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 �أمر ملكي رقم )1( ل�سنة 2020

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

الدرجة  من  البحرين  و�شام  ال�شعد  عبدالرحمن  را�شد  عبدالرحمن  الركن  اللواء  ُيـمنح   

الأوىل.

�ملادة �لثانية

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

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 5 يــنــايـــــــــــــــــــــــر 2020م
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 �أمر ملكي رقم )2( ل�سنة 2020

مبْنـح و�سام

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

 بعد الطالع على الد�شتور،

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

 

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

 ُيـمنح املقدم الركن �شمو ال�شيخ �شلمان بن حممد بن عي�شى اآل خليفة و�شام البحرين من 

الدرجة الثانية.

�ملادة �لثانية

 ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيــن�َشــر يف اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 12 جمـادى الأولى 1441هـ

الموافق: 7 يــنــايــــــــــــــــــــــــر 2020م
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 �أمر ملكي رقم )3( ل�سنة 2020

 بتكليف ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى

�لقيام مبهام �حلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

 

�أمرنا بالآتي:

 �ملادة �لأوىل

 ُيـعهد اإىل ويلِّ عهِدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنَّ

�ملادة �لثانية

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

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 13 جمادى الأولى 1441هـ

المـوافـق: 8 يــنــايـــــــــــــــــــــــر 2020م
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 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2020

 باإن�ساء وت�سكيل جلنة متابعة تنفيذ �خلطة �لوطنية لكفاءة �لطاقة 

و�خلطة �لوطنية للطاقة �ملتجددة ومبادر�تهما 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والأمن القت�شادي، وتعديالته،

لكفاءة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  جلنة  بت�شكيل   2017 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

الطاقة، واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة ومبادراتهما،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

الوطنية  واخلطة  الطاقة  لكفاءة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  )جلنة  ت�شمى  جلنة  ُتـن�شاأ 

ـل على النحو الآتي: للطاقة املتجددة ومبادراتهما(، وُتـ�شكَّ

رئي�شًا. 1- رئي�س هيئة الطاقة الم�شتدامة   

ـْفط والغاز.  ممثاًل عن الهيئة الوطنية للنِّ ـْفط والغاز   2- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للنِّ

ممثاًل عن المجل�س الأعلى للبيئة. 3- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة  

ممثاًل عن هيئة الكهرباء والماء. 4- نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط والم�شاريع  

ممثاًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة   5- الوكيل الم�شاعد للتجارة المحلية والخارجية  

                       وال�شياحة.

ممثاًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة   6- الوكيل الم�شاعد لتنمية ال�شناعة   

                       وال�شياحة.

ممثاًل عن وزارة الموا�شالت    7- الوكيل الم�شاعد للنقل الجوي و�شالمة واأمن الطيران  

                           والت�شالت.

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات    8- الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات الفنية   

والتخطيط العمراني.   

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات    9- الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات البلدية الم�شتركة  

والتخطيط العمراني.   

ممثاًل عن وزارة الإ�شكان. 10- الوكيل الم�شاعد لم�شاريع الإ�شكان  
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ممثاًل عن وزارة المالية والقت�شاد   11- مدير اإدارة التخ�شي�س والتعاقدات  

الوطني.   

12- ممثل عن مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.

 وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

�ملادة �لثانية

تكون  ول  رئي�شها،  من  بدعوة  اأ�شهر  ثالثة  كل  واحدة  مرة  دورية  ب�شفة  اللجنة  جتتمع 

اجتماعاتها �شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س.

َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات ُيـرجَّ

�ملادة �لثالثة

تعر�س اللجنة تو�شياتها على اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي لعتمادها 

اأو البت فيها.

�ملادة �لر�بعة

تتم دعوة ممثل عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حل�شور الجتماع.

�ملادة �خلام�سة

لكفاءة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  جلنة  بت�شكيل   2017 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيـلغى 

الطاقة، واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة ومبادراتهما. 

�ملادة �ل�ساد�سة

التايل  اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  الوزراء  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 5 ينــــايــــــــــــــــــــــر 2020م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

 قر�ر رقم )94( ل�سنة 2019

 ب�ساأن جتديد مدة تعيني جمل�س �لإد�رة

�ملوؤقت جلمعية �ملقاولني �لبحرينية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املقاولني البحرينية،

املقاولني  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  2019ب�شاأن  ل�شنة   )43( رقم  القرار  وعلى 

البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املقاولني البحرينية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/12/29، والثابتة فيها 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،44  ،33  ،32 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )29، 

ل�شنة 1989، 

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حلـُ�ْشـن �شري العمل بجمعية املقاولني البحرينية،

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

قرر �لآتي:

مادة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية املقاولني البحرينية ملدة �شتة اأ�شهر برئا�شة  جتدَّ

ال�شيد/ علي عبداهلل عبا�س مرهون، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- محمد عبدالغفار الكوهجي.

2- خليل اإبراهيم �شاهين.

3- ال�شيد محمد �شلمان محفوظ.

4- محمد يو�شف الحو�شني.

5- نواف محمد جواد الج�شي.

6- يون�س يو�شف اأحمد الدم�شتاني.

7- خلف حبيب حجير.

8- عبدالعزيز محمد علي ال�شمالن.
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9- ه�شام عبدالجليل علي مطر. 

يقي. ـدِّ 10- اأحمد علي ال�شِّ

11- فريد غالم عبا�س بدر.

مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

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، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

نًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحه وتطوير وتنظيم  اجلمعية، مت�شمِّ

العمل به، ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من 

تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  ويعِر�س  الوزارة،  موافقة  وبعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )1( باملادة 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 دي�شـمبـــــــــــر 2019م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2019

ب�ساأن �للجان �لطبية �لعامة 

 

وزير ال�شحة:

  بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 باإ�شدار قانون اخلدمة املدنية، وتعديالته، 

 ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

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

2010، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبيان  العامة  الطبية  اللجان  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

اخت�شا�شها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفح�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط مْنـح �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل 

من ذوي الإعاقة، اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل جلنة طبية عامة ملبا�شرة اأعمال اخلربة 

اأمام املحاكم، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لتي:

مادة )1(

ُتـن�شاأ اللجان الطبية العامة على النحو الآتي:

لجنة اللياقة للعمل والتقاعد ب�شبب العجز الطبيعي.  -1
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لجنة تقييم واعتماد الإجازات الَمَر�شية والمراِفـقة من داخل وخارج المملكة.   -2

لجنة تقييم حالت الطب النف�شي.  -3

لجنة الأمرا�س المهنية واإ�شابات العمل.  -4

لجنة الحالت المحالة من المحاكم والنيابة العامة وت�شخي�س وتقييم الأ�شخا�س المتهمين   -5

والمحكوم عليه نف�شيًا وعقليًا، وتقييم الإ�شابات الناتجة عن حوادث المرور.

لجنـــة التخ�ش�شات الطبية )الأنـــف والأذن والحنجرة، العيون، المـــخ والأع�شاب، القلب،   -6

الن�شاء والولدة، العظام، والباطنية(.

لجنة ال�شتبدال والتاأمين الختياري.   -7

لجنة ال�شحة العامة.  -8

ويجوز بقرار من وزير ال�شحة اإن�شاء جلان اأخرى متى دعت احلاجة اإىل ذلك.

  

مادة )2(

ـل كل جلنة من اللجان الطبية العامة بقرار من الوزير، على النحو الآتي:  ُتـ�شكَّ

1-  برئا�شـــة رئي�ـــس اللجان الطبية العامة اأو نائبه اأو ِمـن بيـــن اأقدم اأع�شاء اللجنة من الأطباء 

ال�شت�شاريين العاملين بوزارة ال�شحة.

2-  نائب للرئي�س.

 3- ع�شوية اأربعة من الأطباء ال�شت�شاريين من ذوي الخبرة والخت�شا�س العاملين بالوزارة.

 ويجوز اأن ت�شم اللجان يف ع�شويتها اأطباء ا�شت�شاريني من غري العاملني بالوزارة.

مادة )3(

تخت�س اللجنة الطبية العامة بالنظر يف كل ما ُيـعهد اإليها بالقوانني اأو اللوائح اأو القرارات، 

كما تخت�س بالآتي:

التدقيـــق على نتائـــج الفْحـ�س الطبـــي للعاملين الوافدين فـــي القطاعين العـــام والخا�س؛   -1

هم من الأمرا�س ال�شارية.   لتحديد لياقتهم ال�شحية وُخـُلـوِّ

اإجـــراء الفحو�شات الطبية الالزمة لتقييم وتحديد لياقة الموظفين ال�شحية للعمل الحالي   -2

في القطاعين العام والخا�س.

تقييم وتحديد ن�شبة ودرجة العْجـز الناتج عن الإ�شابات الجنائية والأخطاء الطبية وحوادث   -3

المرور واإ�شابات العمل.
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�س حياتهم للخطر  تقييـــم الأ�شباب ال�شحية لإنهاء ِخـْدمات الموظفين واإثبات اأنها قد ُتـَعـرِّ  -4

في حالة ا�شتمرارهم في الخدمة.

اعتمـــاد التقارير والفحو�شات الطبية وتكاليف العـــالج للمبتعثين ِمـن ِقـَبـل مختلف الجهات   -5

الحكومية.

تقييم واعتماد التقارير وال�شهـــادات الطبية لمختلف اأنواع الإجازات لموظفي القطاع العام   -6

والقطـــاع الخا�س كالإجازات الَمـَر�شية واإجازات المراَفـقـــة والإجازات الإ�شافية واإجازات 

اإ�شابة العمل داخل وخارج مملكة البحرين.

تقدير ال�شن للمواطنين والمقيمين.  -7

اإبداء الراأي الطبي للحالت المحالة من المحاكم ومراكز ال�شرطة والنيابة العامة.  -8

اإجـــراء الفحو�شات الالزمـــة المتعلقة بتقدير اللياقة ل�شياقة ال�شيـــارات والدراجات النارية   -9

للحالت المحالة من الإدارة العامة للمرور.

10- تقييـــم مدى ا�شتحقـــاق �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل مـــن ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى 

�شخ�شًا ذا اإعاقة.

11- مراجعـــة وتقييـــم الحالـــة ال�شحيـــة للموظفين والمتقاعديـــن المتقدمين بطلـــب ا�شتبدال 

المعا�ـــس )القترا�س من الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي(، بالإ�شافة اإلى مراجعة وتقييم 

طلبات التاأمين الختياري لأ�شحاب المهن الحرة والم�شتغلين لح�شابهم الخا�س، من خالل 

اإجراء الفحو�شات الطبية الالزمة واإبداء الراأي في الطلب ب�شاأنها. 

12- تقييـــم اأهلية الفرد في ا�شتحقاقه للمعا�ـــس التقاعدي لأحد اأقاربه من عدمه في حالة عدم 

ـب(. ـَكـ�شُّ مقدرته على العمل )التَّ

13- تقييم حالت الأمرا�س المهنية وتحديد ن�شبة العْجز الناتجة عنها.

وتلتزم اللجان بالإجراءات واملواعيد التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة اأو الواردة 

ـمة للحالت حمل القرارات املطعون عليها. بالقوانني اأو القرارات املنظِّ

مادة )4(

حالة  يف  لها  ويجوز  ال�شحة،  بوزارة  الطبية  اللجان  مبقر  العامة  الطبية  اللجان  جتتمع   

ال�شرورة اأن تعقد اجتماعها يف مكان اآخر مبوافقة رئي�شها، كما يجوز لها بعد موافقة رئي�شها 

وتقييم  ه  لفْحـ�شِ اللجنة  اأمام  مثوله  ر  تَعـذُّ امل�شت�شفيات يف حالة  باأحد  م  املنوَّ للمري�س  النتقال 

حالته؛ ليت�شنى لها اتخاذ القرار املنا�شب.

 ويحدد رئي�س اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتن�شيق مع اأع�شائها، ويكون انعقادها 
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�شحيحاً بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبة. وللجان ال�شتعانة 

وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني،  اخلرباء  من  ترى  مَبـن 

لآرائهم، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف قراراتها.

مادة )5(

حالة  ويف  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  ـبة،  م�شبَّ قراراتها  العامة  الطبية  اللجان  ُتـ�شِدر 

بالبت يف  ال�شادر  قرارها  ويكون  الجتماع،  رئي�س  الذي منه  ح اجلانب  ُيـرجَّ الأ�شوات  َتـ�شاوي 

ال�شتئناف نهائيًا.

مادة )6(

التابعة  املعامل  اأو  والعاملني يف وزارة ال�شحة  الأطباء  العامة تكليف  الطبية  للجان   يجوز 

تراه  ما  اأو  اأ�شعة  �شور  اأو  فنية  تقارير  بتقدمي  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شحة  لوزارة 

اللجان لزمًا لال�شتعانة به يف اإ�شدار قراراتها، كما اأن لها احلق يف طلب احل�شول على امللفات 

وال�شجالت الطبية من امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة والعيادات اخلا�شة وجميع �شاغلي اإحدى 

املهن الطبية امل�شاندة، وذلك للحالت التي ُتـعَر�س عليها، ولها حتويلها اىل التخ�ش�شات الطبية 

التي تراها لإعداد تقارير اأو اإجراء الفحو�شات والتحاليل الالزمة لإ�شدار قراراتها.

مادة )7(

لأداء  يلزم  وتزويدها مبا  للجان،  العمل  تهيئة ظروف  العامة  الطبية  اللجان  رئي�س  يتوىل   

ر لها يحدد اخت�شا�شاته، على اأن يقوم مقرر اللجنة باإم�شاك �شجالت لقْيـد  عملها، واختيار مقرِّ

ـنًا بها تاريخ اإحالتها للجان، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة  احلالت املعرو�شة على اللجان، مبيَّ

ب�شاأنها، وتاريخ اإخطار جهة التحويل بقرار اللجنة الطبية العامة، واأية مهام اأخرى يكلَّـف بها من 

ِقـَبـل رئي�س اللجان الطبية.

مادة )8(

 تكون مداولت اللجان الطبية العامة �شرية، ول يجوز ملن ح�شر الجتماع اإف�شاء اأية بيانات 

اأو معلومات تتعلق بعملها اأو تخ�س الغري و�شلت اإىل علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم عملهم، اإل 

ها القانون. وفقًا للحالت التي يقرُّ

 ول يجوز لأيِّ ع�شو ح�شور اجتماعات اللجان اأو ال�شرتاك يف اأعمالها اإذا كان قريبًا لأحد 

الأطراف حتى الدرجة الرابعة.
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مادة )9(

ي�شُدر  التي  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  اأمام  العامة  الطبية  اللجان  قرارات  ُتـ�شتاأَنـف   

بت�شكيلها وحتديد اخت�شا�شاتها ونظام عملها قرار من وزير ال�شحة.  

 مادة )10(

على  ُعـِر�شت  التي  باملو�شوعات  اأ�شهر  ثالثة  كل  دوريًا  تقريرًا  الطبية  اللجان  رئي�س  يرفع 

اللجان، والقرارات املتَخـذة ب�شاأنها، ومالحظاتها ب�شاأن �شري العمل باللجان، وما قد تواجهه من 

�شعوبات، واحللول املقرَتحة لتفاديها، وذلك لوكيل وزارة ال�شحة لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

مادة )11(

وبيان  العامة  الطبية  اللجان  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيـلغى 

اخت�شا�شها، وكل ما يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )12(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

 وزير �ل�سحة                                                                                                 

 فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

                                                                                                           

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ           

الــمـــوافــــــق: 21 نـوفـمبـــــــر 2019م
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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2019

ب�ساأن �للجنة �لطبية �ل�ستئنافية 

وزير ال�شحة:

 بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 باإ�شدار قانون اخلدمة املدنية، وتعديالته، 

 ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

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

2010، وال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبيان  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

اخت�شا�شها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْح�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط مْنح �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل 

من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل جلنة طبية عامة ملبا�شرة اأعمال اخلربة 

اأمام املحاكم، 

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللجان الطبية العامة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـن�شاأ جلنة بوزارة ال�شحة ت�شمى )اللجنة الطبية ال�شتئنافية(، وي�شار اإليها فيما بعد بكلمة 

)اللجنة(.
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مادة )2(

ـل اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وع�شوية خم�شة من الأطباء ال�شت�شاريني العاملني  ُتـ�شكَّ

بالوزارة، واأحد امل�شت�شارين القانونيني بالوزارة، وي�شدر بت�شميتهم قرار من وزير ال�شحة. 

مادة )3(

املن�شاأة  العامة  الطبية  اللجان  قرارات  من  اأمامها  ُتـ�شتاأَنـف  فيما  بالنظر  اللجنة  تخت�س 

التي  لالإجراءات  وفقًا  العامة، وذلك  الطبية  اللجان  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )31( رقم  بالقرار 

حمل  للحالت  ـمة  املنظِّ القرارات  اأو  بالقوانني  الواردة  املواعيد  اأو  ال�شحة  وزير  ُيـ�شِدرها 

القرارات املطعون عليها.

مادة )4(

جتتمع اللجنة مبقر ال�شحة املهنية بوزارة ال�شحة، ويجوز لها يف حالة ال�شرورة اأن تعقد 

اجتماعها يف مكان اآخر مبوافقة رئي�شها، كما يجوز لها بعد موافقة رئي�شها النتقال للمري�س 

ر مثوله اأمام اللجنة لفح�شه وتقييم حالته؛ ليت�شنى لها  م باأحد امل�شت�شفيات يف حالة تَعـذُّ املنوَّ

اتخاذ القرار املنا�شب.

 ويحدد رئي�س اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتن�شيق مع اأع�شائها. ويكون انعقادها 

وللجنة  نائبيه،  اأحد  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائها،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحًا 

ملناق�شتهم  اجتماعاتها  حل�شور  تدعَوهم  واأْن  واملخت�شني،  اخلرباء  من  ترى  مبن  ال�شتعانة 

وال�شتماع لآرائهم، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف قراراتها.

مادة )5(

َتـ�شاوي الأ�شوات  ـبة، باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وفى حالة  ُتـ�شِدر اللجنة قراراتها م�شبَّ

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، ويكون قرارها نهائيًا. يرجَّ

مادة )6(

يجوز للجنة تكليف الأطباء والعاملني يف وزارة ال�شحة اأو املعامل التابعة لوزارة ال�شحة اأو 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة بتقدمي تقارير فنية اأو �شور اأ�شعة اأو ما تراه اللجنة لزمًا لال�شتعانة 

به يف اإ�شدار قراراتها، كما اأن لها احلق يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية من 

امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة والعيادات اخلا�شة وجميع �شاغلي اإحدى املهن الطبية امل�شاندة، 

لإعداد  تراها  التي  الطبية  التخ�ش�شات  اإىل  ولها حتويلها  عليها،  تعر�س  التي  للحالت  وذلك 

التقارير اأو اإجراء الفحو�شات والتحاليل الالزمة لإ�شدار قرارها.     
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مادة )7(

ر  يتوىل رئي�س اللجنة تهيئة ظروف عمل اللجنة وتزويدها مبا يلزم لأداء عملها، واختيار مقرِّ

لها يحدد اخت�شا�شاته، على اأن يقوم مقرر اللجنة باإم�شاك �شجالت لقْيـد احلالت املعرو�شة 

ـنًا بها تاريخ اإحالتها للجنة، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة ب�شاأنها، وتاريخ اإخطار  على اللجنة مبيَّ

جهة التحويل بقرار اللجنة، واأية مهام اأخرى يكلَّـف بها ِمن ِقـَبـل رئي�س اللجنة. 

مادة )8(

تكون مداولت اللجنة �شرية، ول يجوز ملن ح�شر الجتماع اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق 

بعملها اأو تخ�س الغري و�شلت اإىل علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم عملهم، اإل وفقًا للحالت التي 

ها القانون. يقرُّ

ول يجوز لأيِّ ع�شو ح�شور اجتماعات اللجان اأو ال�شرتاك يف اأعمالها اإذا كان قريبًا لأحد 

الأطراف حتى الدرجة الرابعة.

مادة )9(

يرفع رئي�س اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�شهر باملو�شوعات التي ُعـِر�شت عليها والقرارات 

املتَخـذة ب�شاأنها، ومالحظاتها ب�شاأن �شري العمل باللجنة، وما قد تواجهه من �شعوبات واحللول 

املقرتحة لتفاديها وذلك لوكيل وزارة ال�شحة لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

مادة )10(

وبيان  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )7( رقم  القرار  ُيـلغى 

اخت�شا�شها، وكل ما يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )11(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

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

 وزير �ل�سحة                                                                                                 

 فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

                                                                                                           

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ           

الـمــــوافــــــق: 21 نـوفـمبـــــــر 2019م
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وز�رة �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )269( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عدد من �لعقار�ت يف منطقة �جلنبية - جممع 575

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

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

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة اجلنبية جممع 575 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار. 
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رقم  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  الواردة يف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليها  وتطبَّق 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

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

ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 18 دي�شمـبـــــــر 2019م
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�ملجل�س �لأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )95( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �لتحقيق يف �لأخطاء �ملهنية �لطبية 

و�لإبالغ عن �حلو�دث �لعَر�سية و�جل�سيمة يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية

 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة: 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاِونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

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

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2017ب�شاأن ا�شتخدام التقنيات الطبية امل�شاِعدة على التلقيح 

ال�شطناعي والإخ�شاب،

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  ال�شحي،  ال�شمان  قانون  وعلى 

املادتني )72( و)73( منه،

وعلى  وتعديالته،  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  باإن�شاء   2013 ل�شنة   )5( رقم  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )5/5( منه،

وعلى لئحة تنظيم اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخِلـْدمات ال�شحية، ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2015،

وعلى لئحة تنظيم اللجان لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخِلـْدمات ال�شحية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2018،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

الطبية  التقنيات  با�شتخدام  الرتخي�س  با�شرتاطات   2019 ل�شنة  رقم )62(  القرار  وعلى 
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امل�شاِعـدة على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب، 

ال�شيدلية  للمراكز  والرتخي�س  ال�شيدلة  واإجراءات مزاولة مهن  ا�شرتاطات  وعلى لئحة 

 )63( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الدوائية،  واملن�شاآت  ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  وم�شانع 

ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

 

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  الكامل  بالتعاون  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  جميع  تلتزم 

واخِلـْدمات ال�شحية؛ للقيام بدورها واخت�شا�شاتها طبقًا لأحكام القانون، فيما يتعلق بدرا�شة 

م الدعم الكامل لها فيما  �شكاوى املر�شى وامل�شاءلة التاأديبية عن الأخطاء الطبية، على اأن تقدِّ

ملمار�شة  لزمة  الهيئة  تراها  اأخرى  م�شتندات  اأية  اأو  املر�شى،  وملفات  امل�شتندات  بطلب  يتعلق 

اخت�شا�شها. 

�ملادة �لثانية

تلتزم جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية باإبالغ الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية 

عن جميع احلوادث اجل�شيمة التي تقع يف َمـرافقها، وتوفري جميع املعلومات والوثائق اخلا�شة 

ة ِمـن ِقـَبـل الهيئة بهذا ال�شاأن. د، وذلك ِوْفـقًا لل�شيا�شة املعدَّ بها �شمن الإطار الزمني املحدَّ

�ملادة �لثالثة

يجب على كافة املوؤ�ش�شات ال�شحية اإر�شال تقرير �شنوي موجز عن جميع احلوادث الأخرى 

ِقـَبل  ِمـن  ة  املعدَّ لل�شيا�شة  ِوْفـقًا  ت�شنيفها كحوادث ج�شيمة،  يتم  ومل  الإبالغ عنها  يتم  التي مل 

بتوفري  املوؤ�ش�شات  تلتزم  كما  ال�شاأن،  بهذا  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

املعلومات متعلقة باحلوادث  تلك  �شواء كانت  الهيئة  ِقـَبل  ِمـن  يتم طلبها  اإ�شافية  اأية معلومات 

اجل�شيمة اأو غريها من احلوادث.

 

�ملادة �لر�بعة

للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية حق التحقيق يف احلوادث التي يتم الإبالغ 

عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�شبة ب�شاأنها، �شواء مع املوؤ�ش�شة اأو املهنيني العاملني 
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لها لها القانون. بها ِوْفـقًا لل�شلطة التي خوَّ

�ملادة �خلام�سة

تنفيذ  متابعة  ال�شحية  واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  يتوىل 

اأحكام هذا القرار، ومدى التزام املوؤ�ش�شات ال�شحية بجميع ما ورد فيه.

�ملادة �ل�ساد�سة

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سحة

�لفريق طبيب حممد بن عبد�هلل �آل خليفة             

 

 �شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1441هـ

الـمـــــوافـــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــر 2019م
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هيئة �لطاقة �مل�ستد�مة

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2020

ب�ساأن �سو�بط و��سرت�طات منح �سهاد�ت �لطاقة �ملتجددة

رئي�س هيئة الطاقة الم�شتدامة:

املعدل  واملاء،  الكهرباء  �شاأن  1996 يف  ل�شنة  رقم )1(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بالقانون رقم )40( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )87( ل�شنة 2019 باإن�شاء هيئة الطاقة امل�شتدامة،

وعلى القرار )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم ربط وحدات اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة 

بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء واملاء، املعدل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2019،

وبعد الت�شاور مع هيئة الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لهيئة: هيئة الطاقة الم�شتدامة.

�سهـــاد�ت �لطاقـــة �لمتجددة: وثيقة تمنح من الهيئة لمولد الطاقة المتجددة الموؤهل ُتفيد وُتثبت 

اإنتاجه للطاقة المتجددة. 

�لنظـــام: برنامـــج ي�شمـــح لالأطراف باإدارة �شهـــادات الطاقة المتجددة، بما فـــي ذلك اإجراءات 

ت�شجيـــل محطات التوليد الموؤهلـــة اأو الإفادة بتوليد الطاقة اأو نقل ال�شهـــادات للطرف الثالث اأو 

اإيداعها.

�لتوليد: اإنتاج الطاقة الكهربائية من م�شادر الطاقة المتجددة.

�سمات �لطاقة �لمتجددة: التاأثير اأو القيمة المعنوية )غير المادية( الممكن توفيرها من خالل 

ا�شتخدام الطاقة المتجددة.

�لمتابعة: عملية تعقب ملكية �شهادات الطاقة المتجددة من خالل النظام.

�لإيد�ع: عملية ت�شجيل النتفاع من �شهادات الطاقة المتجددة في النظام. 

�لمنح: عملية تقوم من خاللها الهيئة بالتاأكد من اأهلية التوليد ومنح �شهادات الطاقة المتجددة 
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مقابلها مع رقم تعريفي خا�س.

�لتـــد�ول: الت�شـــرف في ملكية �شهادات الطاقـــة المتجددة من خالل النظـــام، بمقابل اأو بدون 

مقابل.

مولـــدو �لطاقـــة �لموؤهلون: الأطـــراف الم�شجلين لدى الهيئة بغر�س اإ�شـــدار ومتابعة �شهادات 

الطاقة المتجددة.

محطـــة توليـــد �لطاقـــة �لموؤهلة: محطـــات توليد الطاقة التي تم التحقق منهـــا من قبل الهيئة 

لتوليد الطاقة المتجددة.

حامل �ل�سهادة: من يحمل �شهادة الطاقة المتجددة دون اإيداعها في النظام، بما في ذلك مولدو 

الطاقة الموؤهلون.

�لم�ستفيـــد �لنهائي: الأطراف الراغبة فـــي ال�شتفادة من �شهادات الطاقة المتجددة من خالل 

اإيداعها في النظام.

مادة )2(

وتداولها  منحها  اإجراءات  وبتنظيم  املتجددة  الطاقة  �شهادات  باإ�شدار  الهيئة  تخت�س 

واإيداعها يف النظام وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة )3(

على  للح�شول  النظام  يف  ت�شجيلهم  لطلب  الهيئة  اإىل  التقدم  الطاقة  مولدو  على  يجب 

�شهادات الطاقة املتجددة. 

مادة )4(

ُتنح �شهادة الطاقة املتجددة مقابل اإنتاج مقدار واحد ميجاوات �شاعة من الطاقة املتجددة، 

بعد حتقق الهيئة من الإنتاج وت�شجيله يف النظام.

مادة )5(

ل تنح �شهادات الطاقة املتجددة اإل بعد ت�شجيل مولد الطاقة يف النظام. 

وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، يجوز للهيئة - طبقًا لال�شرتاطات وللمعايري التي حتددها 

- منح �شهادات الطاقة املتجددة ملولدي الطاقة مقابل الإنتاج يف فرتة �شابقة لت�شجيل املولد يف 

النظام، �شريطة اأن يكون الإنتاج خالل فرتة ل تتجاوز �شنة واحدة �شابقة لتاريخ الت�شجيل يف 

النظام.
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مادة )6(

تقوم الهيئة مبنح رقم تعريفي خا�س لكل �شهادة طاقة متجددة ت�شدر حل�شاب مولد الطاقة 

املوؤهل. 

كما تقوم مبنح رقم تعريفي خا�س لكل حمطة توليد للطاقة ومنحها حق الولوج اإىل النظام 

لأغرا�س املتابعة.

ويف جميع الأحوال، ملولدي الطاقة املوؤهلني وحاملي ال�شهادات وامل�شتفيد النهائي منها حق 

الولوج اإىل النظام لأغرا�س املتابعة.

مادة )7(

تتوىل الهيئة التن�شيق مع مولدو الطاقة املوؤهلني للتحقق من الطاقة التي يتم اإنتاجها ب�شورة 

دورية.

مادة )8(

يجوز تداول �شهادات الطاقة املتجددة من قبل اأي �شخ�س يحملها.

ويلتزم حامل ال�شهادة الراغب بتداولها، اأو مولد الطاقة املوؤهل الراغب يف نقل ملكية حمطة 

التوليد للغري، ت�شجيل تلك الت�شرفات لدى الهيئة.

مادة )9(

يجب على امل�شتفيد النهائي اإيداع �شهادة الطاقة املتجددة لدى النظام قبل ال�شتفادة من 

�شهادة الطاقة املتجددة.

مادة )10(

وذلك من خالل  النظام،  اإيداعها يف  بعد  املتجددة  الطاقة  �شهادات  من  ال�شتفادة  تكون 

اأو  الإعالم  و�شائل  اإما عرب  �شماتها  من  ال�شتفادة  اأو  املتجددة  الطاقة  ا�شتهالك  الإعالن عن 

الإف�شاح عن ذلك من خالل القنوات الر�شمية.

مادة )11(

ل يجوز اإيداع �شهادة الطاقة املتجددة اأكرث من مرة، ول يجوز ال�شتفادة من ذات ال�شهادة 

من قبل اأكرث من طرف.
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مادة )12(

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

الر�شمية.

رئي�س هيئة �لطاقة �مل�ستد�مة

�لدكتور عبد�حل�سني بن علي مريز�

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1441هـ

المـــــوافـــــــق: 7 يـنــايــــــــــــــــــــــــر 2020م
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�لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي

 قر�ر رقم )1( ل�سنة  2019

 ب�ساأن تفوي�س بع�س موظفي �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي

يف متثيل �لهيئة �أمام �جلهات �لق�سائية و�لر�سمية و�خلا�سة  

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي:

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته، 

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته، 

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

رقم )33( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة ال�شاد�شة منه، 

للتاأمني  العامة  الهيئة  موظفي  بع�س  تفوي�س  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعي يف تثيل الهيئة اأمام اجلهات الق�شائية والر�شمية واخلا�شة،

يف  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  تفوي�س  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )84( رقم  القرار  وعلى 

تكليف موظفيها لتمثيلها اأمام املحاكم وهيئات التحكيم واجلهات ذات الخت�شا�س الق�شائي،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيـفوَّ�س موظفا اإدارة ال�شئون القانونية بالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي التايل ا�شماهما، 

م ال�شيكات ال�شادرة  للقيام بتمثيل الهيئة اأمام اجلهات الق�شائية والر�شمية واخلا�شة، ويف ت�َشـلُـّ

الرئي�س  اإ�شراف  حتت  وذلك  الهيئة،  ل�شالح  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  من 

التنفيذي للهيئة، وهما:

باحث قانوني. 1- ال�شيد/ عبدالرحمن حافظ علي  

باحث قانوني. 2- ال�شيد/ محمد م�شطفى القحطاني  

 

�ملادة �لثانية

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي

حممود ها�سم �لكوهجي

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 29 دي�شمـبـــــــــــر 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

ل�سركة نيوهامب�ساير للتاأمني )�إن �إت�س �أي �سي(-فرع �لبحرين

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

ـ�س به بقرار من جمل�س اإدارة املكتب الرئي�شي  ـِفـها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لتَوقُّ

لل�شركة املوؤرخ يف 5 مار�س 2019،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

البحرين  فرع  �شي(-  اأي  اإت�س  )اإن  للتاأمني  نيوهامب�شاير  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ُيـلغى 

وامل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 1-55880 املوؤرخ يف 2005/3/1.

مادة )2(

اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 5 يـنـــايــــــــــــــــــــــر 2020م
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 �إعالن ب�ساأن طلب حتويل �أعمال 

 �سركة )�إن�سور د�يركت بروكرز-فرع ل�سركة �أجنبية(

�إىل �سركة )مار�س �لبحرين �س.�س.و.(

عماًل بن�س املادة )66( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( 

)اإن�شور  �شركة  من  طلب  م  ت�َشـلُـّ عن  املركزي  البحرين  م�شرف  يعلن  وتعديالته،   2006 ل�شنة 

دايركت بروكرز- فرع ل�شركة اأجنبية( )طالب التحويل(، وامل�شجلة حتت ال�شجل التجاري رقم 

1-68049 بغر�س احل�شول على املوافقة على رغبتها يف حتويل كافة الأعمال يف مملكة البحرين 

ل اإليه(. اإىل �شركة )مار�س البحرين �س.�س.و( )املحوَّ

التحويل  طالب  من  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تلك  تفا�شيل  على  احل�شول  يرجى 

وعنوانه:

ال�شيد/ بول ريت�شارد تولفري

�س.ب.: 18700

المنامة - مملكة البحرين

هاتف: 0097317822622

فاك�س: 0097317912122

فعلى كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على طلب التحويل املذكور اأعاله اأن يقدم 

اعرتا�شه مكتوبًا اإىل مدير اإدارة مراقبة التاأمني مب�شرف البحرين املركزي خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

ال�شيدة/ اإلهام اإبراهيم طالب

مدير اإدارة مراقبة التاأمين 

م�شرف البحرين المركزي

�س.ب.: 27

المنامة - مملكة البحرين

هاتف: 0097317547303/302

فاك�س: 0097317535170    
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعالن رقم )20( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فلك(،  )�شالون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوجيري،  اأحمد محمد 

35505-06، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

)�شركة �شالون كود �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

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 )21( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�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 خان، 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )خالد خان اأدف�شري �شيرف�ش�س �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119652 رقم 

وتكون  بحريني،  دينار  500 )خم�شمائة(  وراأ�شمالها  ذ.م.م(،  �شيرف�ش�س  اأدف�شري  خان  خالد  )�شركة  التجاري 

مملوكة لكل من: حمد عبداهلل حجي اأحمد علي بو�شليبي، وخالد خان.      

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 )22( ل�سنة 2020

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

�إىل موؤ�س�سة فردية 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
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ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإت�س تو اإم �شولو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75886-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد علي 

�شلمان العبا�شي، وتكليف عبير ال�شيد ح�شين �شادق عبدالر�شا متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )23( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

 ،1-91830 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للترجمة  )زينة  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لدنيا عبدالخالق عبدو. 

�إعالن رقم )24( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع ل�سركه �أجنبية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

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

الأجنبية لفرعها العامل في مملكة البحرين والم�شمى )اإي اإيه جي كابيتال اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي(، الم�شجل 

بموجب القيد رقم 91375، طالبين تغيير �شكله القانوني وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

اإيه جي  اإي  اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: )�شركة  10،000 )ع�شرة  بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

كابيتال اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي(، وال�شيخ محمد بن خليفه بن دعيج اآل خليفة، ومحمد علي يو�شف علي الع�شفور،   

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 )25( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه كاترين دولنتينو 

ويراي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )يا�س للتكنولوجيا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

134723-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: كاترين دولنتينو ويراي، ومحمد ب�شير كوليكاتي.
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�إعالن رقم )26( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة الم�شاهمة 

البحرينية التي تحمل ا�شم )البحرين للت�شهيالت التجارية �س.م.ب(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 

�شركة  من  فرع  تحويل  طالبة   ،4-93067 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  لل�شيارات  )الت�شهيالت  ا�شم 

الوطنية  التجاري )ال�شركة  ا�شمها  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  المذكورة  الواحد  ال�شخ�س 

لل�شيارات ذ.م.م/ مركز ال�شيارات الم�شتعملة الم�شمونة(، وبراأ�شمال مقداره 6،000،000 دينار بحريني. 

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 )27( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة ت�سامن

 

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الثغر للت�شويق والترويج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 5،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  110691، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: محمد بدوى قباري ال�شيد جاد، وعزيزة اإيلوف.

�إعالن رقم )28( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

الم�شرف عبدالقوي هدية، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زاي لالإطارات وزينة ال�شيارات(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  71573-1، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: هناء الم�شرف عبدالقوي  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

      .ABDUL AZEEZ KUNIYILو ،RIYAS PUTHOOR هدية، و

      

�إعالن رقم )29( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل  فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأمين محمد 
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 ،1646 جمال محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم بوجمال(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شمى )خباز بوجمال( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 
ً
طالباأ

وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )30( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

 

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

�س.�س.و(،  كومباني  ميوت�شوال  )جلف  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الخاجة،  محمد  ر�شا 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  103093-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبداللطيف ر�شا 

محمد الخاجة، ورائد بن �شائب بن خليل الحاج خليل.        

�إعالن رقم )31( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

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

الأعمال  واإدارة  لتنمية  )اأطلنطا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  البدر،  عبدالحميد  مر�شى 

اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  107340-1، طالبًا  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  �س.�س.و(، 

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

عزالدين مر�شى عبدالحميد البدري، وبليغ محمد عبده را�شد، والح�شينى جاب اهلل اإبراهيم عقرب.

�إعالن رقم )32( ل�سنة 2020

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

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

 ،52845 ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الو�شط للكومبيوتر ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

قائمة  فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  المعلومات(  لتكنولوجيا  )الو�شط  والم�شمى  ال�شركة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبين 

بذاتها، وت�شبح مملوكة لل�شيدة/ ليلى عي�شى علي عبداهلل، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.
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�إعالن رقم )33( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

  

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

الم�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات  )مينها�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  مينها�س  �شلمان 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  117795-1، طالبا  رقم  القيد  بموجب 

و  مينها�س،  �شلمان  من: محمد  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

.ASMA NOMAN

   

�إعالن رقم )34( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل فرع ب�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

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

يو�شف �شلمان �شهاب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ماك�س �شيتي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 67340، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة، والم�شمى )روز رويال في�شن( لي�شبح فرعًا بال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة الم�شجلة بموجب القيد رقم 133744.

�إعالن رقم )35( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع �سركة �أجنبية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شركة ال�شعودية 

في  86583-1 والعامل  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الأجنبية  لل�شركة  فرعًا  باعتبارها  المحدودة  البيئة  لأعمال 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  المذكور  للفرع  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا  البحرين،  مملكة 

وبراأ�شمال مقداره 1،000000 ريال �شعودي، وت�شجل با�شم كل من:  طارق بن محمد بن عمر بابطين، وعبدالحكيم 

بن اأحمد �شحاب. 

�إعالن رقم )36( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ورثة المغفور له باإذن 
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اهلل ال�شيد/ حبيب اأحمد قا�شم �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مدر�شة المهد الخا�شة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 100177، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

ا�شمها التجاري )�شركة حبيب اأحمد قا�شم واأولده ذ.م.م(، ورقم قيدها 123392، وبراأ�شمال مقداره 10،000 

)ع�شرة اآلف( دينار بحريني وذلك والم�شجلة بموجب القيد وذلك بناًء على رغبة جميع الورثة. 

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 )37( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )النعيمي لعناية ال�شيارات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 61941-2، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد خالد اأحمد ح�شن 

علي بوجيري، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )38( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

 ،131624 ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجوهرات �شيخة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 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 لل�شيد/ مهدي اأحمد عبدالح�شين ح�شين.

�إعالن رقم )39( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

�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 )المناعي العقارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1615-10، طالبًا تحويل فرع 

من ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شالم اأحمد عبداهلل المناعي. 



العدد: 3453 – الخميس 9 يناير 2020

39

�إعالن رقم )40( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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

عبدال�شتار خليل ال�شريهيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شماغ الملكي لكي المالب�س(، الم�شجلة 

اأكتف كورب مانجمنت(   الم�شماة )برو  الموؤ�ش�شة  10 من  الفرع رقم  53283، طالبًا تحويل  القيد رقم  بموجب 

والفرع رقم 12 منها والم�شمى )تن لال�شت�شارات( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

50 دينارًا بحرينييًا، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

 

�إعالن رقم )41( ل�سنة 2020

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

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإت�س تو اإم �شولو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75886-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ اأحمد علي 

�شلمان العبا�شي، وتكليف موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية متابعة اإجراءات التحويل.

�إعالن رقم )42( ل�سنة 2020

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

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  المجوهرات ذ.م.م(،  لت�شميم  ا�شم )عدي  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

129309، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

. PANKAJ HARILAL PATADIA /5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد
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�لدعوى رقم: 2019/39/غرفة

�إعالن بالئحة �لدعوى �ملحالة

رقم 02/2014/23179/6

�لمدعي: بنك البحرين وال�شرق الأو�شطز

وكالوؤه �لمحامـــون: حاتـــم �شريف الزعبي، قي�س حاتم الزعبـــي، حامد عبدالرحمن المحمود، 

حاتم قي�س الزعبي. 

عنـــو�ن وكالئه: برج الم�شرف العالمي، منطقة مرفاأ البحرين المالي، بناية 1411 الطابق 16 

المنامة �شارع 4626 مجمع 346، مملكة البحرين.

�لمدعى عليه �لأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

�آخر عنو�ن معلوم له: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545. 

�لمدعى عليه �لثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر.    

�آخر عنو�ن معلوم له: منزل 1665، مجمع 1204، مدينة حمد، مملكة البحرين. 

�لمدعى عليه �لثالث: محمد عزام علي اأحمت.

عنو�نه: طريق وترابول 1/85، ماونتين لفينيا، �شريالنكا.

�لمدعى عليه �لر�بع: خليل اأكبر اأحمد ح�شن.

وكيله: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن.

عنو�ن وكيله: بناية يتيم �شنتر، فيز 1، الطابق ال�شاد�س.

�لمدعى عليه �لخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنو�نه: فيال 27، طريق 2056، بلدية 1179 فواز جاردن، مجمع 520 باربار.

�لمدعى عليه �ل�ساد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنو�نه: فيال 2660، طريق 4095، مجمع 540، مملكة البحرين.

�لمدعى عليه �ل�سابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنو�نه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

�لطلبات:

�أوًل: ب�شفـــة م�شتعجلـــة وقبل الف�شل فـــي المو�شوع: الكتابـــة اإلى م�شـــرف البحرين المركزي 

باإيقـــاع الحجـــز التحفظي على ح�شابات المدعـــى عليهم بالحق المدني في حـــدود مبلغ مقداره 

ـ/13،198،309 دولًرا اأمريكًيـــا اأو مـــا يعادلـــه بالدينار البحريني بما في ذلـــك الحجز على اأية 

مبالغ قد ُيحَكم لهم بها من قبل محاكم التنفيذ.

ثانياً: في المو�شوع:

1. اإلزام المدعى عليهم بالحق المدني باأن يوؤدوا على �شبيل الت�شامن والت�شامم للمدعي بالحق 

�إعالن من غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات
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المدنـــي مبلغـــًا مقـــداره -/13،198،309 دولًرا اأمريكًيـــا اأو ما يعادله بالدينـــار البحريني 

)4،966،589/670 دينـــارًا بحرينيًا( علـــى �شبيل التعوي�س عن الأ�شـــرار المادية والأدبية 

التي لحقت به جراء التجاوزات الثابتة في تقرير الخبير المنتدب.

2. اإلزام المدعى عليهم بالحق المدني بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

املذكورين  والثاين واخلام�س  الأول  املنازعات للمدعى عليهم  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

لة يف الدعوى رقم 2019/39، ومبوعد ح�شور الجتماع  اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى املحالة املعدَّ

الأول لإدارة الدعوى واملقرر عقده عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا من يوم الأربعاء املوافق 15 يناير 

بناية  الدبلوما�شية،  املنطقة  املنامة،  البحرين،  وعنوانها: مملكة  الغرفة  مبقر  وذلك   ،2020

بالقرار  عماًل  وذلك   ،1704 �شارع   ،247 مبنى   ،2 رقم  القاعة  الثالث،  الطابق  بالزا  البارك 

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
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�إعالن �سطب وكالت جتارية

 تجارية وكاالت شطب إعالن 

 التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  الوكاالت قيد  شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم 

 

 

 

 12062 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

ANHUI JIANGHUAI YINLIAN HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE CO 
LTD 

CHINESE 
BAOHE INDUSTRIAL PARK SHANGHAI ROAD NO 2 HEFEI ANHUI CHINA 

كة البحرين للخدمات التجارية ذ.م.م اسم الوكيل    .شر

 JAC العالمة التجارية 

 محددة المدة الوكالة نوع

بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10مرسوم بقانون رقم )( من 19إستنادًا لنص المادة ) سبب الشطب
 بثبوت أن التجديد قد تم خالفًا ألحكام القانونوالمتمثل 

 5/1/2020 تاري    خ الشطب

 

 

 

 

 

 

  11945 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

ANHUI JIANGHUAI YINLIAN HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE 
CO LTD 

CHINESE 
BAOHE INDUSTRIAL PARK SHANGHAI ROAD NO 2 HEFEI ANHUI CHINA 

  المناعي للسيارات اسم الوكيل 
 JAC العالمة التجارية 

 محددة المدة مدة الوكالة

بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10مرسوم بقانون رقم )( من 19إستنادًا لنص المادة ) سبب الشطب
ي جديد الوكوالمتمثل بعدم ت

ي الميعاد القانون 
 الة ف 

 5/1/2020 تاري    خ الشطب

  11945 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

ANHUI JIANGHUAI YINLIAN HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE 
CO LTD 

CHINESE 
BAOHE INDUSTRIAL PARK SHANGHAI ROAD NO 2 HEFEI ANHUI CHINA 

  المناعي للسيارات اسم الوكيل 
 JAC العالمة التجارية 

 محددة المدة الوكالة مدة

بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10مرسوم بقانون رقم )( من 19إستنادًا لنص المادة ) سبب الشطب
ي جديد الوكوالمتمثل بعدم ت

ي الميعاد القانون 
 الة ف 

 5/1/2020 تاري    خ الشطب

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
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 7876 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

KIA MOTORS CORP 
SOUTH KOREAN 

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

كة    اسم الوكيل  ش.م.ب)م( عبدهللا احمد بن هندىشر

 KIA MOTORS العالمة التجارية

 المدة محددة الوكالة نوع

بشأن الوكالة التجارية  1992( لسنة 10مرسوم بقانون رقم )( من 19إستنادًا لنص المادة ) سبب الشطب
 بثبوت أن التجديد قد تم خالفًا ألحكام القانونوالمتمثل 

 5/1/2020 تاري    خ الشطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الوكاالت التجارية  

 

 

 

ق�سم �لوكالت �لتجارية


