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة - 14 -
اأول  ماليًا يف  واأمينًا  لل�شر  واأمينًا  للرئي�س  ونائبًا  رئي�شًا  اأع�شائه  بي  الأمناء من  ينتخب جمل�س 

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

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها والتوقيع 
على محا�شر جل�شاتها مع اأمي ال�شر، وعلى ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف وامل�شتندات املالية مع 
الأمي املايل، والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء، وكذلك الإ�شراف على اأعمال املوؤ�ش�شة. كما يتولى 
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البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتعَر�س على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.
نائب الرئي�ض:

وتكون له اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه. وملجل�س الأمناء حق تخويله بع�س الخت�شا�شات 
املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين ال�شر:
ويقوم بتح�شري جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء وتدوين محا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س، وهو 
الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق 

والعقود.
الأمين المالي:

ويتولى اإدارة اأموال املوؤ�ش�شة واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع اأموالها يف اأحد 
عة من ِقَبله ومن ِقَبل الرئي�س. وعليه  امل�شارف املعتَمدة، و�شْرف ما يتقرر �شْرُفه مبوجب اأذونات موقَّ
كذلك ت�شجيل الأموال وقْيدها يف الدفاتر وال�شجالت، وِحْفظ امل�شتندات املالية التي يرتتب عليها التزام 
الالئحةاملالية.  لأحكام  وامل�شروفات  الإيرادات  مطابقة  مراعاة  مع  لها،  حق  اأو  املوؤ�ش�شة  على  مايل 
وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة املالية لالإيرادات وامل�شروفات. وله الحتفاظ 

ده الالئحة املالية للموؤ�ش�شة. مببلغ معيَّ للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدنِّ

مادة - 15 -
د املجل�س عدد  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلنِّف جلانًا فرعية من بي اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدنِّ
واأبحاثها  درا�شاتها  نتيجة  ُتعَر�س  اأن  لأعمالها، على  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها،  اأع�شاء كل جلنة 

عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 16 -
اأغلبية  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاته  وتكون  دورية،  ب�شفة  �شهر  كل  مرة  الأمناء  جمل�س  يجتمع 
اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء ويعر�شه على رئي�س  باإعداد جدول  اأمي �شر املجل�س  اأع�شائه، ويقوم 
النعقاد  قبل موعد  به  الأع�شاء  باإخطار  ال�شر  اأمي  يقوم  ثم  ب�شاأنه،  ي�شاء  ما  ليقرر  الأمناء  جمل�س 

باأ�شبوع على الأقل.
ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شُدر 

اجلانب الذي فيه الرئي�س.                        



العدد: 3348 – الخميس 11 يناير 2018

35

مادة - 17 -
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث اأع�شاء 
ة  املجل�س على الأقل وذلك للنظر يف الأمور الطارئة. ويقت�شر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات املقرَّ

يف جدول اأعماله.
ويجوز لوزارة العمل والتنمية الجتماعية اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء اإذا دعت �شرورة 

لذلك.

مادة - 18 -
ُيعتَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تغيَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته ثالث 

مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 
ل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخُلو مكانه لأينِّ �شبب من الأ�شباب  ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ
يحل محُله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء. وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك. 
لة ملدة  ُت�شرَتط موافقة الع�شو كتابيًا قبل تعيينه، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمنِّ ويف جميع الأحوال 

�شلفه اإلى نهاية الدورة.
ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيي خَلف له ب�شرط األ يزيد 
عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها عن ثُلث اأع�شاء املجل�س واإل وَجَب 

عْر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لتعيي خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -
ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثُلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة، اأو اإذا اأ�شبح عدد 

الأع�شاء الباقي لأينِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
لتعيي  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتي  هاتي  ويف 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.

مادة - 20 -
يحتفظ جمل�س الأمناء مبقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1- �ِشِجـــل لقيـــد اأع�شاء مجل�س الأمنـــاء مبيًن به على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته ومهنته 
وتاريـــخ ميالده وتاريـــخ قبوله في الع�شوية ورقمـــه ال�شخ�شي الثابت في بطاقـــة ال�شجل ال�شكاني 

المركزي.
ع الَمحا�شر من الرئي�س واأمين ال�شر. 2- �ِشِجل تدون فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقَّ
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3- دفتر لقْيد الإيرادات والم�شروفات.
4 - دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �ِشِجل لقيد جميع العقارات اأو المنقولت اأو غيرها من الُعَهد الم�شتديمة التي تملكها الموؤ�ش�شة، على 
اأن يثَبـــت فـــي هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمـــن �شرائها وتاريخه والمكان الموجودة 
فيـــه وا�شم ال�شخ�ـــس الذي في ُعْهَدته و�شفتـــه وعنوانه، كما يثَبت في ال�شجـــل المذكور كل تغيير 

يطراأ على حالتها.
وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة يف النماذج امل�شار اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلَّبه ُح�ْشن �شري العمل. وُي�شرَتط قبل 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام م�شل�شلة،  البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ

واأن ُتخَتم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة اأوًل باأول.

مادة - 21 -
�شه الت�شرُّف يف اأينِّ �شاأن من  ملجل�س الأمناء اأن يعينِّ مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفونِّ

�شئون جمل�س الأمناء.
ده املجل�س، ويف هذه احلالة ُيعتَب املدير م�شتقياًل من  ويجوز اأن يكون تعيي املدير مقابل اأجر يحدنِّ

ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

الباب الرابع
املوارد املالية للموؤ�ش�شة

مادة - 22 -
تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:

1- الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليهـــا الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة التي 
ح بقبولهـــا وزارة العمل والتنميـــة الجتماعية، والتي ل تاأتي عن طريـــق اأينِّ �شكل من اأ�شكال  ت�شـــرنِّ

جْمع المال.
2- الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة وفقًا للقوانيـــن المعمول بها في مملكة البحرين بعد 

اأْخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.
3- اأيـــة موارد اأخـــرى يقبلها مجل�س الأمناء وفقًا للقانون ول تتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، 

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



العدد: 3348 – الخميس 11 يناير 2018

37

مادة - 23 -
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا مما 
ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ، وذلك فيما 

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

مادة - 24 -
 تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمب  من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 

الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة - 25 -
اأينِّ  وعن  املوؤ�ش�شة  اأموال  عن  اخت�شا�شه  حدود  يف  كلٌّ  م�شئولون  الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

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

مادة - 26 -
م فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة، وعلى وجه اخل�شو�س اأوجه  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ
�شرف اأموال املوؤ�ش�شة واإيداعها ومقدار املبالغ التي يجوز لالأمي املايل الحتفاظ بها ك�شلفة لل�شرف 

منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.
ول ُتعتَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة - 27 - 
يعينِّ جمل�س الأمناء اأحد املحا�شبي اأو املراجعي املعتَمدين يف مملكة البحرين ملراجعة ح�شابات 
املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإلى جمل�س الأمناء، ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مادة - 28 -
وُتخَطر  املعتَمدة،  امل�شارف   اأحد  لدى  به  لت  �ُشجَّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 
بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ 
ع على ال�شيك الرئي�س والأمي املايل اأو من  ح�شول التغيري، ول ُي�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.
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مادة - 29 -
ل ي�شرف اأيُّ مبلغ من اأموال املوؤ�ش�شة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املوؤ�ش�شة 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. وطبقًا ِلـما يحدنِّ
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، على اأن 

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

مادة - 30 -
الت�شرفات املالية للموؤ�ش�شة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ  وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف اأموال 
ف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام املوؤ�ش�شة  رُّ املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة التَّ�شَ

اإ�شدار ت�شرفها.
اإبالغها  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  رُّف  التَّ�شَ على  العرتا�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  ولوزارة 
به طبقًا لأحكام املادة )85( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
ف. رُّ العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم نفاذ التَّ�شَ

الكبى  املحكمة  اأمام  ف  رُّ التَّ�شَ على  بالعرتا�س  الوزارة  قرار  يف  ْعُن  الطَّ �شاأن  ذي  لكل  ويجوز 
املدنية خالل �شتي يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -
ُتعتَب اأموال املوؤ�ش�شة العينية منها اأو النقدية مبا فيها من تبعات وهبات وغريها ملكًا للموؤ�ش�شة، 

ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة اأو َمن �شقطت ع�شويته لأينِّ �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها.

مادة - 32 -
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوِقف تنفيذ اأينِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على �شئون 

املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�ض
حل املوؤ�ش�شة
مادة - 33 -

يجوز حلُّ املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي جمل�س 
الأمناء، وين�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.
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مادة - 34 -
يجوز حلُّ املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة واأربعي 

يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:
1- اإذا ثبت عْجُزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2- اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ

3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.
ل وُين�شر يف اجلريدة  وُيْبلغ قرار الوزير املخت�س باحلل اأو الغْلق املوؤقت للموؤ�ش�شة بخطاب م�شجَّ
ْعُن يف قرار احلل اأو الغْلق املوؤقت اأمام املحكمة الكبى املدنية  الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطَّ
ْعن على  خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية، وتف�شل املحكمة يف الطَّ

وجه ال�شتعجال.

مادة - 35 -
باإدارتها  القائمي  على  يحظر  كما  اإجباريًا،  اأو  اختياريًا  حلنِّها  بعد  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  على  ُيحَظر 

رُّف يف اأموالها مبجرد ِعلِمهم بحلنِّها. وعلى موظفيها، موا�شلة ن�شاطها والتَّ�شَ
كما ُيحَظر على اأينِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية

مادة - 36 -
على  ويجب  وباأجر،  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعينِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
ي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باملوؤ�ش�شة  القائمي على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفنِّ
رُّف يف اأينِّ  عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملديني لها التَّ�شَ

ي. �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفنِّ

مادة - 37 -
ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف مملكة  بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفنِّ

دها  قرار احلل. البحرين والتي يحدنِّ
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدنِّ ممكنة،  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

مادة - 38 -
حتَفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلنِّها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلنِّها لدى 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�شاد�ض
اأحكام ختامية
مادة - 39 -

ل ُيعتَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيده يف ال�شجل املعد لهذا الغر�س 
بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 40 -
اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وت�شرف لهم  اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة  اأْن تعينِّ موظفي  للموؤ�ش�شة 
ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية للموؤ�ش�شة  اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

ووفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته.

مادة - 41 -
عند حدوث اأينِّ َلْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�سٍّ من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام، فعلى جمل�س 

الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.                              

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختي، ومت التوقيع عليه بعد قراءته ِمن ِقَبل اجلميع ومني،  ومبا ُذِكر حترَّ
وت�َشلَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

ـق املوثِّ
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1( ل�شنة 2018 باإلغاء القرار رقم )44( ل�شنة 2014 
 ب�شاأن ت�شنيف العقارات الواقعة يف ال�شكن اخلا�ض )اأ(

واملطلَّة على �شوارع جتارية معتَمدة مبختلف مناطق مملكة البحرين 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )29( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقواني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
للتعمري  ة  املعدَّ الأرا�شي  وتق�شيم  العمراين  والتخطيط  املباين،  وتنظيم  العامة،  للمنفعة  الأرا�شي 

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، املعدَّ
بالقرار رقم )28(  املناطق يف اململكة ال�شادرة  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، ل�شنة 2009، املعدَّ
)اأ(  اخلا�س  ال�شكن  يف  الواقعة  العقارات  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )44( رقم  القرار  وعلى 

واملطلَّة على �شوارع جتارية معتَمدة مبختلف مناطق مملكة البحرين،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

)اأ(  اخلا�س  ال�شكن  يف  الواقعة  العقارات  ت�شنيف  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )44( رقم  القرار  ُيلغى 
واملطلَّة على �شوارع جتارية معتَمدة مبختلف مناطق مملكة البحرين.
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مادة )2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الثاني 1439هـ
المـــــــوافــــق: 3 يـنـايـــــــــــــــــر 2018م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )1( ل�شنة 2018
 ب�شاأن ر�شوم مْنح وجتديد تراخي�ض اخلدمات ال�شياحية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س، 
ل بالمر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، المعدَّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1988 ب�شاأن ر�شوم مْنح تراخي�س بع�س الخدمات ال�شياحية 
ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008، وتجديدها، المعدَّ

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن �شروط واإجراءات مْنح التراخي�س لمزاولة اأعمال 
ل بالقرار رقم )37( ل�شنة 2015، الِخْدمات ال�شياحية وتجديدها، المعدَّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س، 
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

د فئات ر�شوم مْنح تراخي�س الخدمات ال�شياحية على النحو الوارد بالجدول المرافق  ُتحدَّ
لهذا القرار.

مادة )2(
اإدارة المرافق والِخْدمات  اإلى  ال�شياحية  الِخْدمات  اأو تجديد تراخي�س  م طلبات مْنح  تقدَّ

بهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.

مادة )3(
بهيئة  والِخْدمات  المرافق  اإدارة  اإلــى  ال�شياحية  الِخْدمات  تراخي�س  مْنح  ر�شوم  د  ُت�شدَّ
البحرين لل�شياحة والمعار�س مقابل اإي�شال ا�شتالم بعد الموافقة على طلب الترخي�س، وتكون 

مدة الترخي�س �شنة واحدة قابلة للتجديد. 

مادة )4(
رة،  د تراخي�س الِخْدمات ال�شياحية �شنويًا متى ما ا�شُتْوِفَيت ال�شروط والإجراءات المقرَّ ُتجدَّ
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د عنها ذات ر�شوم مْنح التراخي�س، مقابل اإي�شال ا�شتالم بعد الموافقة على طلب تجديد  وُت�شدَّ
الترخي�س. 

مادة )5(
في حالة وْقف ممار�شة الن�شاط ال�شياحي لأغرا�س ال�شيانة واأعمال الإن�شاءات المختلفة، 
والمعار�س،  لل�شياحة  البحرين  بهيئة  والِخْدمات  المرافق  اإدارة  موافقة  على  الح�شول  وبعد 
للن�شاط  الفعلية  المزاولة  دون  ال�شياحية  الخدمة  ترخي�س  بقْيد  الحتفاظ  له  �س  للمرخَّ يحق 
مزاولة  معاودة  له  يحق  ول  مواعيدها.  في  الترخي�س  تجديد  ر�شوم  د  ي�شدنِّ اأْن  على  ال�شياحي، 

الن�شاط ال�شياحي اإل بعد موافقة الإدارة المذكورة.

مادة )6(
في حالة رغبة �شاحب ترخي�س الخدمة ال�شياحية في التنازل عنه  للغير قبل انتهاء مدته، 
م اإلى اإدارة المرافق والِخْدمات بهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س طلب م�شترك ِمن ِقَبل  يقدَّ
�شاحب الترخي�س وَمن �شيتم التنازل له م�شحوبًا به ما يفيد �شداد الأخير لر�ْشم الترخي�س 

د المتناَزل له َمن �شَيعهد اإليه باإدارة الخدمة ال�شياحية المتناَزل عنها. المطلوب، على اأْن يحدنِّ

مادة )7(
 ل يجوز للمتناَزل له عن ترخي�س خدمة �شياحية ال�شتمرار في مزاولة الخدمة في حال 
انتهاء فترة �شريان الترخي�س الأ�شلي اإل بعد موافقة اإدارة المرافق والِخْدمات بهيئة البحرين 

لل�شياحة والمعار�س، واإلى حين اإ�شدار الترخي�س الخا�س به.

مادة )8(
للُمن�َشاأة  العام  والمدير  عنه  بالتوقيع  المفوَّ�س  اأو  ال�شياحية  بالخدمة  له  �س  المرخَّ يلتزم 

ال�شياحية بمتابعة �شداد ر�شوم تجديد الترخي�س وْقت ا�شتحقاقها.

مادة )9(
على هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لم�ْشك ال�شجالت المالية 
ال�شياحية  الِخْدمات  تراخي�س  ر�شوم  تح�شيل  ومتابعة  وت�شجيل  ل�شْبط  الالزمة  والمحا�َشبية 
�س بهيئة البحرين لل�شياحة  وتجديدها في مواعيد ا�شتحقاقها، واإيداعها في الح�شاب المخ�شَّ

والمعار�س.

مادة )10(
ال�شياحية  ب�شاأن ر�شوم مْنح تراخي�س بع�س الخدمات  ل�شنة 1988  القرار رقم )1(  ُيلغى 

وتجديدها، وُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار. 
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مادة )11(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

 وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   
 زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1439هـ
المــــــوافــــــق: 8 ينـــــــايـــــــــــر 2018م
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وزارة النفط
 قرار رقم )1( ل�شنة 2018

ب�شاأن تعديل �شعر بيع اجلازولني

وزير النفط:  
ْفط  بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للننِّ
رقم )42(  بقانون  املر�شوم  اأحكام  بع�س  وتعديل  ل�شنة 2005،  رقم )63(  باملر�شوم  املن�شاأة  والغاز، 

ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة ِنْفط البحرين،
ْفط والغاز،  وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للننِّ

ْفط والغاز، وحتديد  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للننِّ
اغرا�شها واخت�شا�شاتها وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل �شعر بيع اجلازولي،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

الأر�شية  لال�شتخدامات  املحلي  لال�شتهالك  واملمتاز  اجليد  بنوعيه  اجلازولي  بيع  �شعر  ل   يعدَّ
والبحرية، على النحو الآتي:

 أ( 140 فلساً للتر الواحد لوقود الجازولين الجيد.
 ب( 200 فلس للتر الواحد لوقود الجازولين الممتاز. 

مادة )2(
ي�شري هذا القرار اعتبارًا من 8 يناير 2018.

مادة )3(
على املعنيي  تنفيذ هذا القرار،  وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير النِّْفط
محمد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1439هـ
المــــوافـــــــق: 8 يـنـايــــــــــــــــر 2018م
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جمل�ض املناق�شات واملزايدات

 قرار رقم )1( ل�شنة 2018
ب�شاأن قيمة وثائق التاأهيل امل�شبق وقيمة وثائق املناق�شة

رئي�س مجل�س المناق�شات والمزايدات:
واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )36(  بقانون  املر�شوم  بعد الطالع على 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية وتعديالته، 
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناق�شات وامل�شرتيات احلكومية ال�شادرة باملر�شوم رقم 

)37( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س املناق�شات واملزايدات،

دين  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن الالئحة اخلا�شة باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورنِّ
واملقاولي،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2004 ب�شاأن قيمة وثائق املناق�شة،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن قيمة وثائق التاأهيل امل�شبق،

قرر التي:
املادة الأولى

1- يتـــم توزيـــع وثائـــق التاأهيـــل الم�شبق علـــى الراغبين فـــي ال�شتراك فيـــه بعد �شداد مبلـــغ قدره 50 
)خم�شون( دينارًا.

2- يتم توزيع وثائق المناق�شة على الراغبين في ال�شتراك فيها بعد �شداد قيمتها وذلك وفقًا للجدول 
التالي:

قيمة وثائق املناق�شةالقيمة التقديرية للمناق�شةالرقم
15 )خم�شة ع�شر( دينارًا000ر50 )خم�شون األف( دينار بحريني فاأقل1

اأكرث من 000ر50 )خم�شي األف( دينار بحريني  وحتى 2
30 )ثالثون( دينارًا000ر100 )مائة األف( دينار بحريني

اأكرث من 000ر100 )مائة األف( دينار بحريني وحتى  3
50 )خم�شون( دينارًا000ر200 )مائتي األف( دينار بحريني

100 )مائة( ديناراأكرث من 000ر200 )مائتي األف( دينار بحريني4

3- يجب اأن تمثنِّل القيمة المذكورة الحد الأدنى لتكاليف اإعداد وتوزيع الوثائق.
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 املادة الثانية
يجوز للمجل�س حتديد قيمة وثائق املناق�شة اأو وثائق التاأهيل امل�شبق اأعلى من القيمة املذكورة يف 
املادة الأولى من هذا القرار لتكون م�شاوية اأو مقاربة للتكلفة الفعلية لإعداد  وتوزيع وثائق املناق�شة اأو 

وثائق التاأهيل امل�شبق.

املادة الثالثة
القرار غري قابلة  اإليها يف املادة الأولى من هذا  التاأهيل امل�شبق امل�شار  اأو  قيمة وثائق املناق�شة 
د اإل يف حالة اإلغاء املناق�شة، اأو اإجراءات التاأهيل امل�شبق، من ِقَبل جمل�س املناق�شات واملزايدات  للرَّ
مظاريف  فْتح  بعد  الوثائق  قيمة  ُتَردُّ  كما  العطاءات.  مظاريف  فْتح  قبل  وذلك  فة،  املت�شرنِّ اجلهة  اأو 
فة ولي�س  اأو اإجراءات التاأهيل امل�شبق ب�شبب يتعلق باجلهة املت�شرنِّ العطاءات اإذا كان اإلغاء املناق�شة 

بالعطاءات املقدمة اأو مالءمتها اأو توافر ال�شروط ب�شاأنها اأو نتيجة تقييمها.

املادة الرابعة
ُيلغى قرار جمل�س املناق�شات رقم )6( ل�شنة 2004 ب�شاأن قيمة وثائق املناق�شة، كما ُيلغى قرار 

جمل�س املناق�شات واملزايدات رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن قيمة وثائق التاأهيل امل�شبق. 

املادة اخلام�شة
على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

رئي�ض جمل�ض املناق�شات واملزايدات
با�شم بن يعقوب احلمر

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1439هـ
المـــــــوافـــــق: 23 نوفمبــــر 2017م
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 املجل�ض الأعلى لل�شحة
 قرار رقم )1( ل�شنة 2018    

 باإ�شدار لئحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية
دمات ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخْلِ

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 
للمهن الطبية املعاِونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ال�شحية  املهن  ملزاويل  التاأديبية  اللجان  تنظيم  لئحة  وعلى 

واخِلْدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية وال�شرتاطات ال�شحية 

والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية،

قـرر الآتي:
املادة الأولى

الوطنية  بالهيئة  والأخالقية  املهنية  الأخطاء  لتقرير  الفنية  اللجان  تنظيم  لئحة  باأحكام  ُيعمل 
لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى البند )1( من املادة )3( من لئحة تنظيم اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية بالهيئة 
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الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2015، كما ُيلغى كل ن�س 
يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة
الفريق طبيب/ محمد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 9 يـنـايـــــــــــــــر 2017م
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لئحة تنظيم اللجان الفنية 
لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية

الف�شل الأول
تعاريف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كلٍّ منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.
الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.

المهن ال�شحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى المهن الطبية 
المعاِونة.

مزاولـــو المهـــن ال�شحيـــة: مزاولـــو اإحدى مهن الطب الب�شـــري اأو طب الأ�شنـــان اأو ال�شيدلة اأو 
اإحدى المهن الطبية المعاِونة.

اللجنة: اإحدى اللجان الفنية، المن�شاأة بموجب هذه الالئحة.

الف�شل الثاين
اللجان الفنية 

مادة )2(
ُتن�شاأ بالهيئة اللجان الفنية الآتية :

1- اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخالقية لمزاولي مهنة الطب الب�شري.
2- اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخالقية لمزاولي مهنة طب الأ�شنان.

ويجوز للهيئة اإن�شاء جلان فنية موؤقتة لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية باإحدى املهن ال�شحية 
الأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

الالئحة  بهذه  الواردة  لالأحكام  وفقًا  ونظام عملها  واجتماعاتها  اخت�شا�شاتها  اللجان  ومتار�س 
وطبقًا للقرارات التنفيذية ال�شادرة من الهيئة.



العدد: 3348 – الخميس 11 يناير 2018

53

اخت�شا�ض اللجان
مادة )3(

تخت�س كل جلنة بتقرير حدوث الأخطاء املهنية والأخالقية ملزاويل املهن ال�شحية، وفيما يرتكبون 
مة ملمار�شة املهنة اأو لأ�شول ومقت�شيات واآداب املهنة،  من مخالفات لأحكام القواني والقرارات املنظنِّ

وذلك فيما يرد ب�شاأن:
1- �شـــكاوى المر�شـــى اأو تقاريـــر التفتي�س بالهيئة المحالـــة من الرئي�س التنفيـــذي اأو الجهات المعنية 

بالهيئة.
ر اإحالته من الجهات المعنية بالهيئة للجنة  2- بالغـــات جهات عمل مزاولـــي المهن ال�شحية فيما ُتقرَّ

المخت�شة.
3- الق�شايـــا والأحكام والقرارات المحالة من قبل الجهات الق�شائيـــة للهيئة لنْدب اللجنة المخت�شة 

ب�شفة خبير.

مادة )4(
لكل جلنة يف �شبيل اأداء اخت�شا�شها اإجراء التحقيقات و�شماع الأقوال وطلب امل�شتندات والوثائق 

وملفات املر�شى من املوؤ�ش�شات ال�شحية واملراكز ال�شيدلية وكافة اجلهات املعنية.
ملفات  طلب  خبري  ب�شفة  فيها  املنتَدبة  الق�شايا  يف  التنفيذي  الرئي�س  طريق  عن  للجنة  ويكون 
تفتي�شية  اأداء مهام  الهيئة  الطلب من مفت�شي  لها  املعنية، كما يكون  الق�شائية  الق�شايا من اجلهات 

معينة. 
ولها ت�شكيل جلان ثالثية فرعية من بي اأع�شائها املخت�شي طبيًا لدرا�شة احلالت املعرو�شة. 

الف�شل الثالث
اأحكام عامة
الفرع الأول

ت�شكيل اللجان

مادة )5(
ل كل جلنة برئا�شة وع�شوية  متار�س اللجان عملها حتت اإ�شراف الرئي�س التنفيذي للهيئة، وت�شكَّ
عدد من املخت�شي بالهيئة ومن مزاويل املهن ال�شحية ذوي اخلبة والخت�شا�س يف جمال عملهم، 

مبا ل يقل عن ثالثة اأع�شاء. ويحل نائب رئي�س اللجنة محل رئي�شها عند غيابه اأو قيام مانع لديه.
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مادة )6(
ُيفوَّ�س الرئي�س التنفيذي يف اإ�شدار قرارات ت�شمية اأع�شاء كل جلنة وحتديد مدة عملها، على اأْن 

يت�شمن قرار ت�شمية اأع�شاء اللجنة تعيي مقرٍر لها من موظفي الهيئة.

الفرع الثاين
نظام اجتماعات اللجان

مادة )7(
 تنعقد اجتماعات كل جلنة مبقر الهيئة بناًء على دعوة من الرئي�س التنفيذي اأو رئي�شها كلما دعت 

رة مناق�شتها. احلاجة اإلى ذلك، ويرَفق بالدعوة لالجتماع جدول بالأعمال املقرَّ
اأْن يكون من بينهم الرئي�س  اأغلبية اأع�شائها، على  اإل بح�شور   ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا 
اأو نائبه. وتكون اجتماعاتها ومداولتها �شرية، وُت�شِدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. ت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ
 لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأْن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل اإذا 

طلب اأكرث من ع�شو عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
ثلثي  باأغلبية  التمرير  بطريق  ُعِر�شت  التي  املو�شوعات  ب�شاأن  التو�شيات  اأو  القرارات  ت�شدر   

اأع�شاء اللجنة، وُتعَر�س على اللجنة يف اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مادة )8(
اأ- ُيحـــال المو�شـــوع من ِقَبـــل الرئي�س التنفيذي اإلـــى كل لجنة ح�شب الخت�شا�س بعـــد اأْخذ راأي خبير 
ال�شئون القانونية بالهيئة، وذلك بناًء على خطابات الجهات المعنية بالهيئة اأو الجهات الق�شائية، 
ها مفت�شو الهيئة المخت�شون، اأو الوقائع الواردة  من جهة عمل مزاول  اأو نتائـــج التقاريـــر التي ُيعدُّ
المهنة ال�شحية، اأو بناًء على نتائج فْح�س �شكاوى الأفراد من ِقَبل وحدة ال�شكاوي الطبية بالهيئة.
ب- يتـــم اإخطـــار المطلـــوب ا�شتدعاوؤه قبـــل اأول اجتمـــاع للتحقيق باأ�شبـــوع على الأقل بقـــرار الإحالة، 
ويجـــب اأْن يت�شمن الإخطار ملخ�س المو�شوع محل التحقيق و تاريخ ومكان انعقاد اللجنة. ويكون 
للمطلـــوب ا�شتدعـــاوؤه حق الطالع على جميع الإجـــراءات والأوراق المتعلقـــة بالإحالة اإلى اللجنة 

والح�شول على ن�شخة منها.
د بملف ترخي�شه  ل على محـــل اإقامته المحـــدَّ ج- يكـــون اإخطار المطلـــوب ا�شتدعـــاوؤه بالبريد الم�شجَّ

بالهيئة اأو على محل جهة عمله، ويجوز اأن ي�شلَّم الإخطار �شخ�شيًا للمطلوب ا�شتدعاوؤه.
د- وا�شتثنـــاًء مـــن ذلك يجوز فـــي بع�س الحالت الخا�شة التـــي ل تحتمل التاأخيـــر ال�شتدعاء الفوري 
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للمطلوب بالمثول اأمام اللجنة، والتحقيق معه، مع بيان اأوجه ال�شتعجال واإثباتها بمح�شر اللجنة.

الفرع الثالث
اإجراءات اللجان

مادة )9(
اأ - يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم المطلوب ووظيفته و�ِشنُّه وملخ�س المو�شوع محل التحقيق.

ب - يكـــون التحقيـــق مع الم�شتدَعى كتابة، ويجب مواجهته بال�شكـــوى اأو خطاب جهة عمله اأو خطابات 
الجهات الق�شائية اأو تقرير مفت�شي الهيئة.

ج - يكون للم�شتدَعى حق الطالع على اإجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، والح�شول 
على ن�شخة من هذه الأوراق ما لم تر اللجنة غير ذلك لل�شالح العام.

د - يكـــون للجنـــة في �شبيل اإتمام ذلك من تلقـــاء نف�شها اأو بناًء على طلب الم�شتدَعى اأو وكيله اأْن تكلف 
ال�شهود بالح�شور اأمامها ل�شماع اأقوالهم، ولها اأي�شًا اأْن تكلف الم�شتدَعى بتقديم مذكرات مكتوبة، 

وطلب كافة الم�شتندات والملفات الطبية من الجهات المعنية.
هـ - يجوز للم�شتدَعى اأْن يبدَي اأقواله اأمام اللجنة �شفهيًا، مع اإثبات م�شمون اأقواله كتابة في محا�شر 
ر اللجنة تالوة ما تم اإثباته على الم�شتدَعى واأْخُذ توقيعه  اللجنة. وفي هذه الحالة يتعيَّن على مقرنِّ

على ذلك اأمام رئي�س اللجنة اأو نائبه.
و - على اللجنة اأو َمن تندبه للتحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع المن�شوبة اإلى الم�شتدَعى، 
وا�شتدعـــاء الخبراء وغيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واأْن يتم تمكين الم�شتدَعى 

من مناق�شتهم عند القت�شاء وال�شتماع اإلى دفوعه حول �شهادة ال�شهود.
ـــٍل مبا�شر منه في اإجراءات  ز - يجـــوز للم�شتدَعى اأن ي�شتعيـــن بمن يراه منا�شبًا في التحقيق دون تَدخُّ

التحقيق، وبما ل يخل ب�شمانات الدفاع.
ن في �شدر المح�شر  ر اللجنة تدوين التحقيق في مح�شر باأرقـــام ت�شل�شلية، ويدوَّ ـــن علـــى مقرنِّ ح - يتعيَّ
ر واأ�شماء رئي�س واأع�شـــاء اللجنة ووظائفهم اأو اأ�شماء  تاريخ ومـــكان و�شاعة افتتاحه، وا�شم المقرنِّ

من انتدبتهم اللجنة للتحقيق.
ـــل المح�شر ب�شاعة اإقفاله ويتم التوقيـــع في نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من  ط - ُيذيَّ

رئي�س الجتماع اأو من تندبه اللجنة والم�شتدَعى في حالة ح�شوره.
ي - يجـــب ترقيـــم م�شتندات ووثائـــق المو�شوع والتوقيع عليها مـــن ِقَبل رئي�س الجتمـــاع ، اأو المنتَدب 

ها اإلى المح�شر. ر و�شمنِّ للتحقيق والمقرنِّ
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مادة )10(
م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  الجتماع  لرئي�س  كتابة  بالإف�شاح  ع�شو  كل  يلتزم 
�شخ�شية له مبا�ِشرة اأو غري مبا�ِشرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات ع�شويته ب�شاأن مو�شوع مطروح على 
اللجنة، اأو وجود درجة قرابة اأو م�شاهرة اأو عالقة زوجية مع اأحد امل�شتدَعي حتى الدرجة الرابعة، 

كما يجوز الإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف الجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.
ي الع�شو عن ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة  ويرتتب على الإف�شاح عن َتعاُر�س امل�شالح، تَنحنِّ

اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية اأخرى يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع.

مادة )11(
مداولت اللجنة �شرية، وُيحَظر على رئي�س اللجنة واأع�شائها اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق 
ب�شئون اللجنة اأو تخ�س الغري و�شلت اإلى علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم لأعمالهم، اإل وفقًا لأحكام 

القانون.
وذوي  املخت�شي  املوؤقتة من  اأو جلانها  اللجنة  اجتماعات  ُيدَعى حل�شور  وي�شري ذلك على من 

اخلب

مادة )12(
بة اإلى  على اللجان الفنية فور النتهاء من التحقيقات اأْن ترفع تقريرًا بقراراتها وتو�شياتها م�شبَّ

الرئي�س التنفيذي خالل مدة ل تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء عملها، وذلك مبا يلي:
 1(  تقرير عدم وجود خطاأ مهني اأو اأخالقي. 

 2(  تقرير حدوث الخطاأ المهني اأو الأخالقي وتو�شيفه وتحديد الم�شئوليات.

 3(  اأية تو�شيات اأخرى تراها اللجنة لزمة.

مادة )13(
تِعدُّ كل جلنة تقريرًا دوريًا ربع �شنوي بنتائج اأعمالها وقراراتها، وما ُبِنيت عليه من اأ�شباب، ب�شاأن 
املو�شوعات املحالة اإليها، يرفعه رئي�ُشها اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة، لتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها 

من اإجراءات تنفيذية.
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الفرع الرابع
ا�شتعانة اللجنة باخلرباء

مادة )14(
تدعوهم  واأْن  خارجها،  من  والخت�شا�س  اخلبة  ذوي  واملخت�شي  باخلباء  ت�شتعي  اأْن  للجنة 

حل�شور اجتماعاتها لال�شتئنا�س باآرائهم دون اأْن يكون لهم �شوت معدود عند الت�شويت.
ل من خارج اأع�شائها جلانًا موؤقتة ح�شب التخ�ش�شات الطبية اأو ال�شحية، التي ترى  ولها اأن ُت�شكنِّ
دة، على اأْن ترفع هذه اللجان تقاريرها للجنة لتقرير  اأنها �شرورية لإجراء حتقيقات اأو اأداء مهام محدَّ

ما تراه منا�شبًا.

الفرع اخلام�ض
رها مهام واأعمال رئي�ض اللجنة ومقرِّ

مادة )15(
يتولى رئي�س اللجنة املهام الآتية:

1( الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.
2( اعتماد جداول اأعمال اجتماعات اللجنة.

3( �شمان ت�شيير اأعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي ت�شعها الهيئة.
ر اللجنة. 4( اإعداد التقارير المتعلقة باأعمال اللجنة وقراراتها، بم�شاعدة مقرنِّ

5( رفع تقارير باأعمال اللجنة اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة.
6( اأية مهام اأخرى يكلنِّفه بها الرئي�س التنفيذي.

مادة )16(
ر اللجنة بالأعمال الآتية: يقوم مقرنِّ

1( تقديم الم�شاعدة الإدارية الالزمة لمبا�شرة اللجنة لمهامها.
ها على رئي�شها لالعتماد. دات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعْر�شِ 2( اإعداد م�شوَّ

3( توجيه الإخطارات والدعوات لح�شور اجتماعات اللجنة، وذلك بناًء على تعليمات رئي�س اللجنة.
4( اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وِحْفظها.
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5( اإعـــداد �شجل خا�س ُيثَبت فيه ح�شـــور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل اجتماع، ويت�شمن ملخ�شًا 
بالمو�شوعات التي ُعِر�شت في الجتماع ال�شابق، وما اتخذته اللجنة ب�شاأنها من قرارات.

دة القـــرارات والتو�شيـــات والتقارير التي تتخذهـــا اللجنة، وترقيمها  6( الم�شاهمـــة فـــي �شياغة م�شوَّ
وترتيبها وِحْفظها.

ــم خطابـــات الإحالة مـــن الجهات المعنية وتهيئتهـــا للعْر�س على اللجنـــة وتدوينها بال�شجالت  7( ت�شلُـّ
الخا�شة باللجنة.

8( اإخطار المعنيين بنتائج اأعمال اللجنة وقراراتها.
9( اأية مهام اأخرى ُيكلنِّفه رئي�س اللجنة بها.

الفرع ال�شاد�ض
اأ�شباب انتهاء ع�شوية اللجنة

مادة )17(
اأ - تنتهي الع�شوية باللجنة لأحد الأ�شباب الآتية:

اأو  تقديم عذر،  دون  متتالية  مرات  ثالث  اللجنة  اجتماعات  الع�شو عن ح�شور   1( تخلُّف 
رْف�س اللجنة للعذر رغم اإخطاره كتابة خالل اأ�شبوعين بعد المرة الثالثة.

 2( تقديم الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته في اإنهاء ع�شويته.
بة من اللجنة باإنهاء الع�شوية.  3( �شدور تو�شية م�شبَّ

ب - عند قيام اأينِّ �شبب من اأ�شباب انتهاء الع�شوية ال�شابقة، يتولى رئي�س اللجنة رْفع الأمر اإلى الرئي�س 
ل مدة ع�شوية �شَلِفه. التنفيذي للهيئة، لإ�شدار قرار اإنهاء الع�شوية، وت�شمية ع�شو جديد ُيكمنِّ

ج - ل يجوز للجنة مبا�شرة اخت�شا�شاتها اإذا زاد عدد َمن انتهت ع�شويتهم بها على ن�شف الأع�شاء، 
وت�شتاأِنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيين اأع�شاء جدد.
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة
اإعالنات مركز امل�شتثمرين

2017( ل�شنة 1اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

 Atefa /يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة
Ali Abdulrasool Rajab، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوت مي للخياطة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 86534، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 Abdulو ،Atefa Ali Abdulrasool Rajab   :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من

.Mohammed Jameelو ،Mohammed Shuaib و ،Rasheed Padathodi

2017( ل�شنة 2اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،87791 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للعقارات  )بارا�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ كري�شنا كومار �شيمال رافيندران.

2017( ل�شنة 3اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه الـ�شيد/ عبداهلل 
اأحمد علي عبدالنبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دلتا للدللة في تاأجير ال�شقق والبيوت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 23940، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )فود بوينت مــاركت( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من:  ال�شيد/ عبداهلل اأحمد علي عبدالنبي، وال�شيد/ محمد �شافاد.
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2017( ل�شنة 4اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن
  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
 ،49991 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  العالمية  )الحجاز  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون 
األف( دينار بحريني، و ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )الحجاز العالمية/ ت�شامن( لأ�شحابها مَلك ب�شير الدين 

خان، وزاهور الدين، واأنوار الدين مالك.

2017( ل�شنة 5اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذت الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بيز جلوبال لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،96642 رقم 
5،000 )خم�شة اآلف( دينار  بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: اأيمن اأحمد عبدالرحمن محمد، ومحمد اأحمد 
عبدالرحمن محمد، واأحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، و محمد اإ�شماعيل ح�شني ال�شعداوي، ومحمد نجاح 

ال�شحات علي، واإ�شماعيل ح�شني اإبراهيم ال�شعداوي.

2017( ل�شنة 6اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة 
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذت الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )كي جي اإ�س لال�شت�شارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  ب�شيطة،  تو�شية  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 104369-1، طالبين 
مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عزيز بن نور الدين الخروبي )تون�شي 

الجن�شية(، وال�شركة الدولية لخدمات البيئة والمحيط )تون�شية الجن�شية(.
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2017( ل�شنة 7اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�شامن
 

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ح�شن اأحمد الكوهجي، مالك الـموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )يو�شف ح�شن اأحمد(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 5128، طالبًا تحويل الفرعين الثاني والخام�س من الموؤ�ش�شة، والم�شميين )متاي الخليج( و)حلويات وفالفل 
�شاللة( اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

لكل من: يو�شف ح�شن اأحمد الكوهجي، و�شاندرابهان جيابرا�شاد جوبتا.

2017( ل�شنة 8اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شيارات الم�شتعملة الأنيقة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80874، طالبًا تغيير ال�شكل 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون األف(

دينار بحريني.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 9اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية
 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

 
عماد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالرحمن عبداهلل علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالمين لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب 
بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،28932 رقم  القيد 
ال�شركة،  في  �شركاء  اأ�شماوؤهم  التالية  واإدخال  وذلك  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة 

.Mohd Hashim Khanو ،Ohammed Qasim Khanو ،Mohd Habeeb Khan :وهم
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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2017( ل�شنة 10اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اآي ريفري�س للهند�شة والمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،102260 رقم 
مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ محمد بن اإبراهيم بن محمد ع�شيري، وي�شبح 

ا�شمها التجاري �شركة) اآي ريفري�س للهند�شة والمقاولت �س.�س.و (.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 11اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عي�شى علي عبداهلل 
علي المرباطي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات اإيزي كول للمكيفات المركزية(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 44184، طالبا تحويل  الفرعين الأول والثاني من  الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
 وبراأ�شمال مقداره 3،000،  )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة  لكل من: عي�شى علي عبداهلل علي المرباطي،

.Ul Rehiman Shakkeer Khanو

2017( ل�شنة 12اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن 
 

اإلــيــه  تــقــدمــت  قــد  ــاأنــه  ب والــ�ــشــيــاحــة  ــتــجــارة  وال ال�شناعة  ــــوزارة  ب للم�شتثمرين  الــبــحــريــن  مــركــز  يعلن 
الم�شئولية  ذات  الــ�ــشــركــة  فــي  الــ�ــشــركــاء  عــن  نــيــابــة  ــي،  ــاف ــك ــش الإ� حــ�ــشــن  عــبــدالــحــ�ــشــيــن  ــاء  هــن الــ�ــشــيــدة/ 
 ،68961 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  جــال�ــس  للفايبر  )الــحــجــاز  ا�ــشــم  تحمل  الــتــي  الــمــحــدودة 
20،000 مــقــداره  وبــراأ�ــشــمــال  ت�شامن،  �شركة  ــى  اإل بتحويلها  ــك  وذل لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير   طالبة 
�شلطان، بخ�س  اأحمد  عزيز  ميان  بيوى  منوره  مــن:  لكل  مملوكة  بوت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(   )ع�شرون 

.Malik Bashiruddin Khan Zahooruddin Khanو
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2017( ل�شنة 13اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )باك �شتون ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51642، 
طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة و الم�شمى )اأكاديمية الأطفال ال�شحية للريا�شة المحترفة(، والم�شجل 
بموجب القيد رقم رقم 2-51642 اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 7،000 )�شبعة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيدة كارا جولي ماتيا�س
2017( ل�شنة 14اإعالن رقم )

ب�شاأن حل �شركة تطوير املنطقة اجلنوبية �ض�م� ب )م(
و�شمها واندماجهما مع �شركة اجلنوب لل�شياحة �ض�م� ب )م(

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الم�شاهمة 
البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )ممتلكات البحرين القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، طالبة حل ال�شركة الم�شاهمة 
البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )تطوير المنطقة الجنوبية �س.م.ب/ مقفلة( و�شمها ،اندماجهما مع ال�شركة 
الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )الجنوب لل�شياحة �س.م.ب/ مقفلة(، الم�شجلة تبموجب القيد رقم 
46203، وانتقال كافة الحقوق واللتزامات التي على )�شركة تطوير المنطقة الجنوبية �س.م.ب.م( اإلى )�شركة 
الجنوب لل�شياحة �س.م. ب.م(، وزيادة راأ�س المال الم�شرح به من 2،500،000 د.ب. )مليونين وخم�شمائة األف( 
دينار بحريني اإلى 20،000،000 )ع�شرين مليون( دينار بحريني، وهو ما يعادل 200،000،000 �شهم بقيمة 100 
فل�س بحريني لل�شهم الواحد، وزيادة راأ�س المال ال�شادر والمدفوع من 250،000 )مائتين وخم�شين األف( دينار 

بحريني الى 10،880،774 )ع�شرة ماليين وثمانمائة وثمانين األفًا و�شبعمائة واأربعة و�شبعين( دينارًا بحرينيًا.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 15اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة لطيفة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  بون(،  )بون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  خليفة،  اآل  خليفة  عبداهلل 
وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،30651
مقداره 12،000 )اثنا ع�شر األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  ال�شيخة لطيفة عبداهلل خليفة اآل خليفة، 

وال�شيخة �شيخة عبداهلل خليفة اآل خليفة.
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2017( ل�شنة 16اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شبارك �شيتي الخليج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117656، طالبًا 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000)األف( 

دينار بحريني.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
2017( ل�شنة 17اإعالن رقم )

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ن�شر ناجي 
عطا اهلل �شحاته، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ن�شر ناجي �س.�س(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 114072، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ن�شر ناجي عطا اهلل �شحاته، وم�شطفى عبداهلل 

محمد ن�شر الدين عفيفي، واأيمن وجدي يو�شف غبريال منقريو�س.

2017( ل�شنة 18اإعالن رقم )
ب�شاأن التنازل عن موؤ�ش�شة فردية

لت�شبح فرعاً من �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نبيل خليل 
اإبراهيم هجر�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )القوارب الدولية لخدمات البحار(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 84994، معلنًا عن تنازله عن الموؤ�ش�شة، وطلب تحويلها لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز �شكوبا ليف للغو�س ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 92500.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 19اإعالن رقم )
ب�شاأن تغيري ال�شم التجاري للفرع الرابع
 ب�شركة )اأزياء املعتوق/ ت�شامن(       

 
�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأزياء المعتوق/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75297، طالبين تغيير ال�شم 
التجاري للفرع الرابع من ال�شركة الم�شمى )كوماوت للمقاولت( اإلى �شركة )اأزياء المعتوق/ ت�شامن(.

رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 20اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
�شيف  الأمير  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الإ�شالم بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دي تي تي ميدل اإي�شت 
اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  رقم 1164991،  القيد  بموجب  الم�شجلة  و(،  �س.�س. 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل 

من: وليد عمر اإياد، وخالد المكاوي، وتغيير ا�شمها التجاري اإلى )دي تي تي ميدل اإي�شت ذ.م.م(.
رة  دة والمبرنِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤينِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

2017( ل�شنة 21اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شبيكة 
محمد حمد العماري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جزيرة اللوؤلوؤة لتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،93732 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شبيكة محمد حمد 

العماري، ومحمد ب�شير بازهامبال كودي عمر كوتي.

2017( ل�شنة 22اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ت�شامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ن�شال طارق و �شريكه لال�شت�شارات العقارية ذ.م.م الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 90277، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 
Nidal Tariq Ali Khan )باك�شتاني الجن�شية(  األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  20،000 )ع�شرون 
ويحمل جواز �شفر رقم YH4103442، وMohamed Fazal ur Rahman )هندي الجن�شية( ويحمل جواز �شفر 
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       ،K9620965 هندي الجن�شية( ويحمل جواز �شفر رقم( SHEIKH MOHAMMED ZAKIRو ،F6377044 رقم
وABDUR RAHMAN )هندي الجن�شية( ويحمل جواز �شفر رقم J4213201، ومجدي الدين الد�شوقي الد�شوقي 

.A11077902 م�شري الجن�شية( ويحمل جواز �شفر رقم(

2017( ل�شنة 23اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
  

اإليه ورثة المغفور له  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
الوطنية(،  التجارية  ا�شم )الوكالت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شند مالك  يو�شف من�شور  باإذن اهلل محمد 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،6538 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
م�شئولية محدودة، وتكون ممملوكة للورثة التالية اأ�شماوؤهم: طاهرة محمد حامد فياظي، وعبدال�شاحب يو�شف 
من�شور �شند، ومحمد يو�شف من�شور �شند، واأنور يو�شف من�شور �شند، وليلى يو�شف من�شور �شند، وفتحية يو�شف 

من�شور �شند، و�شميرة يو�شف من�شور �شند، وفريال يو�شف من�شور �شند، وهدى يو�شف من�شور �شند.

2017( ل�شنة 24اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كمال اأحمد 
ال�شعدون، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجموعة ال�شعدون �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 73842، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  كمال اأحمد ح�شن ال�شعدون، ويو�شف كمال 

اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون. 

2017( ل�شنة 25اإعالن رقم )
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيخة اإي�شاع 
الم�شجلة بموجب  المعلومات(،  لُنُظم  ا�شم )�شجي  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اآل خليفة، مالكة  محمد حمد 
القيد رقم 70025، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيخة اإي�شاع محمد حمد عبداهلل اآل خليفة.
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اإعالن من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات

رقم الدعوى: 2/2018

اإعالن بالئحة طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء واأمر القا�شي واحل�شور

لئحة طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء:
طالب الأمر: م�شرف ال�شالم �س.م.ب.

الُمطاَلب �شدهما الأمر: 
1- �شركة مجموعة �شينرجي مديل اإي�شت �س.�س.و.

عنوانها: مبنى 1533، طريق 3736، مجمع 337، اأم الح�شم، المنامة، مملكة البحرين.
2-  محمد �شاجد خان محمد اأنور خان .

عنوانه: جمهول العنوان.
الطلبات: 

اأوًل: وقبل الف�شل في المو�شوع: اإ�شدار اأمر: 
1- باإيقاع الحجز التحفظي على ال�شجل التجاري لل�شركة الُمطاَلب �شدها الأولى 60439.

2- بمنع الُمطاَلب �شده الثاني/ محمد �شاجد خان محمد اأنور خان ورقمه ال�شخ�شي 70081677 من 
ال�شفر لحين الف�شل في المو�شوع.

3- بالتعميم على ح�شابات الُمطاَلب �شدهما لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين. 
ثانيـــًا: وفي المو�شوع للحكم باإلـــزام الُمطاَلب �شدهما بالت�شامن والت�شامم بـــاأن يوؤديا للطالب مبلغًا 
مقـــداره 691٬573/289 )�شتمائة وواحد وت�شعون األفًا وخم�شمائة وثالثة و�شبعون دينارًا ومائتان 
وت�شعـــة وثمانون فل�شًا( مع اإلزامهما بالفائدة القانونيـــة 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام.
ثالثًا: اإلزام الُمطاَلب �شدهما بالم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة،

اأْمُر القا�شي المنتدب: �شدر اأمر القا�شي المنتدب بتاريخ 8 يناير 2018، وجاء كالآتي: 
ِظي على الح�شابات الم�شرفية للُمطاَلب �شدهما والحجز على  »ناأمر بتوقيع الحجز التََّحفُّ
ال�شجل التجاري لل�شركة ومنع الُمطاَلب �شده الثاني من ال�شفر، ونمتنع عن اإ�شدار اأمر الأداء 

وتحال الأوراق اإلى مدير الدعوى لإدارة الدعوى«.
�شاجد خان  الثاني محمد  للُمطاَلب �شده  المنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة  لذلك، 
محمد اأنور خان، بالئحة طلب ا�شت�شدار اأمر الأداء واأمر القا�شي المنتدب وبموعد الجتماع 
رقم )65(  القرار  و30( من  المادتين )29  بن�س  وذلك عماًل  يناير 2018،   23 بتاريخ  الأول 
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ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية 
ل�شنــة   )30( رقم  بقانون  المر�شوم  من  الثاني  الباب  من  الأول  الف�شـل  بموجب  المنازعات 
2009، على الأطراف ح�شور الجتماع الأول اأمام مدير الدعوى المبين ا�شمه اأدناه لت�شلُّم جدول 
وطلبات  والأدلــة  والدفوع  الدفاع  مذكرات  ولتقديم  الدعوى  اإدارة  بمرحلة  الخا�شة  المواعيد 
اإجراءات الإثبات وكافة الأمور المتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال المبينة في جدول 

المواعيد.

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 


