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 �أمر ملكي رقم )66( ل�سنة 2019

مبْنح �أو�سمة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل اإىل اللواء عي�شى �شالح النعيمي.

�ملادة �لثانية

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الثانية اإىل ُكـلٍّ من:

1 ـ العميد ِمتعب عبداهلل البنعلي.

2 ـ العميد ركن اإبراهيم بن �شلمان اآل خليفة.

3 ـ العميد علي نا�شر الفا�شل.

4 ـ العقيد عي�شى �شلطان ال�شليطي.

5 ـ المقدم محمد بن عبداهلل اآل خليفة.

�ملادة �لثالثة

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

 ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 11 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 8 ديـ�شـمـبـــــــــر 2019م
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 �أمر ملكي رقم )68( ل�سنة 2019

مبْنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُينح و�شام العمل الوطني من الدرجة الأوىل اإىل ُكـلٍّ من:

1ـ �شيد محمد جعفر.

ـر علوي. 2ـ �شيد �ُشـبَّ

3ـ حمد محمد الدو�شري.

ـام. 4ـ وليد محمد الحيَّ

اع. 5ـ عبداهلل خالد الهزَّ

6ـ �شيد مهدي باقر.

ـار. 7ـ اأحمد مبارك بوغمَّ

8 ـ اأحمد نبيل غيالن.

9 ـ �شيد ر�شا عي�شى.

10ـ محمد عادل محمد.

11ـ را�شد خليل الحوطي.

12ـ ُكَميل ح�شن الأ�شود.

13ـ علي عبداهلل حرم.

14ـ جا�شم اأحمد ال�شيخ.

15ـ محمد يو�شف الحردان.

16ـ محمد عبدالوهاب محمد.

17ـ محمد جا�شم مرهون.

18ـ علي جعفر مدن.

19ـ مهدي في�شل حميدان.

20ـ محمد �شعد الرميحي.

21ـ �شيد �شياء �شعيد.

22ـ عبدالوهاب عبدالرحمن المالود.
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.TIAGO FERNANDED 23ـ

24ـ اإ�شماعيل عبداللطيف اإ�شماعيل. 

.HELIO SOUSA 25ـ

.JOSE CARNIERO 26ـ

.JOSE HERCULANO 27ـ

.PEDRO ROMA 28ـ

29ـ اأحمد عي�شى العامري.

30ـ اأحمد كمال اأحمد.

31ـ عبداهلل محمد البوعينين.

32ـ يحيى زكريا بوعالي.

33ـ عبداهلل اإبراهيم المطوع.

. ANTONIO MORAIS34ـ

.MARCO FONSECA 35ـ

36ـ محمد محمود عبدالغفار.

37ـ جليل محمد الكوهجي.

ـر. 38ـ �شيد علي �ُشـبَّ

.GIRIJAN NELLKOOTA TIHIL 39ـ

.RAJAN KANDIVIL 40ـ

�ملادة �لثانية

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

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 11 ديـ�شـمـبــــر 2019م
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 مر�سوم رقم )98( ل�سنة 2019

 بتنظيم �جلهاز �لفني و�لإد�ري

ملجل�س �ملناق�سات و�ملز�يد�ت 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وبناًء على موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـم اجلهاز الفني والإداري ملجل�س املناق�شات واملزايدات، وذلك على النحو الآتي: ُيـنظَّ

الأمين العام لمجل�س المناق�شات والمزايدات )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1- اإدارة التقييم الفني.

2- اإدارة الموا�شفات الفنية والتاأهيل.

�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 13 ربيع الآخـر 1441هـ

الموافق: 10 دي�شمبــــــــر 2019م
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 مر�سوم رقم )100( ل�سنة 2019

باإعادة ت�سكيل �ملجل�س �لأعلى للبيئة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة، 

وعلى املر�شوم رقم )90( ل�شنة 2012 بت�شكيل املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )26( ل�شنة 2016 بتعيني نائب رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـعاد ت�شكيل املجل�س الأعلى للبيئة برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة  

ع�شوًا. ـْفـط    2- وزير النِّ

ع�شوًا. 3- وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني  

ع�شوًا. 4- وزير الموا�شالت والت�شالت   

ع�شوًا. 5- وزير ال�شحة   

ع�شوًا. 6- وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   

ع�شوًا. 7- وزير �شئون الكهرباء والماء   

ع�شوًا. 8- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة  

ع�شوًا. 9- خولة خليل المهندي                               

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد.
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�ملادة �لثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق: 8 ديـ�شـمـبــــــــر 2019م
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 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2019

 باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم )37( ل�سنة 2009

يف �ساأن �ل�سلك �لدبلوما�سي و�لقن�سلي

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

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

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي 

والقن�شلي، املرافقة لهذا القرار، وُيطبق قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية فيما مل يرد 

ب�شاأنه ن�س خا�س يف القانون اأو هذه الالئحة. اأو القرارات التنفيذية للقانون.

�ملادة �لثانية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

�ملادة �لثالثة

على وزير اخلارجية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

 �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

المــــــوافــــــق: 12 دي�شمبــــــــر 2019م
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 �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم )37( ل�سنة 2009

يف �ساأن �ل�سلك �لدبلوما�سي و�لقن�سلي

�لف�سل �لأول

تعاريف و�أحكام عامة

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

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

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قرين ُكل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لقانون: القانون رقم )37( ل�شنة 2009 في �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي.

�لبر�ءة �لقن�سلية: ال�شك الذي تر�شله المملكة بالطرق الدبلوما�شية اأو باأي طريقة اأخرى تراها 

منا�شبة اإلى حكومة الدولة التي �شيمار�س رئي�س البعثة القن�شلية مهام وظائفه فوق اأرا�شيها.

مادة )2(

ُيعترب امللحق املرافق بهذه الالئحة جزء ل يتجزاأ منها.

�لف�سل �لثاين

تعيني �أع�ساء �ل�سلك وحتديد �لأقدمية

مادة )3(

التعيني  �شروط  انطبقت عليه  ال�شلك ممن  اإحدى وظائف  ل�شغل  ير�شح  يجب على كل من 

لزمة  تراها  م�شتندات  اأو  وثائق  باأية  الوزارة  تزويد  القانون،  من   )4( املادة  مبوجب  املحددة 

ل�شتكمال باقي اإجراءات التعيني.

مادة )4(

ُيعني اأع�شاء ال�شلك للقيام مبهام يف البعثات القن�شلية، وفقًا للقواعد الآتية:

ُيعين رئي�شًا للبعثة القن�شلية التي تكون بم�شتوى قن�شلية عامة، اأحد اأع�شاء ال�شلك ممن ل   -1

تقل درجته الوظيفية عن درجة م�شت�شار، وُيمنح لقب قن�شل عام.

ُيعيـــن رئي�شًا للبعثة القن�شلية التي تكون بم�شتـــوى قن�شلية، اأحد اأع�شاء ال�شلك ممن ل تقل   -2

درجته الوظيفية عن درجة �شكرتير ثالث، وُيمنح لقب قن�شل.
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فـــي حال عدم تمكن رئي�ـــس البعثة القن�شلية، من اأداء مهامه لأي �شبب، ُيكلف ع�شو ال�شلك   -3

الذي يليه في الدرجة برئا�شة البعثة القن�شلية، وُيمنح لقب نائب قن�شل.

الدبلوما�شية  البعثات  للقيام مبهام يف  ونقلهم  الوزارة  عام  بديوان  املوظفني  تعيني  ويكون 

والقن�شلية بقرار من الوزير. 

مادة )5(

يكون التعيني يف وظيفة ملحق من بني الناجحني يف التقييم امل�شار اإليه يف البند )7( من 

املادة )4( من القانون، ملدة �شتة اأ�شهر حتت الختبار، فاإذا ثبت �شالحيته للوظيفة خالل هذه 

اأو�شت اللجنة املخت�شة بتثبيته، مع احت�شاب فرتة الختبار �شمن مدة اخلدمة، وُيوؤدي  املدة، 

امللحق يف هذه احلالة اليمني امل�شار اإليه يف املادة )7( من القانون، اأما اإذا تبني عدم �شالحية 

نهيت خدمته وُيخطر ر�شميًا بذلك.
ُ
امللحق خالل مدة الختبار، اأ

وحُتدد كفاءة امللحق خالل مدة الختبار، بالعتماد على تقارير املعهد الدبلوما�شي واجتيازه 

الدورة املعدة للملحقني، وتقارير الإدارات املختلفة التي ُيلحق بها.

مادة )6(

مع مراعاة ما ورد يف املادة )6( من القانون، ُي�شكن من ُيعني يف وظيفة ملحق وفقًا للرتب 

املالية الآتية:

الملحق الحا�شل على موؤهل الدكتوراه )الرتبة العا�شرة من الدرجة(.  -1

الملحق الحا�شل على موؤهل الماج�شتير )الرتبة الرابعة من الدرجة(.  -2

الملحق الحا�شل على موؤهل البكالوريو�س )بداية مربوط الدرجة(.  -3

مادة )7(

ثالث حتى درجة وزير  ال�شلك من درجة �شكرتري  التعيني يف وظائف  اأن تكون بداية  يجوز 

مفو�س من العاملني بالوزارة اأو من غريهم، وذلك طبقًا للتقييم الذي جتريه اللجنة املخت�شة 

يف هذا ال�شاأن، على اأن يكون املعني م�شتوفيًا لكافة ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )4( من 

القانون، وُيوؤدي اليمني امل�شار اإليه يف املادة )7( من القانون.

ويجوز للوزير بعد موافقة اللجنة املخت�شة منح املعني يف وظيفة ملحق رتب اإ�شافية تتنا�شب 

مع اخلربة العملية ال�شابقة له قبل تعيينه، مبا ل يتجاوز الرتبة العا�شرة.
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مادة )8(

يكون تعيني روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية مبر�شوم ملكي بناًء على تر�شيح من الوزير، ويكون 

تعيني روؤ�شاء البعثات القن�شلية، برباءة قن�شلية بناًء على تر�شيح من الوزير.

مادة )9(

ال�شلك  اأع�شاء  غري  من  �شفري  بدرجة  الدبلوما�شية  للبعثات  وروؤ�شاء  �شفراء  تعيني  يجوز 

مبر�شوم ملكي. وتنتهي خدمتهم بانتهاء مدة عمله رئي�شًا لهذه البعثة، ما مل يقرر الوزير ا�شتمرار 

عمله بالوزارة. 

مادة )10(

ُيوؤدي رئي�س البعثة الدبلوما�شية اأمام امللك، وبح�شور الوزير، اليمني املبينة يف املادة )11( 

من القانون، وتكون ملرة واحدة عند بداية التعيني.

�لف�سل �لثالث

جلنة �سئون �أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي و�لقن�سلي

مادة )11(

ُتن�شاأ بقرار من الوزير جلنة ت�شمى "جلنة �شئون اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي"، 

ُت�شكل من رئي�س ل تقل درجته عن �شفري، وع�شوية �شتة من اأع�شاء ال�شلك ل تقل درجتهم عن 

وزير مفو�س. 

وتنتخب اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل حمله حال غيابه، واإذا خال حمل اأحد 

الأع�شاء لأيِّ �شبب، يعنيَّ َمن يحل حمله بذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

وتكون مدة الع�شوية �شنتان قابلة للتجديد.

عند  معدود  �شوت  له  يكون  اأن  دون  منا�شبًا  تراه  مبن  عملها  اأداء  يف  ت�شتعني  اأن  وللجنة 

الت�شويت.

وتكون للجنة اأمانة �شر تتوىل اأعمالها اإدارة املوارد الب�شرية بالوزارة. 

مادة )12(

تقييم  تقارير  واإعداد  ونقلهم،  وترقيتهم  ال�شلك  اأع�شاء  تعيني  يف  بالنظر  اللجنة  تخت�س 

الأداء عنهم واإخطارهم بها، والنظر يف املو�شوعات التي يرى الوزير اأو رئي�س اللجنة عر�شها 

عليها. 
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وترفع اللجنة تو�شياتها اإىل الوزير لعتمادها.

مادة )13(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئي�شها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويجب اأن 

يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع جدول اأعمال اللجنة.

وُتدون حما�شر اجتماع اللجنة وُيوقع عليها الرئي�س والأع�شاء احلا�شرين واأمني ال�شر.

مادة )14(

باأغلبية  تو�شياتها  اللجنة  وت�شدر  الأع�شاء،  ثلثي  بح�شور  �شحيحًا  اللجنة  انعقاد  يكون 

اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

وتكون مداولت اللجنة �شرية.

مادة )15(

يجب على رئي�س واأع�شاء اللجنة التنحي عن ح�شور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر يف 

م�شاألة خا�شة بهم اأو باأحد اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، اأو التي �شبق واأن اأبدى راأيًا ب�شاأنها.

�لف�سل �لر�بع

تقييم �لأد�ء

مادة )16(

يكون تقييم ال�شفراء من قبل الوزير، ويكون تقييم اأداء ع�شو ال�شلك وفقا ل�شتمارة تقييم 

الأداء ال�شنوي، وتكون تقديرات تقييم الأداء على النحو الآتي:

1- ممتاز من )90 - 100(.

2- جيد جدًا من )80 – 89(.

3- جيد من )65 – 79(.

4- متو�شط من )50 -64(.

5- �شعيف من )49 درجة فاأقل(.

مادة )17(

املعدة  التقييم  ا�شتمارات  �شوء  يف  التالية  املعايري  اأ�شا�س  على  التقييم  درجات  حُتدد 

والتعليمات والتوجيهات ال�شادرة بهذا ال�شاأن: 
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الكفاءة التي يتطلبها العمل الدبلوما�شي والقن�شلي.  -1

الدقة في اإنجاز العمل وم�شتوى الإبداع، في تقديم القتراحات لتطوير الأداء.  -2

القدرة على تقديم وجهة نظر المملكة والدفاع عنها بمو�شوعية وب�شورة ُمقنعة.  -3

مدى تقبل الآراء المخالفة لآرائه، والقدرة على مناق�شتها بمرونة ودون تع�شب.  -4

القدرة على الإقناع وتقديم وجهات النظر والت�شال بالآخرين.  -5

العالقة الح�شنة مع روؤ�شائه ومروؤو�شيه.  -6

الهتمام بالمظهر وبما يتالءم ومتطلبات الوظيفة الدبلوما�شية والقن�شلية.  -7

مدى التقيد باأوقات العمل الر�شمية والنتظام في العمل الوظيفي.  -8

ال�شرعة في اإنجاز المعامالت التي ُت�شند اإليه اأو في اإنهاء الأعمال المنوطة به.  -9

10- القدرة على تكوين وتطوير العالقات مع الأفراد والموؤ�ش�شات والجهات الر�شمية في الدولة 

التي يخدم فيها ع�شو ال�شلك وبما يخدم م�شلحة المملكة �شيا�شيًا واقت�شاديًا وثقافيًا. 

ويف جميع الأحوال ُيوؤخذ يف العتبار لتقييم م�شتوى الأداء اأية معلومات اأو بيانات اأو تقارير 

متوفرة لدى الوزارة تخ�س ع�شو ال�شلك.

مادة )18(

ُت�شتوفى ا�شتمارات تقييم الأداء من قبل الرئي�س املبا�شر لع�شو ال�شلك، وذلك عن مدة �شنة 

تبداأ من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف �شهر دي�شمرب من كل عام، وُتر�شل لالإدارة املخت�شة يف 

الوزارة بحد اأق�شى نهاية �شهر يناير من ال�شنة اجلديدة، ثم حتال اإىل اللجنة املخت�شة.

مادة )19(

ُتعد اللجنة املخت�شة تقرير تقييم الأداء ال�شنوي وترفعه للوزير لعتماده، وُيخطر به ع�شو 

ال�شلك فور اعتماده.

مادة )20(

يف حال ندب ع�شو ال�شلك اأو اإعارته اأو ح�شوله على اإجازة خا�شة، اأو مر�شه لأكرث من �شتة 

اأ�شهر فُيعتد بتقاريره ال�شابقة، مع الأخذ يف العتبار تقارير تقييم الأداء من اجلهات املنتدب اأو 

املُعار اإليها.
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مادة )21(

اإىل  متتاليتني،  ل�شنتني  �شعيف  بدرجة  اأداء  تقرير  على  يح�شل  الذي  ال�شلك  ع�شو  ُيحال 

اللجنة املخت�شة للنظر يف و�شعه، ولها اأن متنحه مهلة �شنة اأخرى لتح�شني اأدائه.

واإذا تبني للجنة املخت�شة اأن ع�شو ال�شلك غري قادر على حت�شني اأداءه وح�شل على تقرير 

�شعيف لل�شنة الثالثة على التوايل، ُتو�شي اللجنة باأحد اجلزاءات التاأديبية التالية ووفقًا ملا تراه 

منا�شبًا:

1- الوقف عن العمل لمدة ع�شرة اأيام.

2- النقل اإلى وظيفة خارج ال�شلك.

     �لف�سل �خلام�س

    جلنة �لتظلمات

   مادة )22(

ُتن�شاأ بقرار من الوزير جلنة ُت�شمى "جلنة التظلمات"، ُت�شكل من رئي�س ل تقل درجته عن 

�شفري، وع�شوية اأربعة من اأع�شاء ال�شلك ل تقل درجتهم عن وزير مفو�س.

وتنتخب اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل حمله حال غيابه، واإذا خال حمل اأحد 

الأع�شاء لأيِّ �شبب، يعنيَّ َمن يحل حمله بذات الأداة، وُيكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

وتكون مدة الع�شوية �شنتان قابلة للتجديد. 

وللجنة اأن ت�شتعني يف اأداء عملها مبن تراه منا�شبًا. 

مادة )23(

تخت�س جلنة التظلمات بنظر التظلمات املقدمة من اأع�شاء ال�شلك ب�شاأن الآتي:

نتيجة تقارير الأداء.  -1

القرارات الإدارية التي تم�س حقًا من حقوقهم الوظيفية.  -2

النظر في المو�شوعات التي يحيلها الوزير اإلى اللجنة اأو يرى رئي�س اللجنة عر�شها عليها.  -3

مادة )24(

تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، وبناًء على طلب من رئي�شها.

اأغلبية الأع�شاء، وت�شدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية  ويكون انعقاد اللجنة �شحيحًا بح�شور 

اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.



العدد: 3449 – الخميس 12 ديسمبر 2019

18

وتدون حما�شر اجتماعات اللجنة وُيوقع عليها الرئي�س والأع�شاء احلا�شرين.

وتكون مداولت اللجنة �شرية.

مادة )25(

يجب على رئي�س واأع�شاء اللجنة التنحي عن ح�شور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر يف 

م�شاألة خا�شة بهم اأو باأحد اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، اأو التي �شبق واأن اأبدى راأيًا ب�شاأنها.

مادة )26(

اأدائه وذلك خالل �شهر من تاريخ  اأن يتظلم اإىل جلنة التظلمات من تقرير  لع�شو ال�شلك 

اإخطاره بتقرير الأداء. 

ولع�شو ال�شلك التظلم اإىل الوزير من القرارات التي مت�س حقوقه الوظيفية اأو املتعلقة بتوقيع 

اجلزاءات خالل ثالثني يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويف هذه احلالة ُيحيل الوزير التظلم للجنة 

التظلمات لنظره، وترفع تو�شياتها ب�شاأنه اإىل الوزير لتخاذ ما يراه ب�شاأنه.  

مادة )27(

ُيقيد التظلم يف ال�شجل املعد لذلك، وعلى اللجنة بعد �شم جميع الأوراق وامل�شتندات املتعلقة 

بالتظلم حتديد موعد لنظره والبت فيه، وُتخطر ع�شو ال�شلك به. 

اأن تتخذ كافة  اأو غريه بح�شب الأحوال، ولها  ال�شلك  اأن ت�شتمع لأقوال ع�شو  ويجوز للجنة 

الإجراءات الالزمة لنظر التظلم والبت فيه.

مادة )28(

اإليها بح�شب  اإحالته  اأو  تاريخ تقديه  يوم عمل من  التظلم خالل ع�شرين  اللجنة يف  تبت 

الأحوال، ويجوز لها مد هذه الفرتة ع�شرة اأيام عمل اأخرى اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.

وترفع اللجنة تو�شياتها اإىل الوزير لعتمادها وله احلق يف تعديلها اأو اإلغائها.

وي�شدر قرار البت يف التظلم من الوزير اأو من ينوب عنه خالل �شتني يومًا من تاريخ تقدمي 

اأيام عمل من تاريخ �شدوره.  التظلم، وُيخطر ع�شو ال�شلك بالقرار يف موعد ل يتجاوز خم�شة 

وُيعترب انق�شاء هذه املدة دون البت فيه مبثابة رف�شًا للتظلم.

املحكمة  اأمام  القرار  يف  الطعن  يف  احلق  املتظلم  ال�شلك  لع�شو  يكون  الأحوال  جميع  ويف 

املخت�شة.
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�لف�سل �ل�ساد�س

�لرتقية

مادة )29(

على  ال�شلك  وظائف  جميع  يف  الرتقية  تكون  القانون،  من   )16( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

النحو الآتي:

الترقية العتيادية.  -1

ترقية الع�شو الذي و�شل اإلى نهاية مربوط درجة وظيفته.  -2

ترقية نهاية الخدمة.  -3

مادة )30(

الذي جُتريه  الأداء  تقييم  للرتقية  املر�شح  اأن يجتاز  اأخرى  اإىل  للرتقية من درجة  ُي�شرتط 

اللجنة املخت�شة يف هذا ال�شاأن.

وي�شدر قرار الرتقية من الوزير بناًء على تو�شية من اللجنة املخت�شة، ويكون تاريخ نفاذ 

الرتقية من التاريخ املحدد بالقرار ال�شادر بها.

مادة )31(

تكون الرتقية العتيادية لع�شو ال�شلك اإىل الدرجة الأعلى مبا�شرة، وفقًا لل�شوابط وال�شروط 

الآتية:

اأن تكون الترقية على اأ�شا�س الكفاءة، وعند الت�شاوي يكون معيار الأقدمية مرجحًا.  -1

اأن يكـــون قد اأم�شى في درجته الحالية مدة ثالث �شنـــوات على الأقل، ويجوز ترقية الملحق   -2

الذي اأم�شى بدرجته الحالية �شنتين، اإلى الدرجة الأعلى لدرجته.

اأّل يقل م�شتوى الأداء الوظيفي له وفقًا لأخر تقييم له عن تقدير جيد.  -3

مادة )32(

يجوز للوزير ا�شتثناًء، وبناًء على تو�شية اللجنة املخت�شة، ترقية ع�شو ال�شلك من رتبة اأو 

درجة اإىل اأخرى ترقية خا�شة، بهدف الحتفاظ بالكفاءات النادرة واملتميزة يف الوزارة، وذلك 

وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

األ يقل م�شتوى اأداء المر�شح للترقية وفق اأخر تقييم له عن تقدير جيد جدًا.  -1

األ يكون قد ح�شل على تقرير اأداء بمرتبة �شعيف طوال مدة خدمته.  -2
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ل يجوز ترقية المر�شح للترقية قبل مرور �شنة على تعيينه اأو ح�شوله على اآخر ترقية.  -3

مادة )33(

حيل ع�شو ال�شلك اإىل املحكمة يف جناية اأو جنحة خملة بال�شرف والأمانة اأو اإىل اللجنة 
ُ
اإذا اأ

املخت�شة للتحقيق معه لإخالله بواجباته اأو خمالفته املحظورات املبينة يف القانون، فال ُينظر 

بحقه  التاأديبي  القرار  اأو  الق�شائي  بعد �شدور احلكم  اإل  للرتقية  م�شتحقًا  كان  اإذا  ترقيته  يف 

واكت�شابه ال�شفة النهائية، على اأن ُترتك اإحدى الدرجات �شاغرة ليتم ترقيته اإليها حال �شدور 

اأو الكتفاء بتوقيع عقوبة التنبيه، وُتعترب ترقيته يف هذه احلالة من  اأو القرار برباءته،  احلكم 

تاريخ ا�شتحقاقها.

مادة )34(

تكون ترقية ع�شو ال�شلك الذي و�شل اإىل نهاية مربوط درجة وظيفته، وفقًا لل�شروط الآتية:

اأّل تقل مدة خدمته في الوزارة عن ع�شر �شنوات.  -1

اأن يكـــون قـــد اأم�شى في نهايـــة مربوط درجة وظيفتـــه �شنة من الخدمة الفعليـــة المح�شوبة   -2

�شمن التقاعد.

اأّل يقل م�شتوى الأداء الوظيفي له وفقًا لآخر تقييم له عن تقدير جيد.  -3

مادة )35(

فيما عدا انتهاء خدمة ع�شو ال�شلك باأي من احلالت املن�شو�س عليها يف البنود )3(، )5(، 

ال�شلك  لع�شو  نهاية اخلدمة  ترقية  القانون، يجوز منح  املادة )62( من  )7(، )8(، )9( من 

املحال للتقاعد، بناًء على تو�شية من اللجنة املخت�شة، اإىل الدرجة التي تلي درجته، وذلك ملدة 

عام واحد �شابق على الإحالة على التقاعد ب�شرط مرور �شنة على ح�شوله على اآخر ترقية.

وُينح ع�شو ال�شلك الذي ي�شغل الدرجة التا�شعة، وامل�شتويف ل�شروط ترقية نهاية اخلدمة، 

زيادة يف الراتب الأ�شا�شي مبا ُيعادل ثمامنائة دينار �شهريًا لعام واحد �شابق على الإحالة للتقاعد.

�لف�سل �ل�سابع

�لنقل و�لندب و�لإعارة

مادة )36(

ُينقل روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية اإىل الديوان العام للوزارة بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء، 
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بناًء على تو�شية من الوزير. وُينقل روؤ�شاء البعثات القن�شلية بقرار من الوزير.

مادة )37(

حُتدد مدة خدمة رئي�س البعثة الدبلوما�شية يف البعثة الواحدة بخم�س �شنوات على األ يتجاوز 

جمموع مدد خدمته خارج اململكة ع�شر �شنوات متوا�شلة.

وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، يجوز عند القت�شاء، وبقرار من رئي�س جمل�س الوزراء، 

التمديد لأي رئي�س بعثة دبلوما�شية للمدة املحددة بقرار التمديد.

مادة )38(

حُتدد مدة خدمة رئي�س البعثة القن�شلية يف البعثة الواحدة بخم�س �شنوات على األ يتجاوز 

جمموع مدد خدمته خارج اململكة ع�شر �شنوات متوا�شلة. 

وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، يجوز عند القت�شاء، وبقرار من رئي�س جمل�س الوزراء، 

التمديد لأي رئي�س بعثة دبلوما�شية للمدة املحددة بقرار التمديد.

مادة )39(

ُيبلغ رئي�س البعثة بقرار نقله قبل �شتني يومًا على الأقل من التاريخ املحدد لنقله، وللوزير 

تخفي�س هذه املدة يف حالت ا�شتثنائية.

مادة )40(

اأو  الدبلوما�شية  البعثات  اإىل  للوزارة  العام  الديوان  من  واملوظفون  ال�شلك  اأع�شاء  ُينقل 

القن�شلية والعك�س، بقرار من الوزير بناًء على تو�شية اللجنة املخت�شة.

مادة )41(

ُيبلغ ع�شو ال�شلك اأو املوظف بقرار نقله قبـل �شتني يومًا على الأقل من التاريخ املحدد لنقله، 

ويجوز تخفي�س هذه املدة يف حالت ا�شتثنائية. 

مادة )42(

تو�شية  على  بناًء  ويجوز  �شنوات،  اأربع  الواحدة  البعثة  يف  ال�شلك  ع�شو  خدمة  مدة  تكون 

اللجنة املخت�شة مد هذه املدة �شنة واحدة اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك، على األ يتجاوز جمموع 

مدد خدمته خارج اململكة ع�شر �شنوات متوا�شلة.

مادة )43(

ل ُينقل ع�شو ال�شلك للعمل مرة اأخرى باإحدى البعثات يف اخلارج اإل بعد ق�شاء مدة خدمة 
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يف الديوان العام ل تقل عن �شنتني، وللوزير يف حالت ا�شتثنائية بناًء على تو�شية اللجنة املخت�شة 

تق�شري هذه املدة.

مادة )44(

تكون مدة خدمة ع�شو ال�شلك يف البعثات املوجودة يف الدول ذات الظروف املعي�شية ال�شعبة 

اأو الأو�شاع غري امل�شتقرة �شنتني، قابلة للتمديد �شنتني اآخرين، ويجوز بعدها نقل الع�شو مبا�شرًة 

للعمل يف بعثة اأخرى، اأو النقل للديوان العام، وُي�شرتط يف حالة التمديد موافقة الع�شو على ذلك.

مادة )45(

اإذا طلب رئي�س البعثة نقل اأحد اأع�شاء البعثة اإىل الديوان العام قبل انق�شاء املدة املقررة 

خلدمته يف البعثة، يتعني اأن يكون الطلب مكتوبًا وم�شببًا لعر�شه على اللجنة املخت�شًة، للنظر فيه 

وتقدمي التو�شيات ب�شاأنه للوزير.

مادة )46(

اأربع �شنوات على  اإل بعد مرور  ل ُينقل ع�شو ال�شلك، مرة اأخرى اإىل البعثة املنقول منها، 

نقله منها.

مادة )47(

يجوز للوزير، يف حالت ا�شتثنائية بناًء على تو�شية اللجنة املخت�شة، عند نقل اأع�شاء ال�شلك 

اأو التمديد لهم، عدم التقيد باملدد املحددة يف املواد ال�شابقة اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك.

مادة )48(

اأو تنفيذًا لأحد اجلزاءات الواردة يف القانون قبل  اإذا ُنقل ع�شو ال�شلك لأ�شباب م�شلكية، 

انق�شاء املدة املقررة له يف اخلارج، اأكمل املدة املذكورة يف الديوان العام اإ�شافًة للمدة املقررة 

يف املادة )43( من هذه الالئحة، وُيعر�س على اللجنة املخت�شة قبل نقله مرة اأخرى للخارج.

وينطبق حكم الفقرة ال�شابقة على ع�شو ال�شلك الذي ُنقل بناًء على طلبه دون وجود اأ�شباب 

�شائغة لطلبه تقدرها اللجنة املخت�شة.

مادة )49(

ل يجوز نقل ع�شو ال�شلك اإىل اأحد بعثات اململكة املعتمدة يف اخلارج اإذا كان تقييم اأدائه 

�شعيف.

مادة )50(

يجوز للوزير اإعارة ع�شو ال�شلك للعمل باإحدى الهيئات اأو املنظمات اخلليجية اأو العربية اأو 

الدولية اأو الإقليمية وفقًا لل�شوابط الآتية:
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موافقة ع�شو ال�شلك كتابيًا.  -1

ُيحـــدد قرار الإعـــارة مدتها وتاريـــخ بدايتها وا�شم الجهـــة المعار اإليها وال�شـــروط الخا�شة   -2

بالإعارة اإن وجدت.

تكون مدة الإعارة اأربع �شنوات قابلة للتجديد متى اقت�شت ال�شرورة ذلك.  -3

ل يجـــوز اإعـــارة ع�شو ال�شلك للعمـــل في الخارج مرة اأخرى، اإل بعـــد م�شي مدة �شنتين على   -4

عودته اإلى الديوان العام.

ُتحت�شـــب مدة الإعارة �شمن خدمة ع�شو ال�شلك المعار لأغرا�س الترقية وا�شتحقاق العالوة   -5

الدورية وح�شاب المعا�س اأو مكافاأة التقاعد.

يحق لع�شو ال�شلك قبل اإعارته ا�شتنفاد ر�شيده من الإجازات ال�شنوية.  -6

األ يتعار�س العمل في الوظيفة المعار اإليها مع طبيعة اأعمال ال�شلك.  -7

مادة )51(

تكـــون المعاملة الماليـــة لمن يتم اإعارتهم للعمل باإحدى الهيئـــات اأو المنظمات الخليجية اأو  اأ- 

العربية اأو الدولية اأو الإقليمية وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- تتحمل الوزارة دفع الراتب الأ�شا�شي والعالوة الجتماعية لع�شو ال�شلك المعار.

2- ُيعامل ع�شو ال�شلك المعار معاملة ع�شو البعثة عند النقل من واإلى الديوان العام، وذلك 

فيما يلي:

بدل �شكن. اأ( 

ب( الم�شروفات الدرا�شية.

ج( التاأمين ال�شحي.

اأية  �شرف  عدم  ال�شابقة  الفقرة  في  ــواردة  ال المالية  الم�شتحقات  ل�شرف  ُي�شترط  ب- 

م�شتحقات مالية مماثلة لع�شو ال�شلك من قبل الجهة المعار اإليها.

مادة )52(

يجوز للوزير – عند ال�شرورة - ندب ع�شو ال�شلك للعمل يف اأية جهة حكومية اأو موؤ�ش�شة 

عامة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية: 

اأن ي�شدر قرار الندب بعد التن�شيق مع الجهة المنتدب اإليها وديوان الخدمة المدنية مت�شمنًا   -1

مدة الندب. 

اأّل يكون الندب اإلى وظيفة درجتها اأدنى من درجة ع�شو ال�شلك في الوزارة.  -2



العدد: 3449 – الخميس 12 ديسمبر 2019

24

اأّل تتجـــاوز مدة الندب �شنـــة واحدة قابلة للتجديد في حالة ال�شـــرورة لمدة اأق�شاها ثالث   -3

�شنوات بموافقة الوزارة وبالتن�شيق مع الجهة المنتدب اإليها وديوان الخدمة المدنية. ويجوز 

للوزير في حالت ا�شتثنائية بناًء على تو�شية اللجنة المخت�شة عدم التقيد بالمدة المذكورة 

اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك.

اأن تتحمـــل الجهة المنتدب اإليها اأو الوزارة، اأو ح�شبما يتم التفاق عليه بين الجهتين، راتب   -4

ع�شـــو ال�شلك واأية عـــالوات اأو بدلت اأو مكافاآت طبقًا للقانون، وتتولى تقييم اأدائه ال�شنوي، 

وح�شاب اإجازاته ومنحها، وخ�شم ودفع ا�شتراكات التقاعد الخا�شة به.

لع�شـــو ال�شلـــك عند انتهاء مدة انتدابه العودة اإلى وظيفته التي كان ي�شغلها قبل الندب اأو ما   -5

يعادلها، ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل الندب.

اأّل يتعار�س العمل في الوظيفة المنتدب اإليها مع طبيعة اأعمال ال�شلك.  -6

 

مادة )53(   

التعاون  جمل�س  دول  بعثات  اإحدى  يف  للعمل  ال�شلك  اأع�شاء  من  ع�شو  ندب  للوزير  يجوز 

لدى  للمملكة  القن�شلية  اأو  الدبلوما�شية  باملهام  للقيام  اأجنبية  دولة  لدى  العربية  لدول اخلليج 

هذه الدولة يف حالة عدم وجود بعثة للمملكة لها، وذلك يف اإطار اتفاقيات التعاون الدبلوما�شي 

الأحكام  وُتطبق يف هذه احلالة  التعاون،  ودول جمل�س  البحرين  املوقعة بني مملكة  والقن�شلي 

اخلا�شة بنقل ع�شو ال�شلك اإىل اإحدى بعثات اململكة املعتمدة يف اخلارج.

مادة )54(

يجوز للوزير ندب اأحد اأع�شاء البعثة للعمل بالديوان العام للوزارة. كما يجوز له ندب ع�شو 

ال�شلك اأو املوظف للعمل يف اإحدى بعثات اململكة املعتمدة يف اخلارج على اأّل تزيد مدة الندب يف 

املرة الواحدة عن �شتة اأ�شهر قابلة للتجديد واأّل تزيد مدة الندب كاملة عن �شنة واحدة، ويجوز 

للع�شو املنتدب بعد موافقة الوزير اأن ي�شطحب معه اأفراد عائلته. وُيعامل الع�شو يف هذه احلالة 

على النحو الآتي:

ي�شتحـــق ع�شـــو البعثة الذي يتم انتدابـــه للعمل في الديوان العام للـــوزارة مقابل ُيعادل ذات   -1

الرواتب والبدلت والعالوات الم�شتحقة له في البعثة التي تم انتدابه منها.

ي�شتحـــق ع�شو ال�شلك اأو الموظف في حالة ندبه للعمـــل باإحدى بعثات المملكة المعتمدة في   -2

الخارج، عالوة تمثيل وعالوة اجتماعية اإ�شافية مدة ندبه، عدا م�شاريف درا�شة الأبناء.
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�لف�سل �لثامن

�سعر �سرف �لعملة

مادة )55(

ي�شتحق ع�شو ال�شلك راتبه اعتبارًا من تاريخ ت�شلمه العمل، كما ي�شتحق �شرف بدل فرق 

عملة ملقابلة التغريات يف �شعر العملة وفقا للمعادلة الآتية:

فرق �شرف عملة )1( = مجموع راتب ع�شو البعثة         �شعر ال�شرف المعتمد في الوزارة.

فرق �شرف عملة )2( = مجموع راتب ع�شو البعثة         �شعر ال�شرف المتداول.

بـــدل فـــرق العملة الم�شتحـــق = )فرق �شرف عملـــة )1(( – )فرق �شرف عملـــة )x ))2 �شعر 

ال�شرف المتداول.

وتخ�شع اأ�شعار ال�شرف املعتمدة بالوزارة للمراجعة كل ثالث اأ�شهر اأو يف حال وجود تغيري 

جوهري يف �شعر ال�شرف.

�لف�سل �لتا�سع

نفقات �لتجهيز و�ل�سكن

مادة )56(

ُي�شرف لع�شو ال�شلك والموظف نفقات تجهيز، وذلك على النحو الآتي:  اأ- 

1- األفي دينار في حالة نقله من واإلى بعثة.

2- األف دينار في حالة اإيفاده في مهمة ر�شمية اأو دورة تدريبية اأو درا�شية في الخارج لفترة 

تزيد على ثالثين يومًا بواقع مرة واحدة كل اأربع �شنوات.

تخ�شع النفقات الواردة في الفقرة ال�شابقة للمراجعة، كل اأربع �شنوات. ب- 

مادة )57(

ا�شتهالك  نفقات  وي�شمل  نفقتها اخلا�شة،  موؤثثًا على  �شكنًا  البعثات  لروؤ�شاء  الوزارة  توفر 

املياه والطاقة وال�شيانة طبقًا ملا حتدده الوزارة.

وتتحمل الوزارة نفقات الإقامة لرئي�س البعثة وعائلته يف اأحد الفنادق ملدة اأق�شاها اأ�شبوعني 

من تاريخ و�شوله اإىل مقر عمله، ويجوز اأن تتحمل تكاليف ال�شكن فقط يف الفندق لأ�شبوع اآخر، 

مع مراعاة التعليمات والقرارات ال�شادرة من الوزارة يف هذا ال�شاأن.
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مادة )58(

نقديًا  بدًل  البعثة  ع�شو  متنح  اأو  البعثة،  اأع�شاء  لبقية  مالئم  �شكن  بتوفري  الوزارة  تقوم 

لل�شكن، وفقًا للقواعد وال�شروط الواردة بامللحق املرافق لهذه الالئحة. 

مادة )59(

اإذا كانت من  اأو �شرف البدل حال نقل الع�شو وزوجته  ال�شكن  ُيراعى عدم ازدواج توفري 

اأع�شاء ال�شلك.

  مادة )60(

ُتطبق الأحكام اخلا�شة ببدل ال�شكن على كل مما ياأتي: 

المعـــارون مـــن اأع�شاء ال�شلك للعمل باإحـــدى الهيئات اأو المنظمات الخليجيـــة اأو العربية اأو   -1

الدوليـــة اأو الإقليمية وفقًا لأحـــكام المادة )50( من هذه الالئحة مـــع مراعاة حكم الفقرة 

الثانية من المادة )51( منها.

المنتدبـــون للعمـــل في اإحـــدى بعثات دول مجل�ـــس التعاون بـــدول الخليج العربيـــة لدى دولة   -2

اأجنبية للقيام بالمهام الدبلوما�شية والقن�شلية للمملكة، وفقًا لأحكام المادة )53( من هذه 

الالئحة.

المنتدبـــون من اأع�شاء ال�شلك اأو مـــن الموظفين للعمل في اإحدى بعثات المملكة في الخارج   -3

وفقًا لأحكام المادة )54( من هذه الالئحة.

�لف�سل �لعا�سر

�لتاأمني �ل�سحي

مادة )61(

وعائالتهم  اخلارج  يف  العاملني  ال�شلك  اأع�شاء  لعالج  �شحي  تاأمني  نظام  الوزارة  ُتوفر 

املرافقة، وذلك وفقًا لل�شوابط الآتية:

التعاقد مع اإحدى �شركات التاأمين لتوفير التاأمين ال�شحي لأع�شاء ال�شلك.   -1

يلتزم الموؤمن عليهم بال�شروط التي ين�س عليها عقد التاأمين بين الوزارة و�شركة التاأمين.  -2

لغايـــات تطبيق اأحكام هـــذه المادة، يق�شد بعائلـــة اأع�شاء ال�شلك الذيـــن ي�شملهم التاأمين   -3

ال�شحي الأزواج والأولد لحين بلوغهم �شن )21( �شنة والبنات غير المتزوجات.

الوزارة  وموظفي  الوزارة،  ديوان  يف  العاملني  واملوظفني  ال�شلك  اأع�شاء  ي�شمل  اأن  وللوزير 

هذه  من  الأوىل  الفقرة  يف  الواردة  لل�شوابط  وفقًا  ال�شحي  بالتاأمني  بالبعثات  للعمل  املبتعثني 
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اأن  املادة، وذلك بناًء على تو�شية من الإدارة املخت�شة بالتاأمني ال�شحي يف الوزارة متى راأت 

عقد التاأمني املقدم من ال�شركة منا�شبًا. 

�لف�سل �حلادي ع�سر

�مل�سروفات �لدر��سية

مادة )62(

تتحمل الوزارة امل�شروفات الدرا�شية لأبناء ع�شو البعثة، على النحو الآتي:

الم�شروفات الدرا�شية لأبنائه المرافقين له ابتداًء من مرحلة ريا�س الأطفال الذين ل يقل   -1

�شنهم عن ثالث �شنوات حتى اإتمام مرحلة الثانوية اأو ما يعادلها.

م�شاريـــف دورات التقويـــة لمواد اللغـــة العربية، والتربيـــة الإ�شالمية لأبنائـــه اإذا كانت لغة   -2

الدرا�شة في البلد الذي فيه مقر البعثة غير اللغة العربية.

م�شاريـــف دورات التقويـــة لأبناء ع�شو البعثة المنقول من واإلـــى الديوان العام اأو من البعثة   -3

اإلـــى اأي بعثـــة اأخرى، وذلك عن ال�شنة الأولى فقط من التحاقهـــم بالمدر�شة ب�شرط موافقة 

الوزارة.

الم�شروفات المدر�شية لأبناء ع�شو البعثة المنقول اإلى الديوان العام الذين كانوا ب�شحبته   -4

في الخارج، لمدة تعادل مدة خدمته في البعثة وبحد اأق�شى اأربع �شنوات.

مادة )63(

اأو مرتبطة باختالف طبيعة  اأو اقت�شادية  اأو اجتماعية  اأو �شحية  اأمنية  اإذا حالت ظروف 

النظام الدرا�شي يف اخلارج دون ا�شطحاب ع�شو البعثة لأبنائه اإىل بلد مقر البعثة، يجوز للوزارة 

وفقًا لتقديراتها اأن تتحمل نفقات درا�شتهم يف اململكة.

مادة )64(

بذات  اخلارج  يف  الثانوية  املرحلة  اإكمال  اأمتوا  الذين  املتفوقون  البعثة  ع�شو  اأبناء  يعامل 

املعاملة التي ُيعامل بها الطلبة الدار�شون باململكة يف ح�شولهم على البعثات واملنح الدرا�شية. 

مادة )65(

يجوز يف حالت خا�شة تقدرها الوزارة ال�شتمرار يف حتمل الوزارة للم�شروفات الدرا�شية 

لأبناء ع�شو البعثة الذي تنتهي خدمته بالوفاة بحد اأق�شى اأربع �شنوات.
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مادة )66(

لغايات تطبيق اأحكام هذا الف�شل ُيق�شد بامل�شروفات الدرا�شية )الر�شوم املدر�شية، قيمة 

الكتب الدرا�شية املقررة، ر�شوم املوا�شالت، املالب�س املدر�شية، التاأمني املدر�شي(.

�لف�سل �لثاين ع�سر

نفقات �لنقل  

مادة )67(

ي�شتحق ع�شو البعثة عند التعيني يف اخلارج اأو النقل من البعثة، نفقات نقل وفقًا لل�شوابط 

الآتية:

نفقـــات نقل تعادل راتب ثالثة اأ�شهر للمتزوج وراتـــب �شهرين لالأعزب من الراتب الأ�شا�شي   -1

م�شافًا اإليه عالوة التمثيل والعالوة الجتماعية الإ�شافية.

في حالة عدم تنفيذ ع�شو البعثة لقرار النقل، ُت�شترد نفقات النقل التي �شرفت له.  -2

ل ي�شتحق ع�شو البعثة نفقات النقل في حالة نقله اإلى الديوان العام بناًء على طلبه، لأ�شباب   -3

ل تقرها الوزارة اأو تنفيذًا لأحد الجزاءات الواردة في القانون.

مادة )68(

وقبل  القانوين  ال�شن  بلوغه  قبل  التقاعد  اإىل  الديوان  اإىل  املنقول  البعثة  ع�شو  حيل 
ُ
اأ اإذا 

انق�شاء املدة التي ي�شتحق خاللها عالوة التمثيل املخف�شة املن�شو�س عليها يف املادة )23( من 

القانون، ُي�شرف له )50%( من عالوة التمثيل عن الفرتة املتبقية من مدة ا�شتحقاقه لها مبا ل 

يجاوز ال�شن القانونية للتقاعد دفعة واحدة عند تقاعده.    

مادة )69(

اأو النقل ويف الإجازات  تتحمل الوزارة قيمة تذاكر �شفر ع�شو البعثة وعائلته عند التعيني 

ال�شنوية، كما تتحمل قيمة تذاكر �شفر خادم ومربية بالن�شبة لرئي�س البعثة ومربية فقط بالن�شبة 

لع�شو البعثة، وفقا لل�شوابط الآتية:

ُت�شـــرف قيمة تذاكر ال�شفر لرئي�س واأع�شاء البعثة واأفـــراد عائالتهم عند التعيين اأو النقل   -1

مـــن الديوان العام اإلى اإحدى بعثات المملكة المعتمدة في الخارج اأو منها اإلى بعثة اأخرى اأو 

اإلى الديوان العام ولوجهة واحدة فقط.

ُت�شـــرف قيمة تذاكر ال�شفر لرئي�ـــس واأع�شاء البعثة واأفراد عائالتهم في الإجازات ال�شنوية   -2

لمرة واحدة خالل العام ذهابًا وعودة من مقر عمله اإلى المملكة.
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ُت�شرف قيمة تذاكر �شفر من الدرجة الأولى لرئي�س وع�شو البعثة وعائلته ذهابًا وعودة عند   -3

وفاة اأحد اأقاربه.

يكـــون �شفر رئي�ـــس البعثة وزوجه على الدرجة الأولى، وباقي اأفـــراد عائلته على درجة رجال   -4

الأعمال.

يكون �شفر ع�شو البعثة وزوجه وباقي اأفراد عائلته على درجة رجال الأعمال.  -5

يكون �شفر الخادم والمربية على الدرجة ال�شياحية.  -6

ولغايات تطبيق اأحكام هذه املادة، ُيق�شد بعائلة ع�شو البعثة الذين يحق لهم �شرف تذاكر 

�شفر )الأزواج والأولد حلني بلوغهم �شن )21( �شنة والبنات غري املتزوجات، ومن يعولهم من 

والديه املرافقني له(. 

مادة )70(

يجوز للوزارة منح ع�شو البعثة بدل نقدي عن تذاكر ال�شفر مبا ُيعادل القيمة الفعلية لتلك 

التذاكر وقت �شرف البدل، وذلك مرة واحدة يف اإجازته ال�شنوية.

مادة )71(

ي�شتحق ع�شو البعثة عند النقل املفاجئ يف حالت الكوارث وال�شطرابات يف الدول املعتمدة 

لديها البعثة اأو لأ�شباب �شيا�شية طارئة، نفقات النقل املفاجئ، وذلك وفقًا لل�شوابط الآتية:

تذاكر ال�شفر اأو قيمتها له ولأفراد عائلته وفقًا للمادة )69( من الالئحة.  -1

نفقات �شحن جميع اأمتعته ال�شخ�شية وفقًا للمادة )72( من الالئحة.  -2

ي�شتمـــر �شرف جميع م�شتحقاته، بو�شفه ع�شـــو بعثه لمدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر، يتم اأثنائها   -3

البت في اأمر نقله اأو عودته اإلى مقر عمله، على اأن ُيوقف ال�شرف فور نقله اإلى بعثة اأخرى.

يجـــوز للـــوزارة تعوي�س ع�شو البعثة عن الأ�شرار التي تكون قـــد لحقت به ب�شبب الكوارث اأو   -4

ال�شطرابات التي اأدت اإلى نقله.

مادة )72(

تتحمل الوزارة نفقات �شحن اأمتعة ع�شو البعثة عند التعيني والنقل اإىل اإحدى البعثات، اأو 

منها اإىل بعثة اأخرى، اأو اإىل الديوان العام، وفقا لل�شوابط الآتية:

نفقات نقل اأمتعة م�شاحبة لع�شو البعثة تزيد على الحد الم�شموح به على الطائرة في حدود   -1

مائـــة وخم�شين كيلوجـــرام )150 كيلوجرام( للمتزوج، ومائة كيلوجـــرام )100 كيلوجرام( 
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لالأعزب، اأو ما يعادل ذلك نقدًا بعد موافقة الوزارة.  

نفقات �شحن اأمتعة غير م�شاحبة لع�شو البعثة عن طريق الحاويات على النحو الآتي:  -2

رئي�س البعثة: حاوية �شعة )40( قدم. اأ( 

ب( ع�شو البعثة: حاوية �شعة )20( قدم.

غري  الأمتعة  نقل  نفقات  وُت�شدد  الوزارة،  موافقة  بعد  نقدًا  ذلك  ُيعادل  ما  �شرف  ويجوز 

امل�شاحبة عن طريق الوزارة اأو البعثة.

لع�شـــو البعثـــة الذي ُينقـــل للديوان العـــام، الحق فـــي الإعفـــاء الجمركي لأمتعتـــه و�شيارته   -3

ال�شخ�شية، وذلك وفقًا لما يتم التفاق عليه بين الوزير ووزير المالية.

�لف�سل �لثالث ع�سر

�سرية �ملعلومات

مادة )73(

مع مراعاة اأحكام املادة )41( من القانون والقانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية 

معلومات ووثائق الدولة، ُيحظر على ع�شو ال�شلك وغريه من املبعوثني يف اخلارج اأن ُيف�شي باأية 

تعليمات  مبقت�شى  اأو  بطبيعتها  �شرية  تظل  اأن  ينبغي  التي  امل�شائل  عن  اإي�شاحات  اأو  معلومات 

انتهاء  بعد  قائمًا  اللتزام  هذا  ويظل  البعثة  ع�شو  اأو  ال�شلك  ع�شو  عليها  يطلع  والتي  خا�شة، 

خدمته، ول يجوز اإف�شائها باأي �شورة كانت لغري املعنيني. 

اإليها، وله  وي�شدر الوزير قرارًا يحدد مبوجبه طبيعة املعلومات والبيانات والوثائق امل�شار 

اتخاذ ما يراه منا�شبًا من اإجراءات ل�شمان �شريتها.

�لف�سل �لر�بع ع�سر

�لف�سل بغري �لطريق �لتاأديبي

مادة )74( 

ُيف�شل ع�شو ال�شلك �شاغل الوظيفة العليا بغري الطريق التاأديبي يف احلالت الآتية:

�شـــدور مر�شـــوم اأو قرار من رئي�س مجل�س الوزراء بتعيين اأحـــد �شاغلي الوظائف العليا ومن   -1

في حكمهم في ذات الوظيفة التي ي�شغلها ع�شو ال�شلك في الديوان العام، ما لم يتم نقله اأو 

تعيينه في وظيفة في الديوان العام اأو اإحدى البعثات في الخارج.

اإعفاءه من وظيفته بقرار من ال�شلطة المخت�شة بالتعيين، بناء على تو�شية اللجنة المخت�شة.  -2
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�لف�سل �خلام�س ع�سر

�أحكام خا�سة ببعثات �لتمثيل �لدبلوما�سي و�لقن�سلي

مادة )75(

يف حالة غياب رئي�س البعثة اأو وجود ما ينعه من مزاولة عمله اأو خلو من�شبه، يحل حمله 

يف مبا�شرة جميع اخت�شا�شاته ع�شو ال�شلك الذي يليه يف الرتتيب يف ذات البعثة، اأو من ينتدب 

لذلك من الوزارة.

واإذا خلت البعثة من الأع�شاء الدبلوما�شيني، يجوز مبوافقة الوزارة اأن يقوم باأعمالها اأقدم 

موظف اإداري يف الهيئة الإدارية للبعثة.

اإنابة يعادل  وي�شتحق القائم بالأعمال بالإنابة نظري توليه رئا�شة البعثة ب�شفة موؤقتة بدل 

)30%( من عالوة التمثيل املقرر لرئي�س البعثة، بالإ�شافة اإىل عالوة التمثيل املقررة له.

مادة )76(

حُت�شب مدة الإنابة من خلو وظيفة رئي�س البعثة اأو غيابه عن مقر عمله حتى عودته، على اأّل 

تقل مدة بدل الإنابة عن خم�شة اأيام.

مادة )77(

عند ندب اأي من اأع�شاء ال�شلك للعمل على تاأ�شي�س اإحدى بعثات اململكة يف اخلارج، ُينح 

بدل اإنابة ُيعادل )30%( من عالوة التمثيل املقررة لدرجة وزير مفو�س كحد اأدنى، بالإ�شافة اإىل 

عالوة التمثيل املقررة له، حلني مبا�شرة رئي�س البعثة ملهام عمله.

مادة )78(

ُيحت�شب للقائم بالأعمال بالإنابة امل�شار اإليه يف املادتني )75( و)77( من هذه الالئحة بدل 

اإنابة ُيعادل )50%( من عالوة التمثيل املقررة له يف حالة زيادة مدة الندب عن ثالثة �شهور.

مادة )79(

فيها  يقيم  التي  البعثة  ولعائلته من مقر  له  �شفر  تذاكر  املقيم  البعثة غري  لرئي�س  ي�شرف 

ب�شفة اأ�شلية اإىل مقر البعثة الأخرى املحالة عليه كلما اقت�شت حاجة العمل �شفره، وذلك وفقًا 

لل�شوابط الواردة يف املادة )69( من هذه الالئحة، كما ت�شرف له خم�ش�شات ال�شفر ونفقات 

الإقامة الفعلية له ولعائلته يف مقر البعثة الخرى املحالة عليه خالل الفرتات التي يتواجد فيها 

يف مقر تلك البعثة ح�شبما تقت�شيه حاجة العمل وبعد موافقة الوزارة.
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كما ت�شرف له )10%( من عالوة التمثيل املقررة له �شهريًا عن كل دولة بحد اأق�شى دولتني.

مادة )80(

يجوز للوزير بالتفاق مع الوزراء املخت�شني طبقًا ملقت�شيات امل�شلحة العامة، ندب ملحقني 

فنيني ع�شكريني اأو جتاريني اأو م�شت�شارين ثقافيني وم�شاعديهم اأو غريهم من الوزارات.

ويرتبط املنتدبون امل�شار اإليهم يف الفقرة ال�شابقة اإداريًا برئي�س البعثة اأو من يقوم مقامه 

ويخ�شعون لإ�شرافه وتوجيهه، ويحق للوزارات اأو اجلهات التابعني لها، الت�شال بهم وتوجيههم 

فنيًا.

هذه  من   )75( للمادة  طبقًا  بالإنابة  الدبلوما�شية  البعثات  باأعمال  القيام  لهم  يجوز  ول 

الالئحة اإّل يف حالة عدم وجود اأي ع�شو من اأع�شاء ال�شلك يف البعثة، وبعد موافقة الوزير على 

ذلك.

التي  للوظائف  املقررة  واملخ�ش�شات  والبدلت  العالوات  املنتدبني منها  الوزارات  وتتحمل 

ي�شغلونها والتي ُتعادل وظائف نظرائهم من اأع�شاء ال�شلك، وتكون املعادلة على اأ�شا�س املقارنة 

اأع�شاء  من  نظرائهم  ورواتب  وظائفهم  رواتب  جلداول  وفقًا  للملحقني  املقررة  الرواتب  بني 

ال�شلك الدبلوما�شي الواردة بجدول رواتبهم، ويف حالة عدم تطابق جداول املرتبات من حيث 

بداية ونهاية مربوط اأي درجة وظيفية، تتم املعادلة على اأ�شا�س الرفع للدرجة الأعلى، ويف جميع 

الأحوال ل يجوز اأن تتجاوز املخ�ش�شات للملحقني املخ�ش�شات املقررة لدرجة وزير مفو�س.

ويتمتع امللحقون عند عودتهم النهائية اإىل اململكة، بالإعفاءات اجلمركية املقررة لنظرائهم 

من اأع�شاء البعثة.

مادة )81(

بهذا  الوزارة  تقرره  ملا  ووفقًا  البعثة،  اخت�شا�س  دائرة  حدود  يف  البعثات  اأع�شاء  ُيبا�شر 

ال�شاأن، الخت�شا�شات القن�شلية الآتية:

اإ�شدار تذاكر المرور للمواطنين.  -1

قيد مواليد البحرينيين ووفياتهم.  -2

الت�شديق على العقود وال�شهادات وغيرها من الوثائق بما فيها ال�شادرة عن �شلطات الدولة   -3

المعتمدة لديها البعثة.

اإ�شدار تاأ�شيرات الدخـــول اإلى المملكة وفقًا للتعليمات والقرارات التنظيمية ال�شادرة بهذا   -4

ال�شاأن من الجهات المخت�شة.

اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة في حالة وفاة مواطن بحريني بالتن�شيق مع الجهات المعنية   -5
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في الدولة المعتمدة لديها البعثة.

اتخاذ اإجراءات تجديد الجوازات وتمديدها.  -6

تقديم العون والم�شاعدة لرعايا المملكة ومتابعة اأو�شاعهم.  -7

تح�شيل الر�شوم القن�شلية طبقًا للمادة )76( من القانون عن جميع الم�شتندات الم�شادق   -8

عليها.

اأية مهام واخت�شا�شات اأخرى لم يرد ذكرها في البنود ال�شابقة، وي�شدر ب�شاأنها قرارات اأو   -9

تعليمات بممار�شاتها من قبل البعثات.

مادة )82( 

يلتزم ع�شو ال�شلك الذي ُيار�س اخت�شا�شات قن�شلية بكافة قواعد و�شروط العمل القن�شلي 

الواردة بالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها، كما يلتزم باحرتام كافة 

قوانني واأنظمة الدولة املوفد للعمل بها.
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 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2019

ب�ساأن جدول عالو�ت �أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي و�لقن�سلي

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، 

املعدل بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )22( منه،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن جداول الدرجات املحددة ودرجات ورواتب ومعدلت 

العالوة الجتماعية لأع�شاء ال�شلكني الدبلوما�شي والقن�شلي،

وبناء على اقرتاح وزير اخلارجية،

وبعد التن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قـــرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

حُتدد العالوات امل�شتحقة لأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي وفقًا للجدول املرافق لهذا 

القرار.

�ملادة �لثانية

على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني -كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمـل به من اليـوم التايل لتاريخ ن�شـره يف اجلـريدة الر�شـمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

المــــــوافــــــق: 12 دي�شمبــــــــر 2019م
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 تعميم

 ب�ساأن عطلة �لعيد �لوطني �ملجيد ململكة �لبحرين

وعيد �جللو�س �لع�سرين

ل جميع الوزارات  مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س الع�شرين، ُتعطَّ

املوافَقني  والثالثاء  الإثنني  يومي  العامة  وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  باململكة  احلكومية  والأجهزة 

لل�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمرب 2019م.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

المــــــوافــــــق: 12 دي�شمبــــــــر 2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )124( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني �أع�ساء �للجنة �لعليا ل�سئون �حلج و�لعمرة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  املعدَّ احلج،  �شئون  بتنظيم   1976 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1997، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

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

 

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم اأع�شاء باللجنة العليا ل�شئون احلج والعمرة: ُيـعيَّ

وكيل محكمة التمييز 1- ف�شيلة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان  

وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية 2- الم�شت�شار وائل ر�شيد بوعالي   

وكيل محكمة التمييز 3- ف�شيلة ال�شيخ نا�شر بن اأحمد الع�شفور  

الوكيل الم�شاعد لل�شئون الإ�شالمية 4- ال�شيخ الدكتور محمد طاهر القطان  

ممثل وزارة الخارجية 5- ال�شيد اإبراهيم اأحمد الحجازي   

ممثل وزارة الداخلية 6- العميد ماهر بن اأحمد بو علي   

ممثل جمعية الهالل الأحمر البحريني 7- ال�شيد خليل محمد المريخي   

ممثل وزارة ال�شحة 8- الدكتور اإبراهيم فاروق عبيد   

�ملادة �لثانية

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

 

�ملادة �لثالثة

رًا للجنة. ـن ال�شيد خالد جا�شم املالود مقرِّ ُيـعيَّ
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�ملادة �لر�بعة

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

�ملادة �خلام�سة

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                       

 وزير �لعدل 

 و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق:  4  دي�شمبــر  2019م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

قر�ر رقم )126( ل�سنة 2019

باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية للمر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لو�ساطة لت�سوية �ملنازعات

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر �لآتي:

 �ملادة �لأوىل

الو�شاطة  2019 ب�شاأن  التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة  باأحكام الالئحة  ُيعمل 

لت�شوية املنازعات، املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 

 و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ 

المـــــوافــــــق: 11 دي�شمبــــــــر 2019م
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�لالئحة �لتنفيذية للمر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2019

ب�ساأن �لو�ساطة لت�سوية �ملنازعات

�أحكام عامة

مــــادة )1(

لأغرا�س تطبيق هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه الالئحة ذات املعاين 

الواردة باملر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية املنازعات، ما مل يقت�س 

�شياق الن�س خالف ذلك.

مــــادة )2(

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على الو�شاطة املحلية لت�شوية املنازعات.

جدول �لو�سطاء

مــــادة )3(

الو�شطاء  اأ�شماء  فيه  تقيد  الو�شطاء"  "جدول  ي�شمى  جدول  العام  امل�شجل  مبكتب  يعد 

املعتمدين، وين�شر اجلدول على املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنية ب�شئون العدل.

�سروط �لقيد يف جدول �لو�سطاء

مــــادة )4(

ي�شرتط فيمن يطلب قيده من الأ�شخا�س الطبيعيني بجدول الو�شطاء بالإ�شافة اإىل ال�شروط 

املن�شو�س عليها يف املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية 

املنازعات، توافر ال�شروط الآتية:

اأن يكـــون حا�شـــاًل علـــى درجـــة البكالوريو�ـــس اأو اللي�شان�س، علـــى الأقل، اأو مـــا يعادلها من   -1

ال�شهادات من اإحدى الجامعات اأو المعاهد المعترف بها.

األ تقل مدة خبرته في مجال تخ�ش�شه عن ثالث �شنوات.  -2

اأن يجتاز دورة في الو�شاطة وفقًا للمعايير وال�شروط التي ي�شدر بها قرار من الوزير، ويحدد   -3

القرار حالت الإعفاء من هذا ال�شرط.
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مــــادة )5(

ال�شروط  توافر  العتباريني،  الأ�شخا�س  من  الو�شطاء  بجدول  قيده  يطلب  فيمن  ي�شرتط 

الآتية:

اأن يكون مرخ�شًا له بالعمل في مملكة البحرين.   -1

اأن ي�شمي �شخ�شًا اأو اأكثر من العاملين الموؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم ال�شروط المقّررة   -2

لقْيد ال�شخ�س الطبيعي بجدول الو�شطاء لتمثيله في اإجراءات الو�شاطة.

�إجر�ء�ت �لقيد يف جدول �لو�سطاء 

مــــادة )6(

يقدم طلب القيد يف جدول الو�شطاء اإىل املوظف املخت�س يف الوزارة املعنية ب�شئون العدل 

على النموذج الذي تعده لهذا الغر�س، على اأن يكون م�شتوفيا كافة البيانات وم�شفوًعا بالأوراق 

وامل�شتندات الالزمة للتحقق من توافر �شروط القيد يف هذا اجلدول.

ويعر�س طلب القيد يف اجلدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار ي�شدره خالل ثالثني 

يوًما من تاريخ تقدمي الطلب، ويخطر به مقدم الطلب خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره.

ويعترب انق�شاء امليعاد املحدد للبت يف الطلب دون اإخطار �شاحب ال�شاأن بنتيجة البت فيه 

مبثابة رف�س لطلب القيد يف هذا اجلدول.

�إجر�ء�ت جتديد �لقيد يف جدول �لو�سطاء

مــــادة )7(

يقدم طلب جتديد القيد يف جدول الو�شطاء قبل ثالثني يومًا على الأقل من انتهاء مدة القيد 

اإىل املوظف املخت�س يف الوزارة املعنية ب�شئون العدل على النموذج الذي تعده لهذا الغر�س، على 

ا�شتمرار  للتحقق من  الالزمة  وامل�شتندات  بالأوراق  وم�شفوًعا  البيانات  كافة  يكون م�شتوفًيا  اأن 

توافر �شروط القيد يف هذا اجلدول.

ويعر�س طلب جتديد القيد يف اجلدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار ي�شدره خالل 

تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  التجديد  طالب  به  ويخطر  الطلب،  تقدمي  تاريخ  من  يومًا  ثالثني 

�شدوره.

ويعترب انق�شاء امليعاد املحدد للبت يف الطلب دون اإخطار طالب التجديد بنتيجة البت فيه 

مبثابة قبول لطلب جتديد القيد.
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ويرتتب على عدم تقدمي طلب جتديد القيد يف امليعاد املحدد �شطب ا�شم الو�شيط من جدول 

الو�شطاء بقرار من الوزير.

مدة �لقيد يف جدول �لو�سطاء

مــــادة )8(

تكون مدة القيد بجدول الو�شطاء ثالث �شنوات، ويكون التجديد ملدة مماثلة بذات الإجراءات 

املن�شو�س عليها يف املادة )7( من هذه الالئحة.

ويف حالة فقد اأي من ال�شروط املتعلقة بالقيد يف جدول اخلرباء يتم �شطب ا�شم الو�شيط من 

اجلدول بقرار من الوزير.

�إجر�ء�ت �لو�ساطة

مــــادة )9(

يجوز لالأطراف التفاق على القواعد التي حتكم الو�شاطة اأو الطريقة التي جترى بها، وعند 

عدم التفاق على ذلك، يكون للو�شيط احلق يف اإجراء الو�شاطة طبقا للقواعد اأو الطريقة التي 

يراها منا�شبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الو�شاطة، ومبا ل يخالف النظام العام.

مــــادة )10(

اإجراءات الو�شاطة اللتزام مببداأ امل�شاواة يف معاملة الأطراف،  اأثناء  يجب على الو�شيط 

وذلك مبراعاة ظروف النزاع.

وللو�شيط يف اأي من مراحل اإجراءات الو�شاطة اأن يقرتح على الطرفني حال للنزاع دون اأن 

تكون له �شالحية فر�شه عليهم.

�سروط �نعقاد جل�سات �لو�ساطة

مــــادة )11(

وكالئهم  بوا�شطة  اأو  باأنف�شهم  الأطراف  ح�شور  الو�شاطة  جل�شات  انعقاد  ل�شحة  ي�شرتط 

املفو�شني بال�شلح مع الو�شيط –�شخ�شيًا اأو عن طريق الو�شائل اللكرتونية- لتحديد امل�شائل 

حمل النزاع وطلبات كل طرف ودفوعه واأوجه دفاعه، وللو�شيط النفراد بكل طرف على حدة 

واتخاذ ما يراه منا�شبًا لتقريب وجهات النظر بهدف الو�شول اإىل ت�شويه ودية للنزاع.

ول يجوز لغري اأطراف النزاع اأو وكالئهم املفو�شني بال�شلح ح�شور جل�شات الو�شاطة، ما مل 

يتفق الأطراف على خالف ذلك.
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تنحي �لو�سيط ورده من �لأطر�ف

مــــادة )12(

يتنع على الو�شيط اأن يقوم بالو�شاطة اإذا كانت بينه وبني اأحد الأطراف قرابة اأو م�شاهرة 

على  ال�شابقة  الإجراءات  من  اأي  يف  النزاع  اأطراف  لأحد  وكياًل  كان  اأو  الرابعة  الدرجة  حتى 

راأيًا  اأبدى  اأن  �شبق  اأو  �شخ�شية  م�شلحة  النزاع  يف  له  كان  اأو  مبو�شوعها،  واملتعلقة  الو�شاطة 

ب�شاأنه، وعليه اأن يتنحى فور علمه بذلك يف اأي مرحلة كانت عليها اجراءات الو�شاطة، وله اأن 

يعتذر لأي �شبب يدعوه ل�شت�شعار احلرج.

حالت  من  حالة  بقيام  علمه  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  النزاع  اأطراف  من  لأي  ويجوز 

المتناع اأو التنحي اأن يرد الو�شيط باإبداء رغبته يف ا�شتبدال و�شيط اآخر يحل حمله.

وذلك كله ما مل يقبل الأطراف كتابة تعيينه و�شيطًا بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة 

الو�شيط.

�لو�ساطة �أثناء نظر �لدعوى

مــــادة )13(

يف  املحكمة  تثبت  الدعوى  نظر  اأثناء  الو�شاطة  اإىل  اللجوء  على  النزاع  اأطراف  اتفق  اإذا 

حم�شر جل�شتها ما مت التفاق عليه واملدة التي ُتوقف الدعوى خاللها. 

�نتهاء �إجر�ء�ت �لو�ساطة

مــــادة )14(

تنتهي اإجراءات الو�شاطة، يف اأي من احلالت الآتية:

1-  اإبرام الأطراف اتفاق الت�شوية.

اإعالن اأحد الأطراف عدم رغبته في ا�شتمرار الو�شاطة.  -2

انتهاء مدة الو�شاطة المتفق عليها ما لم يتفق الطراف على تمديدها.  -3

�لإعفاء من �لر�سوم

مــــادة )15(

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

اإيداع اتفاق الت�شوية خالل  اإذا مت  ُيعــفى رافع الدعوى من الر�شم الق�شائي كله  الف�شل فيها، 

اأربعة  التفاق خالل  ايداع هذا  اإذا مت  الر�شم  ويعفى من ن�شف  الدعوى،  قيد  تاريخ  �شهر من 

اأ�شهر من تاريخ قيد الدعوى، فاإذا جتاوز ايداع الت�شوية اأربعة اأ�شهر تقرر الر�شم كاماًل يف حق 
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رافع الدعوى.

وتقرر املحكمة اإعفاء رافع الدعوى من الر�شم ُكله اأو بع�شه، اأو باإلزامه بالر�شم كاماًل اأو 

املتبقي منه، اأو رده اإليه –بح�شب الحوال-.

واإذا مت ت�شوية النزاع من خالل اإجراءات الو�شاطة جزئيًا اأثناء نظر الدعوى اأمام املحكمة 

املادة  الأوىل من هذه  الفقرة  املبينة يف  الر�شوم  العفاء من  اأحكام  ُتطبق  فيها،  الف�شل  وقبل 

ب�شاأن ما متت ت�شويته فقط.
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )127( ل�سنة 2019

ب�ساأن قبول ونطاق �لتعامل �لإلكرتوين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، 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،

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

واملعامالت  اخلطابات  قانون  باإ�شدار   2018 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإلكرتونية، 

باإر�شال وت�شلُّم  الفنية اخلا�شة  2018 بتنظيم ال�شرتاطات  ل�شنة  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الواردة يف  املعاين  به ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  القرار يكون  اأحكام هذا  يف تطبيق 

بقانون رقم )54(  باملر�شوم  ال�شادر  الإلكرتونية  واملعامالت  املادة )1( من قانون اخلطابات 

ل�شنة 2018.

�ملادة �لثانية

وجه  على  وتقبل  التعامل الإلكرتوين،  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعتمد 

وذلك  الإلكرتونية،  بالو�شائل  والتوقيع  ال�شجالت،  وتخزين  وت�شلُّم  واإر�شال  اإن�شاء  اخل�شو�س 

�شمن النطاق وبال�شروط املحددة يف هذا القرار.

�ملادة �لثالثة

يكون قبول ونطاق التعامل اللكرتوين يف الأمور الآتية:

جميـــع اإجـــراءات قيـــد الدعـــوى واأداء ر�شومهـــا واإدارتها ونظرهـــا بما في ذلـــك الإعالنات  اأ- 
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الق�شائية والمخاطبات وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وتبادل المذكرات وطلبات 

اإجـــراءات الإثبات والإدخـــال والتدخـــل واخت�شام الغيـــر والطلبات العار�شـــة والإجراءات 

التحفظيـــة والمحا�شر والقـــرارات والأحكام ال�شادرة من المحاكم علـــى اختالف اأنواعها 

ودرجاتهـــا والطعن عليها، واإجراءات تنفيذ الأحـــكام والطعن عليها وت�شمل تلك الإجراءات 

تقديم طلبات التنفيذ وقيدها وا�شعارات العالنات الق�شائية والقرارات والأحكام ال�شادرة 

من قا�شي التنفيذ.

تقديم الطلبات المتعلقة بخدمات اأموال القا�شرين. ب- 

الخدمات المتعلقة بالمحامين. ج- 

الخدمات المتعلقة بالخبراء. د- 

الخدمات المتعلقة بالتوثيق. هـ- 

�ملادة �لر�بعة

القرار  املذكورة يف  الفنية  بال�شرتاطات  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  تلتزم وزارة 

رقم )36( ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُّم وحتديث ال�شجالت 

والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة، يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة 

من هذا القرار.

�ملادة �خلام�سة

ُيلغى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 

 و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ 

المـــــوافــــــق: 11 دي�شمبــــــــر 2019م
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هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار

 قر�ر رقم )3(  ل�سنة 2019

ب�ساأن �لرتخي�س بت�سجيل جمعية مركز �إنكي للفنون �لأد�ئية

رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار:

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

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

1989، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1991 ب�شاأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات 

والأندية الثقافية والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

الثقافية  والأندية  اجلمعيات  قْيـد  �شجل  تنظيم  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

والفنية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة الإعالم،

املخت�س  والوزير  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  بت�شمية   2012 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

باجلمعيات الثقافية، وحتديد اخت�شا�شاتهما،

وبناًء على عْر�س مدير عام اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـل جمعية مركز اإنكي للفنون الأدائية يف �شجل قْيـد اجلمعيات الثقافية حتت القيد رقم  ُتـ�شجَّ

ـن يف نظامها الأ�شا�شي املرافق. ـ�س لها بالعمل ِوْفـق ما هو مبيَّ )ج -47(، وُيـرخَّ

مادة )2(

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

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

رئي�س هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار

 مي بنت حممد �آل خليفة 

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الثاني 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 3 ديـ�شـمـبـــــر 2019م



العدد: 3449 – الخميس 12 ديسمبر 2019

57

بيان باأ�سماء

موؤ�س�سي جمعية مركز �إنكي للفنون �لأد�ئية

1- اأمين يو�شف ال�شايغ.

2- با�شل ح�شين اآل عبا�س.

3- جمانة جعفر الق�شاب.

4- جمعان �شالح الرويعي.

5- ح�شين اأحمد العريبي.

6- ح�شين محمد الرفاعي.

7- خالد فار�س الرويعي.

8- خليل مبارك الرميثي.

9- �شعاد مو�شى عو�س اهلل.

10- زينب ر�شي مر�شي.

11- �شو�شن ح�شن جا�شم.

ـاف. 12- عبداللطيف نبيل ال�شحَّ

13- محمد عبدالرحيم �شاهين.

14- نوف نبيل عبدالرحمن.
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ملخ�س �لنظام �لأ�سا�سي

جلمعية مركز �إنكي للفنون �لأد�ئية

اأكد النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 2019 حتت قيد 

رقم )ج ــــ 47( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 

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

ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

ـل اجلمعية بهيئة البحرين للثقافة والآثار طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )5( ل�شنة  ت�شجَّ

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف  والأندية الجتماعية  �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات  1991 يف 

وزارة الإعالم.

وتثُبـت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها يف مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار، الكائن 

على العنوان التايل: مبنى 465 طريق 2209 جممع 322 املنامة، وهو مكان انعقاد الجتماعات 

البحرين  هيئة  وموافقة  الإدارة  جمل�س  تقديرات  بح�شب  املقر  تغيري  ويجوز  اإدارتها،  ومركز 

للثقافة والآثار.

اجلهات  مع  بالتن�شيق  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية   تقوم 

املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

تدريب العاملين في الحقول الأدائية والب�شرية على الممار�شات الإدارية والفنية المتقدمة.  .1

ت�شجيـــع تبـــادل الخبرات بين العاملين فـــي الحقول الأدائية والب�شريـــة بين البحرين ودول   .2

العالم. 

ال�شعي اإلى ن�شر وترجمة الكتب والأبحاث في مجالت الفنون الأدائية.  .3

التنظيم والتهيئة للور�س المتخ�ش�شة.  .4

رْبـــط الواقع البحريني مع المراكـــز الإبداعية للفنون الأدائية والب�شرية في العالم من اأجل   .5

التدريب.

العمل على اإيجاد �شراكة حقيقية بين العاملين في دول العالم في القطاع الأدائي والب�شري.  .6

تهيئة قاعدة بحثية ُتـعَنى بالفنون الأدائية والب�شرية في البحرين ورْبـطها بالعالم.  .7

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

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:

دعم الو�شط العامل في الفنون الأدائية والب�شرية المحلية عبر تقديم الم�شورة وا�شتقطاب   .1
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المدربين في جميع التخ�ش�شات.

تاأ�شي�ـــس �شبكة محلية ذات �شلة بالدول الإقليمية والعالمية من اأجل تبادل الخبرات وتنظيم   .2

اللقاءات.

ـ�شة. ترجمة ون�شر الأبحاث المتخ�شِّ  .3

اإطالق من�شة عرو�س لت�شجيل وتوثيق الور�س واللقاءات والندوات في الو�شائل المتاحة.  .4

العمل على توثيق تاريخ الحركة الأدائية والب�شرية في البحرين.  .5

اإقامـــة المهرجانـــات الخا�شـــة لتعميـــق مفاهيـــم الطـــالع والم�شاركـــة مـــع دول العالم في   .6

مجـــالت الفنون الأدائية المختلفة، وذلك بغر�س جْعـل البحرين محطة مهمة �شمن رزنامة 

المهرجانـــات الدولية فـــي مجالت الفنون الأدائيـــة والب�شرية، والعمل علـــى تكثيف الوعي 

بح�شارات البحرين المتجذرة.

اإقامـــة المراكز البحثيـــة والتدريبية، والعمل على ت�شمية هذه المراكـــز باأ�شماء رواد الفنون   .7

الأدائية  بمملكة البحرين، توثيقًا واحتفاًء بالأدوار التي قاموا بها في هذه الجوانب.

8.  ال�شتفادة من المدربين العالميين في مجالت الفنون الأدائية والب�شرية. 

ـل عمقًا فنيًا مختلفًا. ا�شت�شافة العرو�س الأدائية العالمية التي ت�شكِّ  .9

10.  التوا�شـــل مـــع المنظمات والجماعات التـــي ُتـعَنى بالفنون الأدائيـــة والب�شرية في المحيط 

الخليجـــي والعربـــي والعالمـــي؛ لأجـــل ال�شتفادة مـــن الخبـــرات والتجـــارب الخا�شة بتلك 

المنظمات لتطوير فنون الأداء بمملكة البحرين.

 ويجب اأْن تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية:

األ يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا.  .1

2.  اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3.   اأن يكـــون ح�شن ال�شمعـــة وال�شلوك، واألَّ يكون قد ُحـِكـم عليه فـــي جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

اأن تكون له اإبداعات اأو اهتمامات في مجالت ن�شاط الجمعية.  .4

اأن يلتزم بمبادىء الجمعية ونظامها، واأن يعمل على تحقيق اأهدافها.  .5

اأن يلتزم بح�شور اجتماعات الجمعية.  .6

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

له اأمام اجلمعية العمومية  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، وحق الع�شو يف التََّظلُّم من قرار ف�شْ

العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا ال�شاأن.
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اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 

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

جميع اأجهزتها وجلانها واأع�شائها.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية، وال�شروط 

باعها عند عْقدها، والن�شاب القانوين الواجب توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها  الواجب اتِّ

والدعوة اإليها.

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

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

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

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها؛ حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  ه يف  وحقَّ فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وتتكون اإيرادات اجلمعية من:

ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قْيـده اأو اإعادة قْيـده بع�شويتها.  .1

ا�شتراكات الأع�شاء.  .2

الهبات والتبرعات التي يتم الت�شريح بقبولها ِوْفـق النظم القانونية.   .3

اإيـــرادات الحفالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التـــي تقيمها اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد   .4

اأْخـذ موافقة الجهات المخت�شة.

الأرباح والفوائد الناتجة عن ا�شتثمار اأموالها في حدود القوانين المعمول بها.  .5

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

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها، وقواعد حلِّها 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

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

يف ميدان عمل اجلمعية.

 



العدد: 3449 – الخميس 12 ديسمبر 2019

61

قر�ر�ت ��ستمالك

قر�ر ��ستمالك رقم )16( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك ملك  

وامل�شجل  الغريفة،  يف  الكائن  و�شركائهما،  الغريفي  عبداهلل  علوي  ابني  حيدر  وال�شيد  عبا�س  ال�شيد 

باملقدمة رقم 2019/4678 عقار رقم 03043444، وذلك من اأجل املحافظة على حَرم الطريق، ح�شب 

طلب  وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين/ الطرق.

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

على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الهاتف رقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

                                                          

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

قر�ر ��ستمالك رقم )17( ل�سنة 2019

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  جمرة،  بني  يف  الكائن  عبدالر�شول،  حممد  ح�شني  زهرة  ال�شيدة/  ملك  من 

2010/3836 عقار رقم 05044520، وذلك من اأجل اإقامة م�شاريع حكومية ثقافية، ح�شب طلب  هيئة 

البحرين للثقافة والآثار.

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

على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  مراجعة 

الهاتف رقم 17981889 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع 

                                                          

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعالن رقم )1124( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

يو�شف الجميري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شار الهدهد للتعليم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

36007-4، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خالد اأحمد يو�شف الجميري، ولوؤي اأحمد 

اأمين محمود ال�شريف، والحارث بن وهيب بن محمد يا�شين قر�شي.  

�إعالن رقم )1125( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

عبداهلل جعفر محمد علي اآل �شيف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الزهور لالأيدي العاملة(، الم�شجلة 

قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  الثالث من  الفرع  تحويل  86916، طالبة  رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاطمة عبداهلل جعفر 

محمد علي اآل �شيف، وطارق ميرزا عبدالح�شين جعفر.

�إعالن رقم )1126( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

 

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  الم�شلم  )علي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عن  نيابة  للتدقيق،  الخليج 

بموجب القيد رقم 65266-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية 
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لكل من: علي  وتكون مملوكة  دينار بحريني،  األف(  250،000 )مائتان وخم�شون  راأ�شمالها مبلغ مقداره  مقفلة، 

محمد جبر الم�شلم، وهند عي�شى جا�شم الجودر، ورنا علي محمد جبر الم�شلم، ونورة علي محمد جبر الم�شلم، 

ومحمد علي محمد جبر الم�شلم، ومنار علي محمد جبر الم�شلم، وفاطمة علي محمد جبر الم�شلم، ومنى علي 

محمد جبر الم�شلم، ومريم علي محمد جبر الم�شلم، وعي�شى علي محمد جبر الم�شلم، وعبدالعزيز علي محمد 

جبر الم�شلم، وهند علي محمد جبر الم�شلم.

 �إعالن رقم )1127( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

تحويل  طالبًا   ،38583 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المالب�س(،  وكي  لغ�شل  )الندير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية 

الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم ومقهى اللمبي(، والفرع الخام�س منها والم�شمى )مطعم اللمبي( 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ جعفر عبا�س خمي�س يعقوب.

 

�إعالن رقم )1128( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

علي عبدالعزيز الأدرج، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اليرموك لكي المالب�س(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 44675، طالبًا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )فهيم لخردة المعادن( اإلى �شركة ت�شامن 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة فهيم لخردة المعادن/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار 

بحريني وتكون مملوكة لكل من: FAHEEM ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF، وعبدالنبي علي عبدالعزيز 

الأدرج.

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.

�إعالن رقم )1129( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإمداد كابيتال القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

129676، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه لل�شيد/ ه�شام بن نا�شر بن حمد الزرعة.

�إعالن رقم )1130( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

محمد ح�شن بوح�شر الكبي�شي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بحرين اإك�شبر�س لل�شياحة وال�شفر(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 36100، طالبة تحويل الفرعين الثالث والتا�شع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني،  وتكون مملوكة لكل من: منى 

 ABDUL RAHIMAN ABDUL SAKEER و ،SIYAD PUTHIYARAMBATHمحمد ح�شن بوح�شر الكبي�شي، و

.NALAKATH

 

�إعالن رقم )1131( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

للخياطة(،  يونيفورم�س  تى  )اإت�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شند،  اآل  ح�شن  علي  عبداللطيف 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 123812، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالجليل عبداللطيف 

 .GEORGE JOSEPH DSOUZA علي ح�شن اآل �شند، و

�إعالن رقم )1132( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

  

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

عبداهلل بن اأحمد الغتم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خياطه فا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

13639، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن رقم )1133( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  التي تحمل ا�شم )النماء  الفردية  الموؤ�ش�شة  العليوات، مالك  عبدالكريم عبداهلل 

القيد رقم 23126، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبدالكريم عبداهلل العليوات، و 

.THYVALAPPIL SARAFUDDEEN

�إعالن رقم )1134( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  كماجي(،  )مخبز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شند،  من�شور  حميد 

52430-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ح�شين حميد من�شور �شند، واأ�شامة حميد من�شور �شند.    

�إعالن رقم )1135( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 

 ،112088 اإ�س للموؤتمرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم   ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأو دبليو 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة  طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

لكل من:  وت�شبح مملوكة  دينار بحريني،  )األفين(   2،000 وبراأ�شمال مقداره  للموؤتمرات ذ.م.م(،  اإ�س  دبليو  اأو 

ALBARRA MARZOUK ZAHRAN ومرزوق �شابر محمد زهران.

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.

�إعالن رقم )1136( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
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الم�شجلة  المنزلية(،  فات  المنظِّ لبيع  )حنين  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الميل،  عبداهلل  نا�شر 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبا   ،11739 رقم  القيد  بموجب 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداهلل نا�شر عبداهلل الميل، و

       . SIVARAJAN SUBHASHBABU MACHERY

        

�إعالن رقم )1137( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

عبداهلل بن اأحمد الغتم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )علي بن عبداهلل الغتم للمقاولت(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 13639، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام )4، 5، 6، 9 و10( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة مجموعة علي بن عبداهلل الغتم للمقاولت �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

�إعالن رقم )1138( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

ح�شين جا�شم عطية، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عطية التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

69926-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من: جا�شم ح�شين جا�شم عطية، و

 . SUDHEER NELLIPARAMBIL GOPALAN
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رقم �لدعوى: 2019/18 / غرفة

 �إعالن بقر�ر ت�سكيل هيئة ت�سوية �لنز�ع رقم )28 /ل 40( ل�سنة 2019

 وموعد ح�سور �جلل�سة �أمام �لهيئة

�لمدعية: وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

موطن ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين.

�لمدعى عليها �لأولى )�لأ�سلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

�لمدعى عليه �لثاني )�لمدَخل �لأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شى.

 �لمدعى عليه �لثالث )�لمدَخل �لثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع.

�لمدعى عليه �لر�بع )�لمدَخل �لثالث(: ميرزا عبدالر�شول محمد الطوا�س.

�لمدعـــى عليهـــا �لخام�ســـة )�لمدَخلـــة �لر�بعـــة(: �شركـــة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري.

وكيلهم جميعاً عد� �لمدعى عليه �لر�بع )�لمدَخل �لثالث(: حافظ علي محمد حاجي.

موطـــن وكيلهـــم جميعاً عد� �لمدعى عليه �لر�بـــع: مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 

1، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

قر�ر ت�سكيل هيئة ت�سوية �لنز�ع رقم )28/ل40( ل�سنة 2019

ل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/18/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:  ُت�شكَّ

)رئي�ًشا(. 1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال  

)ع�شًوا(. 2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي   

)ع�شًوا(. 3. الأ�شتاذ �شلمان عي�شى فليفل   

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الرابع )املدَخل الثالث( املذكور اأعاله، 

بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع وموعد ح�شور جل�شة نظر الدعوى اأمام الهيئة واملقرر عقدها 

مبقر الغرفة بتاريخ 25 دي�شمرب 2019 عند ال�شاعة ١١:٣٠�شباًحا، وعنوانها: بناية البارك بالزا، 

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين. وذلك 

عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها 

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم 

)30( ل�شنة 2009، ليعلم.

    

مدير�لدعوى

 لدى غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات


