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 مر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة )10( من املر�سوم بقانون رقم )5( ل�سنة 1987 

يف �ساأن القوة االحتياطية 

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

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

باملر�شوم  ل  املعدَّ الحتياطية،  القوة  �شاأن  1987 يف  ل�شنة  رقم )5(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )72( ل�شنة 2014،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

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

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

القوة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )10( املادة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

الحتياطية، الن�س الآتي:

الـــوزارات والإدارات الحكوميـــة والهيئـــات والموؤ�ش�شات العامـــة الراتب والمزايا  "اأ( تتحمـــل 
الوظيفيـــة لع�شـــو القـــوة الحتياطية العامـــل لديها والم�شتدَعــــى للخدمة الفعليـــة في القوة 

الحتياطية.

ب( تتحمـــل الهيئات والموؤ�ش�شات الخا�شة واأ�شحاب الأعمال ن�شبة )30%( من الأجر الم�شتَحـق 

لع�شـــو القوة الحتياطية العامـــل لديها والم�شتدَعـى للخدمة الفعلية فـــي القوة الحتياطية، 

وتتحمـــل الدولة �شْرف باقي الأجـــر. وفي حال ا�شتمر ال�شتدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد 

على �شنة متوا�شلة تتحمل الدولة �شْرف كامل الأجر للع�شو عن المدة التي تزيد على ذلك.

ج( يتقا�شـــى ع�شـــو القوة الحتياطية الم�شتدَعى للخدمة الفعلية فـــي القوة الحتياطية من غير 

المن�شو�س عليهم في الفقرتين )اأ، ب( من هذه المادة راتبه ح�شب الآتي:

د الع�شكري الحا�شل على معا�س تقاعدي ُيـ�شَرف له الراتب على اأ�شا�س الفرق  1- المجنَّ

بين المعا�س التقاعدي وراتب الرتبة التي اأعيد اإليها.
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اأ�شا�س  على  الراتب  له  ُيـ�شَرف  تقاعدي  معا�س  على  الحا�شل  غير  الع�شكري  د  المجنَّ  -2

الرتبة التي اأعيد اإليها.

ال�شتدعاء  حالة  في  يجوز  الفقرة،  هذه  من  ال�شابقين  البندين  اأحكام  من  ا�شتثناًء   -3

للتدريب لمدة ل تزيد على �شهرين الكتفاُء ب�شْرف مكافاآت مالية يتم تقديرها من ِقـَبـل 

القيادة العامة.

ره القيادة العامة على اأن تراَعـى  4- المتطوع المدني ُتـ�شَرف له مكافاأة مالية بح�شب ما تقدِّ

موؤهالته العلمية وخبراته."

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كلٌّ فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــر 1441هـ

الموافق: 1 اأكتوبر 2019م
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 مر�سوم بقانون رقم )21  ( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )12( ل�سنة 1971

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

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

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وعلى قانون التحكيم ال�شادر بالقانون رقم )9( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادتني )323( فقرة اأوىل و)326( فقرة ثانية من قانون املرافعات املدنية 

والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، الن�شان الآتيان:

اأولى: فقرة   )323( "مادة 
هذا  يف  عليها  املن�شو�س  العامة  للقواعد  طبقًا  الدعوى  رفع  يف  باحلق  الإخالل  عدم  مع 

ِدر اأمر اأداء طبقًا لالأحكام  القانون، يجوز ل�شاحب احلق ا�شتثناًء من هذه القواعد، اأن َي�ْشَت�شْ

الواردة يف املواد التالية، اإذا كان احلق ثابتًا بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من 

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره." ـن املقدار اأو منقوًل معيَّ النقود معيَّ

ثانية: فقرة   )326( "مادة 
اإذا مل يتم اإعالنهما خالل ثالثة  وُيـعتَبـر الطلب والأمر ال�شادر عليه بالأداء كاأن مل يكن 

اأ�شهر من تاريخ �شدور الأمر.

املادة الثانية

ُتـ�شتبَدل عبارة )املجل�س الأعلى للق�شاء( بعبارة )وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية( الواردة 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  من  مكررًا   )8( املادة  يف 
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ُتـ�شتبَدل عبارة )الوزير املعِني ب�شئون العدل( بعبارتي )وزير العدل(  1971، كما  )12( ل�شنة 

و)رئي�س دائرة العدل(، وعبارة )الوزارة املعنية ب�شئون العدل( بعبارة )وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية(، اأينما وردت يف ذات القانون.

املادة الثالثة

ُتـ�شاف اإىل قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة   

1971 فقرة ثانية للمادة )8(، ومادة جديدة برقم )62( مكررًا، وفقرة ثانية للمادة )213(، 

ومادة جديدة برقم )252( مكررًا، ن�شو�شها الآتية:

"مادة )8( فقرة ثانية:
ويف جميع الأحوال يكون حكم املحكمة ال�شغرى انتهائيًا اإذا كانت قيمة الدعوى ل جتاوز 

األف دينار."

مكرراً:  )62( "مادة 
لوائح  ُيـ�شِدر  اأن  للق�شاء،  الأعلى  املجل�س  موافقة  بعد  العدل،  ب�شئون  املعِنـي  للوزير  يجوز 

بتنظيم اإجراءات خا�شة لت�شوية بع�س الدعاوى، مبا يف ذلك اإجراءات خا�شة للم�شار ال�شريع 

املرونة  يكفل  مبا  الإلكرتونية،  الو�شائل  وا�شتخدام  ال�شغرية،  املطالبات  دعاوى  يف  للف�شل 

اأو  الدعوى  لقيمة  وفقًا  اللوائح  لتلك  اخلا�شعة  الدعاوى  ويتم حتديد  فيها.،  للف�شل  وال�شرعة 

مو�شوعها اأو اأطرافها، ويجوز اأن تت�شمن تلك اللوائح كافة امل�شائل املتعلقة بقْيد الدعوى واأداء 

ر�شومها واإدارتها ونظرها اإىل حني �شدور حكم نهائي فيها، مبا يف ذلك اإعالن اخل�شوم وتقدمي 

ـل واخت�شام الغري  ـَدخُّ الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وطلبات اإجراءات الإثبات والإدخال والتَّ

ـَحفُّظية واإ�شدار احلكم، والقواعد التي تكفل تنفيذ الأحكام  والطلبات العار�شة والإجراءات التَّ

على وجه ال�شرعة."

ثانية: فقرة   )213( "مادة 
�شبب  كان  اإذا  ال�شغرى  املحاكم  عن  انتهائية  ب�شفة  ال�شادرة  الأحكام  ا�شتئناف  ويجوز 

اأو  وقوع بطالن يف احلكم،  اأو  العام،  بالنظام  املتعلقة  الخت�شا�س  قواعد  ال�شتئناف خمالفة 

ـر يف احلكم." بطالن يف الإجراءات اأثَّ

مكرراً:  )252( "مادة 
بعد  الكربى  املحكمة  ُكـتَّـاب  ق�شم  اإىل  م  يقدَّ بطلب  بتنفيذها  الأمر  يجوز  التحكيم  اأحكام 

ر مرفقًا به اأ�شل احلكم اأو ن�شخة منه ون�شخة من التفاق على التحكيم. واإذا  اأداء الر�شم املقرَّ

ر كاتب املحكمة  م ترجمة له اإىل اللغة العربية، ويحرِّ رًا بغري اللغة العربية ُتـقدَّ كان احلكم حمرَّ

حم�شرًا بهذا الطلب وُتـعَلـن �شورته اإىل املطلوب تنفيذ احلكم يف مواجهته.
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ويكون حكم التحكيم قاباًل للتنفيذ باأمر ُيـ�شِدره رئي�س املحكمة الكربى، وذلك بعد الطالع 

على احلكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبُّت من اأنه ل يوجد ما مينع من تنفيذه."

املادة الرابعة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفــر 1441هـ

الموافق: 1 اأكتوبر 2019م
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 مر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2019

ب�ساأن الو�ساطة لت�سوية املنازعات 

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

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

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، وتعديالته، 

وعلى قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986،

ال�شرعية،  املحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته، 

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدل بالقانون رقم 

)27( ل�شنة 2017،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وبناء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كل  د بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ يف تطبيق اأحكام هذا القانون ُيـق�شَ

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

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.
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الو�ساطـــة: كل عمليـــة يطلـــب فيها الأطـــراف من �شخ�س اآخـــر ي�شمى الو�شيـــط م�شاعدتهم في 

�شعيهم للتو�شل اإلى ت�شوية في نزاع قائم بينهم عن عالقة قانونية عقدية اأو غير عقدية، دون اأن 

تكون للو�شيط �شالحية فر�س حل للنزاع.

االأطراف: كل من قِبـل اأن يكون طرفًا في الو�شاطة �شواء كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو اعتباريًا.

الو�سيط: �شخ�س طبيعي اأو اعتباري اأو اأكثر، ُيـعَهـد اإليه اأطراف النزاع بالو�شاطة لت�شوية النزاع 

فيما بينهم.

ـد في جـــدول الو�شطاء طبقًا لأحكام المادة )3( من هذا  الو�سيـــط الُمعتَمـــد: هو كل و�شيط مقيَّ

القانون.

الو�سيط الخارجي: هو كل و�شيط يتفق عليه اأطراف الو�شاطة من غير الو�شطاء الُمعتَمـدين.

اتفـــاق الت�سويـــة: اتفاق الأطراف علـــى ما تم التو�شل اإليه من ت�شوية لح�شـــم النزاع فيما بينهم 

المنبثق عن الو�شاطة.

مادة )2(

ي�شري هذا القانون على الو�شاطة املحلية، وكذلك على الو�شاطة الدولية لت�شوية املنازعات 

املدنية والتجارية، واتفاقات الت�شوية الأجنبية املنبثقة عن تلك الو�شاطة.

وتكون الو�شاطة دولية اإذا كانت اأماكن عمل اأطراف اتفاق الو�شاطة وقت اإبرامه واقعة يف 

دول خمتلفة، اأو اإذا كانت الدولة التي تقع فيها اأماكن عمل الأطراف خمتلفة عن الدولة التي 

الأوثق �شلة مبو�شوع  الدولة  اأو عن  التجارية  العالقة  التزامات  فيها جزء جوهري من  �شينفذ 

الو�شاطة، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.

وُي�شتثنى من نطاق تطبيق هذا القانون امل�شائل التي ل يجوز فيها ال�شلح. 

مادة )3(

ُيـن�شاأ يف الوزارة املعنية ب�شئون العدل جدول ي�شمى )جدول الو�شطاء( يقيَّد فيه الو�شطاء 

املعتَمدون، وُيـ�شرَتط فيمن يطلب قيَده من الأ�شخا�س الطبيعيني بجدول الو�شطاء، الآتي:

اأن يكون كامل الأهلية.  -1

اأن يكون من ذوي الكفاءة والم�شهود لهم بالنزاهة والحْيـدة.  -2

األ يكون قد �شدر �شده حكم في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة.  -3

ـُله من عملـــه، اأو عزله من من�شبه بموجب حكـــم اأو قرار تاأديبي، اأو  األ يكـــون قـــد �شبق ف�شْ  -4

وِقـف الترخي�س ال�شادر 
ُ
لِغـي اأو اأ

ُ
�شبق واأن �ُشـِطـب قيده من جدول الو�شطاء اأو الخبراء، اأو اأ

بمزاولته مهنَتـه الأ�شلية بموجب حكم اأو قرار تاأديبي.
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وحتدد الالئحة التنفيذية اأية �شروط اأخرى يلزم توافرها فيمن يطلب القْيـد من الأ�شخا�س 

الطبيعيني يف جدول الو�شطاء، وال�شروط التي يلزم توافرها لقْيـد الأ�شخا�س العتباريني يف هذا 

اجلدول، والإجراءات الالزمة للقْيـد ومدته وجتديده وحالت اإلغائه.

وُيـ�شَطب القْيـد بَفْقد اأيِّ �شرط من ال�شروط ال�شابقة.

ويجوز لكل من الق�شاة املتقاعدين وَمن يف حكمهم واملحامني واملهنيني وغريهم من ذوي 

م بطلب القْيد يف هذا اجلدول. اخلربة التقدُّ

د الوزير، بعد موافقة جمل�س الوزراء، ر�شوم القْيد والتجديد يف جدول الو�شطاء.  ويحدِّ

مادة )4(

يجب على الو�شيط اللتزام بالواجبات الآتية:

ـــر على حْيدته  الإف�شـــاح عما يكـــون من �شاأنـــه َتـعاُر�س الم�شالح مع مهمتـــه كو�شيط اأو يوؤثِّ  -1

وا�شتقالله.

األ ينظر في مو�شوع الدعوى التي �شبق له التو�شط فيها اإذا كان قا�شيًا.  -2

ـمًا اأو وكياًل في نزاع كان محاًل للو�شاطة اأو في نزاع مرتبط به. األ يكون ُمـَحـكِّ  -3

دها الالئحة التنفيذية، ما لم يتفق الأطراف  اأن ينِجـز مهمة الو�شاطة خالل المدة التي تحدِّ  -4

على مدة اأخرى.

ى عن الو�شاطة اإذا كان بينـــه وبين اأحد الأطراف قرابة اأو م�شاهرة حتى  اأن يمتنـــع اأو يتنحَّ  -5

الدرجـــة الرابعـــة، اأو كان وكيـــاًل لأحد اأطراف النـــزاع في اأيٍّ من الإجـــراءات ال�شابقة على 

الو�شاطة والمتعلقة بمو�شوعها، اأو اأبدى راأيًا ب�شاأنه، اأو اأيَّ �شبب اآخر يجعله ي�شت�شعر الحرج 

اإل اإذا قِبـل الأطراف كتابًة تعيينه و�شيطًا بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الو�شيط.

رات وم�شتندات، ويمتنع  مه اإليه من مذكِّ اأن يعيـــد، بعد انتهاء الو�شاطة، اإلى كل طرف ما قدَّ  -6

عليه الحتفاظ ب�شور منها.

ويقع باطاًل كل اإجراء مت باملخالفة للبنود )1( و)2( و)3( و)5( من هذه املادة.

مادة )5(

ُتـعتَبـر اإجراءات ومعلومات الو�شاطة �شرية، ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك، وما مل 

د مْنع ارتكاب جناية اأو جنحة اأو اإبالغ عن وقوعها  يكن اإف�شاوؤها لزمًا مبقت�شى القانون اأو بق�شْ

اأو لأغرا�س تنفيذ اتفاق الت�شوية.

ومع عدم الإخالل باأحكام الفقرة ال�شابقة، ل يجوز للو�شيط اأو لطرف يف اإجراءات الو�شاطة 
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اأو اأيِّ �شخ�س اآخر �شارك فيها، اأْن يديَل ب�شهادة �شد اأيٍّ من اأطراف النزاع يف اأية م�شاألة و�شلت 

اإىل علمه من خالل اإجراءات الو�شاطة.

مادة )6(

للو�شيط اأْن يك�شف لأطراف الو�شاطة ما اأطلعه عليه اأحد اأطرافها من معلومات اأو م�شتندات 

متعلقة بالنزاع يف اإجراءات الو�شاطة، ما مل ي�شرِتط هذا الأخري اإبقاءها �شرية.

مادة )7(

يجوز لالأطراف قبل رفع دعوى اأمام املحكمة، التفاق على ت�شوية النزاع القائم اأو ما قد 

ين�شاأ بينهم من نزاع عن طريق الو�شاطة.

مادة )8(

اأية حالة تكون عليها، اأن تقرر بناًء على اتفاق الأطراف  اأثناء نظر الدعوى ويف  للمحكمة 

وْقـف الدعوى واإحالة النزاع القائم بينهم للت�شوية عن طريق الو�شاطة. 

مادة )9(

تتم ت�شمية الو�شيط باتفاق الأطراف من الو�شطاء املعتَمدين اأو الو�شطاء اخلارجيني، ويف 

املدنية  الكربى  املحكمة  رئي�س  ـن  يعيِّ الو�شيط  ت�شمية  على  الو�شاطة  اأطراف  اتفاق  عدم  حالة 

و�شيطًا من بني الو�شطاء املعتَمدين – ح�شب الدور ومراعاة التخ�ش�س – بناًء على طلب يقدمه 

اأحد الأطراف مرِفقًا به اتفاق الإحالة على الو�شاطة، وُيـخَطـر الو�شيط بذلك. 

مادة )10(

يجوز لالأطراف التفاق على القواعد والطرق التي جترى بها الو�شاطة، ويجوز للو�شيط يف 

حال عدم اتفاقهم اأن ُيـجِري الو�شاطة بالقواعد والطرق التي يراها منا�شبة، مع مراعاة رغبات 

الأطراف وظروف الو�شاطة، ومبا ل يخالف النظام العام.

كما يجوز للو�شيط يف اأية مرحلة من مراحل اإجراءات الو�شاطة اأن يقرتح حاًل للنزاع.

معاملة  امل�شاواة يف  الو�شاطة  اإجراءات  اأثناء  الو�شيط  يراعي  اأن  يجب  الأحوال  ويف جميع 

الأطراف مبراعاة ظروف النزاع.
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مادة )11(

ي�شتحق الو�شيط اأتعابًا عن الو�شاطة مقابل اأداء مهمته يتم حتديدها وكيفية اأدائها بالرتا�شي 

مة من اأ�شل الأتعاب ما مل يوجد اتفاق على خالف ذلك.  مع الأطراف، وله اأن يطلب ُدفعة مقدَّ

وي�شتحق الو�شيط اأتعابه املتَفق عليها حتى ولو مل يتو�شل اأطراف النزاع اإىل ت�شوية.

ويف حالة عدم التفاق على حتديد اأتعاب الو�شيط، اأو عدم حتديدها، يخت�س اأحد ق�شاة 

مه الو�شيط، وُيـ�شِدر القا�شي قراره يف هذا  املحكمة الكربى املدنية بتقديرها بناًء على طلب يقدِّ

م من هذا القرار اأمام ذات املحكمة  ـَظلُـّ ال�شاأن مبراعاة اجلهد الذي بذله الو�شيط. ويكون التَّ

خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإعالنه لذوي ال�شاأن، على األ يكون القا�شي الذي اأ�شدر القرار حمل 

م. ـَظلُـّ م �شمن ت�شكيل املحكمة التي تخت�س بنظر التَّ ـَظلُـّ التَّ

ويتحمل اأطراف النزاع كافة امل�شاريف التي يتطلَّـبها اأداء الو�شيط لأعماله.

مادة )12(

ر  اأو جزئيًا، يحرَّ اإذا تو�شل الو�شيط من خالل اإجراءات الو�شاطة اإىل ت�شوية النزاع، كليًا 

ـَند التنفيذي بعد توثيقه، اأو الت�شديق عليه من  اتفاق الت�شوية كتابًة، وتكون لهذا التفاق قوة ال�شَّ

املحكمة اإذا متت اإجراءات الو�شاطة اأثناء نظر الدعوى اأمامها.

مادة )13(

م اإىل ق�شم  يجوز الأمر بتنفيذ اتفاق الت�شوية املنبثق عن الو�شاطة الدولية بناًء على طلب يقدَّ

اأو ن�شخة منه. واإذا كان  ر مرفق به اأ�شل التفاق  اأداء الر�شم املقرَّ ُكـتَّـاب املحكمة الكربى بعد 

ر كاتب املحكمة حم�شرًا  م ترجمة له باللغة العربية. ويحرِّ رًا بغري اللغة العربية تقدَّ التفاق حمرَّ

بهذا الطلب وتعَلن �شورته اإىل املطلوب تنفيذ التفاق يف مواجهته.

ويكون اتفاق الت�شوية قاباًل للتنفيذ باأمر ُيـ�شِدره رئي�س املحكمة الكربى، وذلك بعد الطالع 

ـَثـبُّـت من عدم وجود ما مينع من تنفيذه. على التفاق والتَّ

مادة )14(

ل يجوز تنفيذ اتفاق الت�شوية اإذا كان خمالفًا للنظام العام، اأو كان مو�شوع النزاع غري قابل 

للت�شوية من خالل الو�شاطة طبقًا لأحكام هذا القانون اأو القوانني املعمول بها يف اململكة. 

ـق اأيٍّ  ذ �شده، ما مل يثِبت َتـَحـقُّ كما ل يجوز رْف�س التنفيذ بناًء على اعرتا�س الطرف املنفَّ

من احلالت الآتية:

اأن اأحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية.  -1
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2-  اأن اتفـــاق الت�شويـــة باطـــل اأو غير قابـــل للتنفيذ طبقًا للقانـــون الذي اأخ�شعه لـــه اأطرافه اأو 

القانـــون الذي تـــرى المحكمة اأنه واجب التطبيق، اأو اأنه لي�س ملزمـــًا اأو نهائيًا، اأو اأنه قد تم 

تعديل هذا التفاق لحقًا.

ذت اأو اأنها لي�شت وا�شحة اأو غير مفهومة.  ـنها اتفاق الت�شوية قد نفِّ ـمَّ 3-  اأن اللتزامات التي ت�شَ

اأن قبول التنفيذ �شيكون مخالفًا ل�شروط اتفاق الت�شوية.  -4

5-  اأن الو�شيط قد اأَخـلَّ بواجباته اأو بالإجراءات اإخالًل ج�شيمًا. 

مادة )15(  

اإذا مت ت�شوية النزاع من خالل اإجراءات الو�شاطة اأثناء نظر الدعوى اأمام املحكمة، ُيـعَفى 

التنفيذية حالت  الالئحة  د  اأو جزء منه، وحتدِّ كله  اأدائه  الق�شائي من  الر�شم  ب�شداد  املكلَّـف 

الإعفاء من هذا الر�شم.

مادة )16(

�س لهم  اأن ت�شرتط على املرخَّ دي اخِلـْدمات  لة قانونًا بالرتخي�س ملزوِّ يجوز للجهات املخوَّ

ي اخلدمة عن طريق و�شائل  بتقدمي اخلدمة اأن يكون ف�سُّ املنازعات التي تن�شاأ بينهم وبني متلقِّ

بديلة لف�سِّ املنازعات يتفق عليها اأطراف النزاع مبا فيها الو�شاطة، وذلك بناًء على قرار ُيـ�شِدره 

لة قانونًا بالرتخي�س وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء. الوزير بالتفاق مع اجلهة املخوَّ

مادة )17(

ت�شري اأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية على الطلبات 

م وفقًا لأحكام هذا القانون.  مات التي تقدَّ ـَظـلُـّ والتَّ

مادة )18(

ُيـ�شِدر الوزير، بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، القرارات الالزمة لتنظيم الو�شاطة يف 

امل�شائل ال�شرعية واجلنائية. 

ول ت�شري اأحكام املواد )8( و)9( و)12( و)13( و)15( من هذا القانون على الو�شاطة يف 

امل�شائل ال�شرعية واجلنائية.
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مادة )19(

ُيـ�شِدر الوزير، بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، الالئحة التنفيذية لهذا القانون، على 

دة  ه من ِقـَبل الأطراف، واملدد املحدَّ ـيه، وطلب ردِّ اأْن تت�شمن الالئحة اآلية اعتذار الو�شيط وتَنحِّ

لذلك، واإجراءات الو�شاطة و�شروط انعقاد جل�شاتها، ومدتها، وحالت انتهاء اإجراءاتها.

مادة )20(

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 1 اأكتوبر 2019م
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 مر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون اخلدمة املدنية

 ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2010

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

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

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

اخلدمة  قانون  من   )3( البند  و)29(  و)23(   )2( البند   )22( املواد  بن�شو�س  ُتـ�شتبَدل 

املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، الن�شو�س الآتية:

البند )2(:  )22( "المادة 
اإىل  باإحالة املوظف  العليا وَمن يف حكمهم، يكون الخت�شا�س  فيما عدا �شاغلي الوظائف 

ـي  التحقيق وتوقيع اجلزاءات التاأديبية عليه لل�شلطة املخت�شة، ويجوز عند القت�شاء للديوان تَولِّ

الخت�شا�س مببا�شرة التحقيق الإداري بعد التن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة. واإذا جاءت تو�شية 

التحقيق بتوقيع جزاء اخل�شم من الراتب اأكرث من �شهر اأو الف�شل من اخلدمة بحق املوظف 

ـن  ل بقرار من رئي�س الديوان. وتبيِّ فيجب اإحالته من ال�شلطة املخت�شة اإىل جمل�س تاأديب ي�شكَّ

الالئحة التنفيذية الإجراءات املتَبـعة من ِقـَبل جمل�س التاأديب يف هذا ال�شاأن."

:)23( "المادة 
1( الجزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:

 اأ- التنبيه �شفويًا.

 ب- الإنذار كتابيًا.

 ج- الخ�شم من الراتب، بما ل يزيد على راتب ثالثة اأ�شهر عن كل مخالفة، وبما ل يزيد 

عن راتب ثالثة اأ�شهر خالل ال�شنة. ول يجوز اأن يزيد الخ�شم على راتب ع�شرة اأيام في 

ال�شهر الواحد.

 د- الف�شل من الخدمة.

ـع على الموظف تلقائيًا بانق�شاء الفترات الآتية: 2( ُتـمحى الجزاءات التاأديبية التي ُتـوقَّ

 اأ- �شتة اأ�شهر في حالة التنبيه ال�شفوي والإنذار الكتابي.

 ب- �شنة في حالة الخ�شم من الراتب بما ل يزيد عن راتب �شهر.

ج- �شنتين في حالة الخ�شم من الراتب بما يزيد عن راتب �شهر.

احلقوق  على  يوؤثر  ول  للم�شتقبل،  بالن�شبة  يكن  كاأن مل  اعتباره  اجلزاء  على حمو  ويرتتب 
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والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له. وُترفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف 

خدمة املوظف."

البند )3(:  )29( "المادة 
3- ل يجوز توقيع حْجـز على راتب الموظف - اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحقة له ب�شبب الوظيفة - اإل 

وفـــاًء لنفقـــة اأو لدين محكوم به من الق�شاء. ول يجوز اأن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل 

�شهر عن ربع المبالغ الم�شتَحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

ول يجوز اإجراء خ�شم من راتب املوظف - اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحقة له ب�شبب الوظيفة - 

اإل لأداء ما يكون م�شتَحـقًا للدولة من املوظف ب�شبب الوظيفة اأو تنفيذًا جلزاء تاأديبي."

املادة الثانية

ال�شادر  املدنية  قانون اخلدمة  املادة )22( من  اإىل  بند جديد برقم )3 مكررًا(  ُيـ�شاف 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، ن�شه الآتي: 

مكرراً(:  3( البند   )22( "المادة 
وَمن  العليا  الوظائف  �شاغلي  ت�شمل  التاأديبية  امل�شاءلة  حمل  املخاَلـفة  كانت  اإذا  مكرر-   3

يف حكمهم اأو �شاغلي الوظائف الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء 

و�شاغلي الوظائف الأخرى، يخت�س رئي�س جمل�س الوزراء باإحالتهم جميعًا اإىل امل�شاءلة التاأديبية 

معهم.  التحقيق  تتوىل  التي  اجلهة  بتحديد  يخت�س  كما  عليهم،  التاأديبية  اجلزاءات  وبتوقيع 

ـلها لهذا الغر�س  ولرئي�س جمل�س الوزراء اإ�شناد مبا�شرة هذا الخت�شا�س اإىل جلنة تاأديبية ي�شكِّ

اأو ال�شلطة املخت�شة.

ـعة عليهم الأحكام املن�شو�س عليها يف البندين )2(  وت�شري ب�شاأن اجلزاءات التاأديبية املوقَّ

و)3( من هذه املادة ح�شب الدرجة الوظيفية لكل منهم."

املادة الثالثة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 �شفـــر 1441هـ

الموافق: 1 اأكتوبر 2019م
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  مر�سوم رقم )74( ل�سنة 2019

�ض ململكة البحرين   بتعيني �سفري فوق العادة مفوَّ

لدى جمهورية اإيطاليا

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2015 بنقل �شفراء اإىل الديوان العام يف وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

لــوزارة  العـام  الديـوان  يف  ال�شفري   – البـلو�شـي  يو�شـف  حممــد  نا�شــر  الدكتــور  ـن  ُيـعيَّ

فوق  �شفري  بلقب  اإيطاليا،  جمهورية  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  للبعثة  رئي�شًا   - اخلـارجيـة 

العادة مفوَّ�س.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )75( ل�سنة 2019

�ض ململكة البحرين   بتعيني �سفري فوق العادة مفوَّ

لدى دولة الكويت

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2008 بتعيني �شفري فوق العادة مفوَّ�س ململكة البحرين لدى 

جمهورية العراق، 

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2018 بنقل �شفري فوق العادة مفوَّ�س اإىل الديوان العام يف 

وزارة اخلارجية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد �شالح علي ح�شن املالكي – رئي�س البعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى جمهورية  ُيـعيَّ

العادة  فوق  �شفري  بلقب  الكويت،  دولة  لدى  البحرينية  الدبلوما�شية  للبعثة  رئي�شًا   – العراق 

مفوَّ�س.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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  مر�سوم رقم )76( ل�سنة 2019

بتعيني �سفري يف الديوان العام لوزارة اخلارجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيد ه�شام بن حممد اجلودر �شفريًا يف الديوان العام لوزارة اخلارجية. ُيـعيَّ

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )77( ل�سنة 2019

 بتعيني مدير تنفيذي الأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة 

للدرا�سات الدبلوما�سية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

بوزارة  الدبلوما�شي  للمعهد  تنفيذي  مدير  بتعيني   2017 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  وعلى 

اخلارجية،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2019 باإن�شاء اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات 

الدبلوما�شية،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن الدكتورة ال�شيخة منرية بنت خليفة بن حمد اآل خليفة مديرًا تنفيذيًا لأكادميية حممد  ُتـعيَّ

بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية بدرجة وكيل م�شاعد. 

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )78( ل�سنة 2019

رة  بتحديد اجلهة االإدارية التي تتوىل املهام وال�سالحيات املقرَّ

لهيئة حماية البيانات ال�سخ�سية

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

2018، وعلى  البيانات ال�شخ�شية، ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة  وعلى قانون حماية 

الأخ�س املادة )27( منه،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

رة لهيئة حماية  تتوىل وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف املهام وال�شالحيات املقرَّ

رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية،  البيانات  قانون حماية  اأحكام  ال�شخ�شية مبوجب  البيانات 

للدولة،  العامة  امليزانية  يف  للهيئة  املايل  العتماد  ـد  ر�شْ حني  اإىل  وذلك   ،2018 ل�شنة   )30(

و�شدور مر�شوم بت�شكيل جمل�س الإدارة.

مبوجب  رة  املقرَّ وال�شالحيات  املهام  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  ويتوىل 

القانون امل�شار اإليه لكل من جمل�س اإدارة الهيئة ورئي�س جمل�س الإدارة.

رة  ويتوىل وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية بذات الوزارة املهام وال�شالحيات املقرَّ

للرئي�س التنفيذي. 

املادة الثانية

به من  وُيـعمل  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )79( ل�سنة 2019 

بتنظيم الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014، 

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـم الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وذلك على النحو الآتي: ُتـنظَّ

مجل�س الإدارة، ويتبعه:

الرئي�س التنفيذي، وتتبعه:

اأواًل: اإدارة الدرا�شات الكتوارية والمخاطر.

ثانياً: اإدارة ال�شئون القانونية.

ثالثاً: نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون التاأمينية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة ِخـْدمات الم�شتركين.

2- اإدارة الم�شتحقات التاأمينية.

رابعاً: نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية.

2- اإدارة ال�شئون المالية.

3- اإدارة المعلومات التاأمينية.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.



العدد: 3439 – الخميس 3 أكتوبر 2019

25

املادة الثالثة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )80( ل�سنة 2019 

باإعادة تنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013 بتنظيم هيئة َجودة التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد تنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب، وذلك على النحو الآتي:

مجل�س الإدارة، ويتبعه:

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

اأواًل: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

ـالت والمتحانـــات الوطنية )بدرجة وكيـــل م�شاعد(،  ثانيـــاً: مدير عـــام الإطار الوطنـــي للموؤهِّ

وتتبعه:

1- اإدارة عمليات الإطار الوطني.

2- اإدارة المتحانات الوطنية.

ثالثاً: مدير عام مراجعة اأداء الموؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة مراجعة اأداء المدار�س الحكومية.

2- اإدارة مراجعة اأداء المدار�س الخا�شة وريا�س الأطفال.

3- اإدارة مراجعة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العالي.

4- اإدارة مراجعة اأداء موؤ�ش�شات التدريب المهني.

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2013 بتنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب.
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املادة الثالثة

اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره،  على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ 

وُيـن�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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 مر�سوم رقم )81( ل�سنة 2019

 باإعادة تنظيم معهد االإدارة العامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد تنظيم معهد الإدارة العامة، وذلك على النحو الآتي:

مجل�س الإدارة، ويتبعه:

مدير عام معهد الإدارة العامة )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.  -1

اإدارة التعليم والتطوير.  -2

اإدارة ال�شت�شارات والبحوث.  -3

اإدارة التقييم.  -4

اإدارة تطوير الأعمال.  -5

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة.

املادة الثالثة

اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره،  على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 محــــرم 1441هـ

الموافق: 29 �شبتمبــر 2019م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )863/م ع ن/2019(

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )2( ل�سنة 1999

ب�ساأن املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة

وزير التربية والتعليم:

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

والتدريبية اخلا�شة،

التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  جلنة  بت�شكيل   1999 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التعليم واملناهج،

قـرر االآتي:

املادة االأوىل

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )2( رقم  القرار  من   )7( املادة  بن�س  ُي�شتبَدل 

اخلا�شة، الن�س الآتي: 

:)7( "المادة 
اإدارة لكل موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة - فيما عدا ريا�س الأطفال - من رئي�س  ـل جمل�س  ي�شكَّ

وعدد منا�شب من الأع�شاء، على اأْن تكون مدة املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد. وُتـ�شرَتط يف 

ع�شو املجل�س الكفاءة واخلربة وُحـ�ْشـن ال�شرية وال�شلوك."

املادة الثانية

التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  واملناهج  التعليم  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 7 ذي الحجة 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأغ�شطــــ�س 2019م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )78( ل�سنة 2019

ب�ساأن الرتخي�ض باإن�ساء دار ح�سانة بيج بن

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـي باإن�شاء دار ح�شانة بيج بن ملدة �شنتني، حتت  ـر علي َر�شِ ـ�س لل�شيد حممد عا�شور �ُشـبَّ ُيـرخَّ

قيد رقم )4/دح/2019(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 محــــرم 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 �شبتمبر 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )210( ل�سنة 2019

 باإلغاء القرار رقم )9( ل�سنة 1999 

بت�سكيل جلنة فْحـ�ض ومراجعة م�ساريع تق�سيم االأرا�سي

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، ولئحته التنفيذية،

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

ولئحته التنفيذية،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 1999 بت�شكيل جلنة فْحـ�س ومراجعة م�شاريع تق�شيم الأرا�شي،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـلغى القرار رقم )9( ل�شنة 1999 بت�شكيل جلنة فْحـ�س ومراجعة م�شاريع تق�شيم الأرا�شي.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، والرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين 

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 محــــرم 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 22 �شبتمبر 2019م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )211( ل�سنة 2019

 باإلغاء القرار رقم )53( ل�سنة 2012 

ـطات العامة للم�ساريع اال�ستثمارية اخلا�سة بت�سكيل جلنة درا�سة املخطَّ

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، 

ل بالقانون رقم  وعلى قانون البلديات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994، املعدَّ

)6( ل�شنة 2005، 

 وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته، 

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

للم�شاريع  العامة  ـطات  املخطَّ درا�شة  جلنة  بت�شكيل   2012 ل�شنة   )53( رقم  القرار  وعلى 

ال�شتثمارية اخلا�شة،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

للم�شاريع  العامة  ـطات  املخطَّ درا�شة  جلنة  بت�شكيل   2012 ل�شنة   )53( رقم  القرار  ُيـلغى 

ال�شتثمارية اخلا�شة.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات، والرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين 

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

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 محــــرم 1441هـ

الــمـــوافــــــق: 22 �شبتمبر 2019م
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اإعالن ت�سجيل وكاالت جتارية

الوكالت  قيد  مت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12337 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Akrapovic

SLOVENIAN

Malo Hudo 8a, 1295 Ivan?na Gorica, Slovenia EU
كانو موتورز �س.�س.و ملالكها �شركة اإبراهيم خليل كانو �س.م.ب.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Auto Parts accessories

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Akrapovic

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ

12342رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MYLAN PHARMA GMBH

SWISS

Mylan Pharma GMBH, Turmstrasse 24, Tower 4، Stein-

hausen
�شيدليه البحرين ومتجرها العمومي �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
TOBI

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ



العدد: 3439 – الخميس 3 أكتوبر 2019

34

12344رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

GCL INTEGRATION TECHNOLOGY CO.LTD

CHINESE

28 XINQING ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 
JIANGSU, CHINA.

املناعي للم�شاريع �س.�س.و ملالكها طالل حممد عبداهلل املناعيا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Solar panels

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
GCL

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ

12345رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Valvoline International Inc

AMERICAN

3499 Blazer Parkway, Lexington, Kentucky, 40509 - USA
�شركه اإبراهيم خليل كانو �س.م.ب.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Oils and derivative

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Valvoline(r)

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ
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12346رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

AJA Pharmaceutical Industries company Ltd.

SAUDI

G floor , Zone C2, the buisness gate, Cordoba district , 
Riyadh 11461

�شيدليه مدينه حمد ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
AJA Pharma

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ

12347 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Uniklinger Limited

INDIAN

SC1, 5TH Floor Kohinoor Estate, Mumbai- Pune High-
way, Khadki, Pune-411003, India

كانو ملعدات املركبات واملعدات ال�شناعية �س.م.ب مقفلة ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

مكائن

م�شخات

قطع غيار الآليات الثقيلة

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
UKL

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ
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12348رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Otsuka Pharmaceutical India Private Limited

INDIAN

Village-Vasana-Chacharwadi,Tal-Sanand, Ahmed-
abad-382213, Gujarat, India

�شيدليه البحرين ومتجرها العمومي �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

اأدوية ب�شرية

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة

Norsalin 

Hestar 

Celepid 

Fluidex

AAREL 

Celemin
دة املدةنوع الوكالة حمدَّ

12351رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

bateel International LLC

EMARATI

PO BOX 7634 Office 3301 Tower B, Business Central 
Tower Media City, Dubai UAE

بتيل ذ.م.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

م�شروبات

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
Bateel Cafe

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ



العدد: 3439 – الخميس 3 أكتوبر 2019

37

12352رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

GUERBET

FRENCH

15 rue des Vanesses / 93420 Villepinte France / postal 
address BP 57400 - 95 943 Roissy CDG Cedex

�شيدليات اخلليج ذ.م.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

اأدوية ب�شرية

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
GUERBET

حمددة املدةنوع الوكالة

12353رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

PromoPharma

SAN MARINA

via biagio di santolino, 156, 47892 acquaviva (repubblica 
di san marino)

�شيدلية الدلتاا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

اأدوية ب�شرية

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
LARA SYRUP

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ
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12354رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MERCK SERONO MIDDLE EAST FZ - LTD. (AND ITS 
AFFILIATES)

EMARATI

CENTRAL PARK TOWERS, GATE BOULEVARD, 5TH 
FLOOR, DIFC, P.O.BOX: 22730, DUBAI, UAE

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.م ا�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

اأدوية ب�شرية

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MERCK SERONO

دة املدةنوع الوكالة حمدَّ

12191رقم قيد الوكالة 

2016/10/31تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

BAXALTA GmbH

SWISS

Thurgauerstrasse 130, 8152, Glattpark (Opfikon) Swit-
zerland (''Baxalta'')

�شيدليات اخلليج ذ.م.ما�شم الوكيل 

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
BAXALTA GmbH

حمددة املدةنوع الوكالة
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7876رقم قيد الوكالة

1990/03/25تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

KIA MOTORS CORP

SOUTH KOREAN

231.YANGL-DONG. SCOCHO-GU. SEOUL 37-936, 
KOREA

عبداهلل احمد بن هندىا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Buses

Cars

parts for Cars , Trucks and Buses
ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
KIA MOTORS

حمددة املدةنوع الوكالة

 

5444رقم قيد الوكالة

1984/11/24تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SACIT S.P.A.

ITALAIN

VIA CARLO TORRE. 23/27. 20143 MILANO ITALY
�شركه م�شنع يتيم لالك�شجني ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Valves

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
SACIT

حمددة املدةنوع الوكالة
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12192رقم قيد الوكالة

2016/10/31تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES

INDIAN

NEELAM CENTRE, B WING, 4TH FLOOR, HIND CY-
CLE ROAD, WORLI, MUMBAI - 400030

�شيدليات اخلليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
UNIQUE PHARMACEUTICAL

حمددة املدةنوع الوكالة

9562رقم قيد الوكالة

1994/01/04تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

CEA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ANNET-
TONI SPA

ITALAIN

CORSO EMANUELE FILIBERTO 27. 22053 LECCO- 
ITALY

�شركه م�شنع يتيم لالك�شجني ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Valves

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
CEA

حمددة املدةنوع الوكالة
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12196رقم قيد الوكالة

2016/11/03تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

UNIVERSAL FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED, THI-
LAND

THAI

60 Soi Bangna - Trad 25,Banga, Bangkok 10260 Thai-
land

اجلزيرة �شوبرماركت �س.م.با�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Drinks

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
UFC

حمددة املدةنوع الوكالة

12199رقم قيد الوكالة

2016/11/19تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

AGETIS Supplements, a limited liability company

CYPRIAN

21A Constantinoupoleos St, Limassol, P.O Box 51418, 
3505, Cyprus.

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Human Medicines 

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
AGETIS

حمددة املدةنوع الوكالة



العدد: 3439 – الخميس 3 أكتوبر 2019

42

11178رقم قيد الوكالة

2000/05/27تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

TEADIT INTERNATIONAL GMBH

AUSTRIAN

SALZBURGERSTRASSE 17. A-6382 KIRCHDORF, 
TIROL, AUSTRIA2. Av. Automovel Clube, 8939 CEP 
21530-010, RIO DE JANEIRO BRAZILKIRCHDORF 

TIROL, AUSTRIA
�شركه �شي�شكون للتجاره واخلدمات امليكانيكيه ذ م ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Chemicals

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
TEADIT

حمددة املدةنوع الوكالة

3567رقم قيد الوكالة

1980/04/21تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

JAPANESE

2-3. MARUNOUCHI. 2-CHOME. CHIYODA. KU. TOKYO 
100, JAPAN

�شركه �شي�شكون للتجاره واخلدمات امليكانيكيه ذ م ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Elevators

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MITSUBISHI

حمددة املدةنوع الوكالة
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12134رقم قيد الوكالة

2015/03/30تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MANUFACTURING COMMERCIAL VEHICLES

EGYPTIAN

LM 24, CAIRO - ISMAILIA ROAD EL-OBOUR, CAIRO 
EGYPT

العا�شمة للنقلياتا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Truck

parts for Cars , Trucks and Buses 

Buses
ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
MCV

حمددة املدةنوع الوكالة

2648رقم قيد الوكالة

1978/05/22تاريخ القيد

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

SHARP CORPORATION

JAPANESE

22 NAGHIKE CHU, ABENO, OSAKA, JAPAN
متجر روبني - ذ م ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Electrical home appliances

ال�شم التجاري والعالمات 

التجارية مو�شوع الوكالة
SHARP

حمددة املدةنوع الوكالة
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اإعالن �سطب وكالة جتارية

باأنه قد مت �شطب قيد  وال�شياحة  التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة  الوكالت  يفيد ق�شم 

الوكالة التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

4498 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

MCCAIN FOODS LIMITED

CANADIAN

FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, CANADA EOJ 
1KO

يونيفر�شال اإنرتبراي�شز ا�شم الوكيل 

دة املدةمدة الوكالة  حمدَّ

�شبب ال�شطب

ا�شتنادًا للمادة )10( من  الالئحة التنفيذية لقانون الوكالة رقم )10( ل�شنة 

1992 واملتمثل يف عدم تقدمي طلب جتديد الوكالة يف امليعاد القانوين 

2019/9/18تاريخ ال�شطب

 ق�سم الوكاالت التجارية 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )827( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالغني 

عبدالر�شول ح�شن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم الأبنية الخ�شراء للهند�شة الكهربائية والميكانيكية 

اإلى  له  المملوكة  الفردية  الموؤ�ش�شة  ، يطلب تحويل   1-104256 القيد رقم  )موؤ�ش�شة فردية( والم�شجلة بموجب 

�شركة ت�شامن براأ�شمال وقدره 5000 دينار بحريني وذلك لت�شبح مملوكة من ال�شادة التالية ا�شمائهم: عبدالغني 

عبدالر�شول ح�شن علي ، ومحمد حيدر مهدي محمد علوي.

اإعالن رقم )828( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  المعار�س ذ.م.م(،  لإدارة  روز  ا�شم )بالك  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 1،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  117071، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيد ح�شين مجيد ر�شي محفوظ، وانت�شار زغلول.         

اإعالن رقم )829( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدالإله  عبدالعزيز  )محمد  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الخزرجي  عبدالإله  عبدالعزيز 

الخزرجي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 123997-1، 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: محمد 
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عبدالعزيز عبدالإله الخزرجي، وعدنان بوبكر �شالح �شعدون، وجمال محمد عبدالكريم الرازي. 

    

اإعالن رقم )830( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

يو�شف  اأمينة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

محمد نا�شر، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأ�شواق العري�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 119863، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري )اأ�شواق 

العري�س( وت�شجل با�شمها ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.  

اإعالن رقم )831( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ كوليت كمال 

فايز الخالف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رين فلور�شت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 76677-3، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كوليت كمال فايز الخالف، و�شركة )كا�شا دي مورادو �س.�س.و( 

لمالكتها مريم عبداهلل محمد عبدالرحيم.

اإعالن رقم )832( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

جا�شم اإبراهيم اإ�شماعيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )التنوير ل�شيانة المباني(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 36024، طالبًا تحويل الفرعين الأول وال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 600 )�شتمائة( دينار بحريني، وذلك لت�شبح مملوكة من ال�شادة التالية ا�شمائهم: محمد جا�شم ابراهيم 

اإ�شماعيل، ومنتظر محمد جا�شم اإبراهيم.

اإعالن رقم )833( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

اإليه ال�شيدة/ ب�شرى  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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عقيل محمد ال�شيادي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإم تي اإن للتجارة والمقاولت �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 121701، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

بناًء على تنازلها عن جزء من ح�ش�شها في ال�شركة اإلى ال�شيد/ ماهر عبدالرحمن عبداهلل اأحمد لي�شبح �شريكًا 

معها في ال�شجل.

رة  دة  والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

اإعالن رقم )834( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�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 )اإي في اإم اأ�شو�شييت�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-132315، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

 ،ARAVINDAKSHAN MADHAVAN VALUPARAMBIL :خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من(

   .CHERAKKARAN GOVINDAN و

اإعالن رقم )835( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

فادي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�س.�س.و(،  والإعــالن  للدعاية  ميديا  )ميجا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بورجيلي،  جوزاف 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  114069-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

جوزاف  فادي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  )األف( دينار   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

بورجيلي، وح�شن زكريا علي الورداني، وحنان في�شل اأحمد �شاهين جناحي.

    

اإعالن رقم )836( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فالح خليل 

الم�شجلة  الأثاث(،  وتركيب  لفك  الرفاه  ا�شم )بيت  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم عبداهلل علي، مالك 

بموجب القيد رقم  51378-1، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وتكون 
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 .SUBAIR MANCHERI SO KUNHIMOYIN MANCHERI مملوكة لكل من: فالح خليل اإبراهيم عبداهلل علي، و

    

اإعالن رقم )837( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن مهنية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب نبيل ال�شاعي 

)محا�شبون قانونيون(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن المهنية التي تحمل ا�شم )اأنتك البحرين لال�شت�شارات 

الهند�شي/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12408-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،2000 )األف ومائتا( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ 

فيليبي اإليخاندرو يوفري اأجفال، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة ال�شيدة / ماريا كر�شتينا لو�شيرو فون�س دي يوفري 

عن كامل ح�ش�شها بال�شركة له.

اإعالن رقم )838( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

�شامي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اأحمد عبداهلل ال�شبيعي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماثيا�س يونيفورم(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 13807، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

100 )مائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ غازي اأحمد عبداهلل علي الغنام ال�شبيعي.

 

اإعالن رقم )839( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شالح محمد 

حبيب �شالح الجمري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالح محمد لالأقم�شة والمالب�س الجاهزة(، 

اإلى �شركة ذات  18348-7، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شالح محمد 

حبيب �شالح الجمري، وامتياز �شانمنجات باليفيدو.  
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اإعالن رقم )840( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

ال�شيد/ ح�شين  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

محمد ر�شا علي بدر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فورك�س بحرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبا�شمه  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2،3،4-59495

�شخ�شيًا، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني(.

اإعالن رقم )841( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

 ،96498 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ماريمبا  ا�شم )محم�شة  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 5،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )بيناكلز القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

.114054

اإعالن رقم )842( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عمار ح�شين 

اإبراهيم عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عجائب الدنيا للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

73354-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 MAMMUKUTTY ،مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عمار ح�شين اإبراهيم عبا�س

.KIZHAKKE PEEDIAKKAL

اإعالن رقم )843( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة ال�شيد/ ح�شن 
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القيد  الم�شجلة بموجب  ا�شم )فندق مون بالزا(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  البحارنه، مالك  �شادق محمد 

رقم 277، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

18،000 )ثمانية ع�شر األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شادق ح�شن �شادق البحارنه.

اإعالن رقم )844( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بدرية 

اأحمد جلود الرويلي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ديار الما�شة التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 81558، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شركة مينا الإبداع ذ.م.م، وبدرية اأحمد 

جلود الرويلي. 

اإعالن رقم )845( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

عادل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شالح محمد اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الق�شر لالإلكترونيات(، الم�شجلة بموجب القيد 

وتكون  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  26398، طالبًا  رقم 

.RAKESH MOHAN SHARMA، BALBIR KAURمملوكة لكل من: عادل �شالح محمد اإبراهيم، و

اإعالن رقم )846( ل�سنة2019 

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

�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 )كيبرز لحلول الأعمال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117597، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه 

اآلف(  دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد �شامى فوده اأحمد فوده، و�شريف �شامى فوده اأحمد فوده.
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اإعالن رقم )847( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عي�شى يعقوب 

علي الكليب، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شن ليت للمقاولت الكهربائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 31747، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اإزير للتجارة( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اآلف(  دينار  )خم�شه   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للتجارة  اإزير  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة 

  .SANTHOSH KOSHY بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عي�شى يعقوب علي يعقوب محمد الكليب، و

رة  دة  والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

ُنـ�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3419( ال�شادر بتاريخ 16 مايو 2019، قرار وزير 

اجلمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )32( رقم  الجتماعية  والتنمية  العمل 

اد الريا�شيني، وقد جاء عدد اأ�شماء املوؤ�ش�شني فيه )14(، وال�شحيح اأن  البحرينية للروَّ

عدد الأ�شماء )15(، لذا ُيـن�َشـر ال�شم رقم )15( وهو الآتي:

اهلل". هداية  الدين  مفيز  محمد  عبدالمجيد   -15"
لذا لزم التنويه.


