
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين

 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

3

5 ����� اأمر ملكي رقم )13( ل�سنة 2020 بتعيين اأمين عام لمركز الملك حمد العالمي للتعاي�ش ال�سلمي

 قرار رقم )5( ل�سنة 2020 بوْقـف م�ساركات موظفي الجهات الحكومية

6 ��������������������������������������������������������� خارج المملكة في المهمات الر�ســـمية والتدريبية

7 ������������������� قرار رقم )30( ل�سنة 2020 باإ�سدار لئحة الإجراءات الخا�سة بالدعــاوى التجــارية

قرار رقم )31( ل�سنة 2020 با�ستبدال جدول جهات العمل في خدمة المجتمع واأنواع الأعمال التي 

تماَر�ش فيها المرافق للقرار رقم )35( ل�سنة  2018������������������������������������������������������ 19

قرار رقم )32( ل�سنة 2020 ب�ساأن تنظيم الو�ساطة في الم�سائل الجنائية������������������������������� 26

 قرار رقم )17( ل�سنة 2020 ب�ساأن الترخي�ش بت�سجيل موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

)هيروز K H K Heroes Foundation( )موؤ�س�سة خا�سة(����������������������������������������� 32

ـقي الح�سابات  قرار رقم )24( ل�سنة 2020 باإعادة ت�سكيل مجل�ش تاأديب مدقِّ

في وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة�������������������������������������������������������������������� 44

 قرار رقم )25( ل�سنة 2020 بتعديل المادة )1( من القرار رقم )151( 2016 ب�ساأن ت�سكيل

45 ������������������������������ لجنة التََّظلُّمات من القرارات الخا�سة بالعالمات التجارية ونظام عملها

46 �������������������������������������������������������������������� قرارات وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

قرار لجنة التثمين في المح�سر رقم )2( ل�سنة 2020��������������������������������������������������� 75

76 ������������������������������������������������������������������������������������������� قرارات ال�ستغناء

77 �������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين





العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

5

 اأمر ملكي رقم )13( ل�سنة 2020

بتعيني اأمني عام ملركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2018 باإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي،

العاملي  اأمناء مركز امللك حمد  2018 بت�شكيل جمل�س  وعلى الأمر امللكي رقم )16( ل�شنة 

للتعاي�س ال�شلمي،

وعلى الأمر امللكي رقم )17( ل�شنة 2018 بتعيني اأمني عام ملركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

ال�شلمي،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ـن ال�شيدة �شمية ح�شني ح�شن مري اأمينًا عامًا ملركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي.  ُتـعيَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 14 رجــــــــب 1441هـ

المـوافـق: 9 مـــــــــار�س 2020م
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 قرار رقم )5( ل�سنة 2020

 بوْقـف م�ساركات موظفي اجلهات احلكومية

خارج اململكة يف املهمات الر�ســـمية والتدريبية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على 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،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وبناًء على عْر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

خارج  الوظيفية  م�شتوياتهم  بجميع  احلكومية  اجلهات  موظفي  جميع  م�شاركات  ُتـْوَقـف 

اململكة، للمهمات الر�شمية اأو التدريبية اأيًا كان نوعها اأو الغر�س منها لكافة الدول، وذلك ملدة 

ا�شبوعني من تاريخه، وذلك عدا احلالت التي ي�شُدر باملوافقة على ا�شتثنائها قرار من رئي�س 

جمل�س اخلدمة املدنية.

املادة الثانية 

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

 �سلمان بن حمد اآل خليفة

 النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء

�شدر بتاريخ: 14 رجب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 مـار�س 2020م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )30( ل�سنة 2020

باإ�سدار لئحة الإجراءات اخلا�سة بالدعــاوى التجــارية

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 الأخ�س املادتني )7( مكرًرا، )62( مكررًا منه،

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

1996، وتعديالته،

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

وعلى لئحة اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى املدنية والتجارية ال�شادرة 

بالقرار رقم )62( ل�شنة 2018،

املعدل  الإلكرتونية،  بالو�شائل  الإعالن  تنظيم  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )89( رقم  القرار  وعلى 

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2019 باإن�شاء دوائر جتارية باملحاكم وحتديد اخت�شا�شاتها،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )127( ل�شنة 2019 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل اللكرتوين،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى التجارية املرافقة لهذا القرار، وت�شري 

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

مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة، ومبا ل يتعار�س مع طبيعة مكتب اإدارة الدعوى املدنية 

والتجارية.

املادة الثانية

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 العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 رجــب 1441هــ 

الـمـــوافـــــــق: 8 مـــــار�س 2020م
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لئحة الإجراءات اخلا�سة بالدعاوى التجارية

الف�سل الأول: 

التعريفات ونطاق ال�سريان

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون العدل.

القانـــون: قانـــون المرافعـــات المدنية والتجارية، ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )12( ل�شنة 

.1971

المكتب: مكتب اإدارة الدعوى المدنية والتجارية الُمـن�َشـاأ بموجب المادة )7( مكرًرا من القانون.

رئي�ـــش المكتـــب: القا�شـــي الذي يتولى الإ�شراف على عمل المكتب طبًقـــا لأحكام هذه الالئحة، 

وي�شدر بت�شميته قرار من المجل�س الأعلى للق�شاء.

مديـــر الدعـــوى: اأيُّ ع�شو من اأع�شـــاء المكتب من الق�شاة اأو القانونيين اأو الفنيين يتولى اإدارة 

الدعوى التجارية. 

المحكمة التجارية المخت�سة: الدائرة التجارية المخت�شة بنظر الدعاوى التجارية بالمحكمة 

الكبرى اأو ال�شغرى المدنية.

الدعاوى التجارية: هي الدعاوى التي تخت�س بنظرها المحاكم التجارية.

دة للخ�شـــوم لتقديم كافة الأمـــور المتعلقة  الجـــدول: الجـــدول الذي ُتـــدرج فيه الآجـــال المحدَّ

دة لنظر  بالدعوى التجارية واإثباتها، ومواعيد الجتماعات حال تقريرها، وتاريخ الجل�شة المحدَّ

الدعوى اأمام المحكمة التجارية طبًقا لأحكام المادة )10( من هذه الالئحة.

مادة )2(

نطاق �سريان الالئحة

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على الدعاوى التجارية التي يتم اإدارتها عن طريق املكتب، اأو عن 

طريق قا�شي املحكمة ال�شغرى التجارية. 
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الف�سل الثاين

رْفـع الدعوى التجارية واأوامر الأداء والإعالن

مادة )3(

رْفـع الدعوى التجارية

 اأ(  ُتـرفـــع الدعوى التجارية بالو�شائل المعتَمـدة لرْفـــع الدعوى بما في ذلك الو�شائل الإلكترونية 

بناًء على طلب المدعي، بموجب لئحة ت�شتمل على الآتي:

الهاتف  ورقم  المختار  اأو موطنه  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  ولقبه ومهنته  المدعي  ا�شم   )1

الفاك�س  ورقم  التجاري  �ِشـِجـلِّـه  رقم  اأو  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال،  الهاتف  ورقم  الثابت 

اأو  اإقامته  اأو وظيفته و�شفته ومحل  َمـن يمثله ولقبه ومهنته  الإلكتروني، وا�شم  والبريد 

موطنه المختار ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال ورقمه ال�شخ�شي ورقم الفاك�س 

والبريد الإلكتروني.

ورقم  المختار،  موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  عليه  المدعى  ا�شم   )2

الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني، اإْن ُوِجـد. فاإن لم 

يكن له محل اإقامة معلوم وقت رْفـع الدعوى فاآخر محل اإقامة له.

3( وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

4( حافظة للم�شتندات التي ي�شتند اإليها في دعواه مرفقًا بها قائمة بمفردات هذه الحافظة، 

رة بلغة اأجنبية فيجب تقديم ترجمة لها اإلى اللغة  واإذا كانت الم�شتندات اأو بع�شها محرَّ

العربية.

 ب( علـــى المدعي �شْرد وقائـــع ومو�شوع الدعوى واأ�شبابها وطلباتـــه واأ�شانيده في لئحة الدعوى 

بو�شوح وجالء، وعليه اأن يقدم �شوًرا منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم.

دة تقوم على �شبـــب قانوني واحد اأو   ج(  يجـــوز للمدعـــي اأن يجمع في دعوى واحـــدة طلبات متعدِّ

دة. اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعدِّ

 د( يجب ا�شتيفاء اأية بيانات وتقديم اأية م�شتندات اأخرى ي�شدر بتحديدها تعاميم.

هـ( يكون رافع الدعوى م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة البيانات والم�شتندات الالزمة لرْفع الدعوى.

مادة )4(

قْيـد لئحة الدعوى التجارية

ـد لئحة الدعوى التجارية بعد ا�شتيفائها كافة البيانات وامل�شتندات الالزمة و�شداد كامل  تقيَّ
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د النظام الإلكرتوين املحكمة التجارية املخت�شة بناًء على تلك البيانات. ر. ويحدِّ الر�شم املقرَّ

مادة )5(

اأوامر الأداء

يجوز ل�شاحب احلق اأن َيـ�شت�شِدر اأمر اأداٍء ِوْفـقًا لأحكام الباب العا�شر من القانون، بطلب 

مه مبا�شرة لقا�شي املحكمة التجارية املخت�شة، اإذا توفرت ال�شروط الآتية: يقدِّ

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره. ـن المقدار اأو منقوًل معيَّ 1- اأن يكون الحق دينًا من النقود معيَّ

2- اأن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.

3- اأن يكون حالَّ الأداء.

اأو  ر  املحرِّ اأو  ال�شاحب  على  رجوعه  واقت�شر  جتارية،  بورقة  دائنًا  احلق  �شاحب  كان  واإذا 

القابل اأو ال�شامن الحتياطي لأحدهم.

ويجب على �شاحب احلق تقدمي طلب لقا�شي املحكمة التجارية املخت�شة مرِفـقًا به الآتي:

1( ن�شخة من �شَنـد الدين.

ـد بتقديمها للمحكمة لالطالع عليها في اأيِّ وقت. 2( اإقرار باأن الن�شخة طبق الأ�شل وتعهُّ

3( ما يفيد تكليف المدين بالوفاء خالل �شبعة اأيام على الأقل.

وعند ا�شتكمال �شاحب احلق جميع الإجراءات املطلوبة، يجوز للقا�شي اأن ي�شت�شِدر الأمر 

خالل ثالثة اأيام ويعلن املدين فورًا.

ويف حال امتناع القا�شي املخت�س عن اإ�شدار الأمر حتال الدعوى اإىل املكتب لإدارتها ِوْفـقًا 

لأحكام هذه الالئحة.

املخت�س  القا�شي  يقوم  التجارية  ال�شغرى  املحاكم  اخت�شا�س  من  الأداء  اأمر  كان  فاإذا 

مبا�شرة باإدارة الدعوى تَبـعًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )6(

الإعالن وبياناته

ُيـعَلـن املدعي باجلدول عند رْفـع الدعوى، ويكون اإعالن املدعى عليه بكلٍّ من لئحة الدعوى 

واجلدول خالل مرحلة اإدارة الدعوى مبراعاة اأحكام املادة )49( من القانون.

وت�شري يف �شاأن الإعالن القواعد والإجراءات املن�شو�س عليها يف القانون. وُيـعتَبـر الإعالن 

بالو�شائل الإلكرتونية ُمـنِتـجًا لآثاره من تاريخ اإر�شاله اإىل الـُمـعَلـن اإليه.
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الف�سل الثالث

اإدارة الدعوى التجارية اأمام املكتب

مادة )7(

عدم �سالحية رئي�ش املكتب اأو مدير الدعوى

اإدارة  ب�شاأن  اإليه  امل�شندة  املهام  ملبا�شرة  �شالح  غري  الدعوى  مدير  اأو  املكتب  رئي�س  يكون 

اأو م�شاهرة حتى  قرابة  �شلة  تربطه  كانت  اأو  الدعوى،  ـمًا يف  كان خ�شْ اإذا  التجارية  الدعوى 

الدرجة الرابعة باأحد اخل�شوم اأو ممثله اأو املدافع عنه، اأو كانت له يف الدعوى التجارية م�شلحة 

�شخ�شية، اأو كان قد اأفتى اأو َتـراَفـع عن اأحد اخل�شوم يف الدعوى التجارية اأو كتب فيها.

له  لالإذن  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  ُيـخِطر  اأن  �شالحيته  عدم  حالة  يف  املكتب  رئي�س  وعلى 

الدعوى يف حالة عدم  وعلى مدير  الحتياط.  املكتب  رئي�س  مبا�شرة  ويحل حمله  ـي،  ـَنـحِّ التَّ يف 

�شالحيته ملبا�شرة تلك الإجراءات يف اأيٍّ من الدعاوى التجارية اأن ُيـخِطـر رئي�س املكتب لالإذن له 

ـي وحتديد من يحل حمله يف مبا�شرتها. ويف كلتا احلالتني يجب اإثبات ذلك يف حم�شر  ـَنـحِّ يف التَّ

خا�س يودع مبلف الدعوى.

مادة )8(

اأثر ح�سور اخل�سوم

املكتب  اأمام  اأو طلب  اأو م�شتند  اأو تقدمي مذكرة  اأو وكالئهم  يرتتب على ح�شور اخل�شوم 

اعتبار اخل�شومة ح�شورية يف حقهم ولو تخلفوا عن احل�شور بعد ذلك اأمام املكتب اأو املحكمة 

التجارية املخت�شة.

مادة )9(

اأثر عدم �سداد كامل الر�سم

ـن ملدير الدعوى عدم ا�شتكمال اأو �شداد الر�شم املقرر ُكـلِّـف املدعي اأو وكيله با�شتكماله  اإذا تبيَّ

ـنة يف اجلدول. فاإذا مل يلتزم املدعي اأو  دها، دون اإخالل بالآجال املبيَّ اأو �شداده خالل مهلة يحدِّ

ر رئي�س املكتب اإحالة ملف الدعوى بحالتها للمحكمة  دة قرَّ وكليه بهذا التكليف خالل املهلة املحدَّ

التجارية املخت�شة، لتقرر املحكمة �شْطـب الدعوى يف هذه احلالة. ويجوز للمدعي اإعادة الدعوى 

ـْطـب باإجراءات �شحيحة. ويتوىل مكتب اإدارة الدعوى و�شع جدول جديد ل�شتكمال ما  من ال�شَّ

ـى من اإجراءات املكتب. تَبـقَّ

ـْيـر فيها اعُتـِبـرت  واإذا بقيت الدعوى م�شطوبة مدة �شتني يومًا ومل يطلب اأحد اخل�شوم ال�شَّ

كاأن مل تكن.
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مادة )10(

اجلدول

 اأ( ي�شتمل الجدول على ما ياأتي:

1- رقم الدعوى التجارية واأ�شماء الخ�شوم فيها. 

دة للخ�شوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكرات  2- الآجال المحدَّ

وم�شتندات وطلبات.

دة لالجتماعات حال تقريرها. 3- المواعيد المحدَّ

دة لنظر الدعوى اأمام المحكمة التجارية المخت�شة في حالة رد  4- تاريخ الجل�شة المحدَّ

ه عليها. المدعى عليه على لئحتها، وتاريخ جل�شة اأخرى في حالة عدم ردِّ

دة في الجدول، فاإذا تَخـلَّـف اأيٌّ منهم عن تقديم   ب(  يجب على الخ�شوم اللتزام بالآجال المحدَّ

دة بالجدول جـــاز لمدير الدعوى،  مذكـــرة اأو م�شتنـــد اأو طلب خـــالل اأيٍّ من الآجال المحـــدَّ

ـق مـــن �شحة اإعالن َمـن تَخـلَّـف منهم، اأْن يحيل الدعـــوى بحالتها اإلى المحكمة  ـَحـقُّ بعـــد التَّ

التجارية المخت�شة.

دة بالجدول   ج( اإذا تَخـلَّـف المدعى عليه عن تقديم مذكرة اأو م�شتند اأو طلب خالل الآجال المحدَّ

وفي غ�شون ال�شهر الأول من مدة اإدارة الدعوى التجارية المن�شو�س عليها في المادة )20( 

ـق من �شحة اإعالن المدعى عليه، اعتماد  ـَحـقُّ مـــن هذه الالئحة جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ

دة بالجـــدول في  حالة عدم تقديم الرد على الدعوى، مع اإحالة ملفها  تاريـــخ الجل�شة المحدَّ

اإلى المحكمة التجارية المخت�شة.

 د( اإذا ا�شتلزمت اإدارة الدعوى عْقـد اجتماعات بين الخ�شوم اأو طَلـب اأحدهم ذلك، جاز لمدير 

الدعـــوى تحديد مواعيد انعقادهـــا واإدراجها في الجدول واإعالن الخ�شوم بها، واإذا تَخـلَّـف 

ـق من �شحة  ـَحـقُّ ر جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ اأيٌّ مـــن الخ�شوم عن ح�شور اأيِّ اجتمـــاع مقرَّ

ـْير في اإجراءات اإدارة الدعوى بح�شور باقي الخ�شوم. اإعالن َمن تَخـلَّـف عن الح�شور، ال�شَّ

ر عطلة ر�شمية،  دة بالجدول اأو تاريخ الجتماع المقرَّ  هــــ( اإذا �شادف اآخر يوم من الآجال المحدَّ

وَجــــب علـــى الخ�شوم تقديم ما يلـــزم تقديمه اأو الح�شور في اأول يـــوم عمل بعدها، بح�شب 

الأحوال، دون الحاجة اإلى اإعادة اإعالن اأيٍّ منهم.

دة في الجـــدول بعد اعتماد رئي�س المكتب واإعالن   و( يجـــوز لمدير الدعوى تعديل الآجال المحدَّ

رة في ح�شور الخ�شوم، فاإذا  الخ�شـــوم بها، كما يجوز لـــه تعديل مواعيد الجتماعات المقرَّ

تـــم تعديلها في غيبة اأيٍّ منهم وَجـب اإعالن الخ�شـــم الغائب. ويجب على مدير الدعوى في 

دة لإدارة الدعـــوى طبًقا لأحكام المادة )20( من هذه  جميـــع الأحوال مراعاة المدة المحدَّ

الالئحة.
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 ز( يراعى في اإعداد الجدول الم�شاواة بين الخ�شوم بما يتيح لكل خ�شم الفر�شة الكافية لتقديم 

دفاعه وم�شتنداته وعْر�س اأدلته.

م الخ�شم اأيًا   ح( يجب اإثبات تاريخ تقديم الخ�شم لأية مذكرات اأو م�شتندات اأو طلبات. واإذا قدَّ

ـن كتابة اأ�شباب وظروف ذلك، وتوَدع  د بالجدول وَجـب عليه اأن يبيِّ من ذلك بعد الأجل المحدَّ

المذكـــرات والم�شتندات والطلبات ملف الدعـــوى، وُتـتَّـخذ الإجراءات الالزمة طبًقا لأحكام 

هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.

 ط( يتولـــى مدير الدعوى تحرير محا�شر اجتماعات اإدارة الدعـــوى التجارية، وتوَدع المحا�شر 

ملف الدعوى بعد توقيعها منه. ويجوز بقرار من رئي�س المكتب ت�شمية اأمين �شر يتولى تحرير 

محا�شر الجتماعات واإيداعها ملف الدعوى بعد توقيعها من مدير الدعوى.

مادة )11(

تقدمي املذكرات وامل�ستندات والطلبات

اإىل تقدمي ما يلزم تقدميه للف�شل يف الدعوى، مبا يف ذلك  اأن يبادر  يجب على اخل�شم 

دة  املحدَّ الآجال  خالل  وذلك  الإثبات،  باإجراءات  املتعلقة  والطلبات  وامل�شتندات  املذكرات 

باجلدول، وله على الأخ�س تقدمي ما ياأتي:

 1- مذكرات بالدفاع والدفوع.

 2- حوافظ م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند اإليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.

 3- الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.

ـل. ـَدخُّ  4- طلبات اخت�شام الغير والإدخال والتَّ

ى �شهادة ال�شهود الفنية. 5- التقارير الفنية التي يرغب الخ�شوم في تقديمها بما في ذلك موؤدَّ

6- تقارير الخبراء.

ـنة.  7- طلب �شماع ال�شهود، وبيان الوقائع التي يرغب في اإثباتها بالبيِّ

 8- طلـــب نْدب خبيـــر، وبيان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبـــرة، واأ�شماء الخبراء ممن يرغب في 

�شماع  راأيهم الفني.

 9- طلب الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.

رات الموجودة تحت يده.  10- طلب اإلزام الخ�شم الآخر في الدعوى بتقديم المحرَّ

 11- طلب اإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات اأو وثائق.

 12- طلب اإلزام الغير بعْر�س ما يحوزها اأو ُيـحِرزها من اأ�شياء.



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

14

 13- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

 14- طلـــب توجيه اليميـــن الحا�شمة، وبيان الوقائـــع التي يريد ا�شتحالف خ�شمـــه عليها وِذْكـر 

�شيغة اليمين.

 15- طلب المعاينة.

مادة )12(

دفوع الدعوى التجارية

د لذلك بالجدول اأن يدفع   اأ(  يجـــوز للمدعـــى عليه في مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الأجل المحدَّ

بعـــدم الخت�شا�ـــس بنظرها اأو بعدم جواز نظرهـــا ل�شابقة الف�شل فيهـــا، اأو بعدم �شماعها 

ر قانونـــًا، اأو بعدم قبولها لنعدام �شفة اأو اأهلية  لمـــرور الزمن، اأو لرفعها بعد الميعاد المقرَّ

المدعـــي، اأو لنتفـــاء اأو لزوال �شـــْرط الم�شلحة في الدعوى، اأو لرفعهـــا بغير الطريق الذي 

ر�شمه القانون، اأو لأيِّ �شبب اآخر.

 ب( اإذا اكتفى المدعى عليه بالرد على الدعوى باأيٍّ من الدفوع الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة 

دون تقديم دفاع مو�شوعي اآخر، عَر�س مدير الدعوى ملف الدعوى على رئي�س المكتب ليقرر 

اإحالة الدعوى التجارية بحالتها اإلى المحكمة التجارية المخت�شة؛ للف�شل في تلك الدفوع، 

وفي جميع الأحوال ل يجوز للمحكمة التجارية اإعادة الدعوى اإلى المكتب بعد اإحالتها اإليها. 

مادة )13(

الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

يجوز لأيٍّ من اخل�شوم تقدمي الطلبات العار�شة والدعاوى املتقابلة وطلبات اخت�شام الغري 

د لذلك يف اجلدول مبوجب لئحة  ـل يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدَّ ـَدخُّ والإدخال والتَّ

يجرى قْيـُدها واإعالنها طبًقا لالإجراءات اخلا�شة بالدعاوى التجارية. 

مادة )14(

ـل طلبات اخت�سام الغري والإدخال والتَّـَدخُّ

ـل يف مرحلة اإدارة  ـَدخُّ يجوز لأيٍّ من اخل�شوم تقدمي طلبات اخت�شام الغري والإدخال والتَّ

طبًقا  واإعالنها  قْيـُدها  يجرى  لئحة  مبوجب  اجلدول،  يف  لذلك  د  املحدَّ الأجل  خالل  الدعوى 

لالإجراءات اخلا�شة بالدعاوى التجارية. 
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مادة )15(

طلبات اإجراءات الإثبات

يجب على اخل�شوم - بح�شب الأحوال - تقدمي طلبات اإجراءات الإثبات يف مرحلة اإدارة 

د لذلك يف اجلدول. الدعوى خالل الأجل املحدَّ

وتنظر املحكمة التجارية املخت�شة يف هذه املرحلة يف طلبات نْدب اخلبري والدعاء بالتزوير 

واملعاينة. ويخت�س رئي�س املكتب بنظر طلب اإلزام اجلهات الإدارية بتقدمي املعلومات اأو الوثائق 

املوجودة لديها.

مادة )16(

ـظية والوقتية ـَحـفُّ الطلبات امل�ستعَجـلة والإجراءات التَّ

ـظية  ـَحـفُّ يجوز للمدعي تقدمي الطلبات امل�شتعَجـلة التي ُتـرفع تَبـًعا للطلب الأ�شلي والطلبات التَّ

والوقتية يف مرحلة اإدارة الدعوى. ويخت�س بنظر هذه الطلبات يف هذه املرحلة قا�شي املحكمة 

التجارية املخت�شة. 

مادة )17(

طلب اخل�سوم اإحالة الدعوى اإىل املحكمة التجارية املخت�سة

عَر�س  الدعوى،  يف  وطلبات  وم�شتندات  مذكرات  من  تقدميه  مت  مبا  اخل�شوم  اكتفى  اإذا 

املخت�شة،  التجارية  املحكمة  اإىل  اإحالته  ر  ليقرِّ املكتب  رئي�س  الدعوى على  الدعوى ملف  مدير 

دين باجلدول لنظر الدعوى اأمام املحكمة التجارية املخت�شة اأو  واعتماد اأيٍّ من التاريخني املحدَّ

تاريخ جل�شة اأخرى، على اأن يتم اإعالن اخل�شوم بها.

مادة )18(

ت�سوية النزاع عن طريق ال�سلح اأو الو�ساطة

ـلحـــًا، فاإذا اتفقوا على   اأ( يجــــوز للخ�شــــوم خـالل مرحلـــة اإدارة الدعوى اإثبات ت�شوية النزاع �شُ

ثِبـت ما اتفقوا عليه في مح�شر تكون له قوة ال�شند التنفيذي بعد توقيعه من الخ�شوم 
ُ
ذلك اأ

ـل ن�شف الر�شم  اأو مـــن وكالئهم ومن مدير الدعوى وو�شع ال�شيغة التنفيذية عليه.  وُيـَح�شَّ

ـلحًا  ر اأو ُيـَردُّ ما زاد عنه بح�شب الأحوال في حالة اتفاق الخ�شوم على ت�شوية النزاع �شُ المقرَّ

خالل مرحلة اإدارة الدعوى.

ب( يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى ت�شوية النزاع القائم بينهم عن طريق الو�شاطة، 

فـــاإذا تو�شلـــوا اإلى الت�شويـــة كليًا اأو جزئيـــًا يكون لتفـــاق الت�شوية قوة ال�شنـــد التنفيذي بعد 
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ت�شديقـــه من رئي�س المكتب. وُيـعَفـى رافع الدعوى كليًا مـــن الر�شم الق�شائي بخ�شو�س ما 

تمـــت ت�شويتـــه من النـــزاع اإذا تم اإيداع اتفـــاق الت�شوية خالل �شهر من تاريـــخ قْيـد الدعوى، 

وُيـعَفى من ن�شف الر�شم بخ�شو�س ما تم ت�شويته من النزاع اإذا تم اإيداع هذه التفاق خالل 

ـه اأو بع�شه، اأو  ر رئي�س المكتب الإعفاء من الر�شم كِّ اأربعة اأ�شهر من تاريخ قْيـد الدعوى. ويقرِّ

ه اإليه بح�شب الأحوال. باإلزام رافع الدعوى باأداء الر�شم كاماًل اأو ما تبقى منه، اأو ردِّ

مادة )19(

َعـواِر�ش اخل�سومة

 اأ- يجـــوز لرئي�س المكتب وقف الدعـــوى التجارية بناًء على اتفاق الخ�شوم على عدم ال�شير فيها 

مـــدة ل تزيـــد على �شتة اأ�شهر من تاريخ اإثبات هذا التفاق، واإذا لم يتم تعجيل نظر الدعوى 

خـــالل الأيام الثمانيـــة التالية لنهايـــة الأجل اعُتـِبـــر المدعي تاركًا دعـــواه. ول تح�شب مدة 

دة لإدارة الدعوى التجارية المن�شو�س عليها في المادة )20( من  الوْقـــف من المدة المحدَّ

هذه الالئحة. 

ـَتـه اأو بزوال �شفة َمـن كان يبا�شر   ب- ينقطـــع �شير الخ�شومة بوفاة اأحد الخ�شوم اأو بفْقِده اأهليَّ

الخ�شومـــة عنـــه من النائِبـيـــن، اإل اإذا بلغت الدعوى التجارية درجـــة النهاية وتمت اإفادات 

الخ�شوم بحيث ت�شبح الدعوى مهياأة للف�شل فيها. وفي جميع الأحوال يحيل رئي�س المكتب 

الدعوى اإلى المحكمة التجارية المخت�شة.

 ج- فيمـــا عـــدا مـــا ورد في الفقرتيـــن )اأ( و)ب( من هـــذه المـــادة، تف�شل المحكمـــة التجارية 

المخت�شة فيما يعِر�س للدعوى اأثناء نظرها اأمامها من وْقـف تعليقي اأو �شقوط للخ�شومة اأو 

انق�شائها اأو تْرك للخ�شومة فيها.

مادة )20(

مدة اإدارة الدعوى وانتهاوؤها

تكون مدة اإدارة الدعوى )30( يومًا من تاريخ قْيـد الدعوى يف حال عدم رد املدعى عليه على 

ه ُتـ�شاف )30( يومًا اأخرى. لئحة الدعوى، ويف حالة ردِّ

ويجوز مدُّ هذه املدة مبا ل يجاِوز )60( يوًما اأخرى بقرار من رئي�س املكتب، بناًء على اتفاق 

اخل�شوم اأو طلب م�شبَّب من مدير الدعوى مرفق به جدول باآجال جديدة بح�شب الأحوال.

وتنتهي اإجراءات اإدارة الدعوى بانتهاء مدتها طبًقا للفقرتني ال�شابقتني من هذه املادة، دون 

اإخالل بالفقرة )ب( من املادة )10( واملادتني )17( و)18( من هذه الالئحة.
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مادة )21(

اإحالة الدعوى اإىل املحكمة التجارية

يِعـد مدير الدعوى، بعد انتهاء اإدارة الدعوى، تقريًرا يت�شمن قائمة بوقائع الدعوى وحجج 

من  به  تقدموا  وما  اأدلة  من  اإليه  ا�شتندوا  وما  دفاعهم  واأوجه  ودفوعهم  وطلباتهم  اخل�شوم 

طلبات تتعلق باإجراءات الإثبات. ويجب على مدير الدعوى التجارية عْر�س ملف الدعوى على 

رئي�س املكتب ليقرر اإحالته خالل ثالثة اأيام عمل من انتهاء اإدارة الدعوى اإىل املحكمة التجارية 

املخت�شة مرفٍق به التقرير امل�شار اإليه.

الف�سل الرابع

�سري الدعوى اأمام املحكمة التجارية

مادة )22(

حتديد اأَمــْد الدعوى التجارية

تـُجَرى املرافعة يف اأول جل�شة. ويجوز تاأجيل نظر الدعوى التجارية من جل�شة اإىل اأخرى يف 

للمادتني  ِوْفـقًا  اإثباتها،  اأو  الرد عليها  اأو  للنظر فيها  التاأجيل  التي تتطلب  احلالت ال�شتثنائية 

)23 و24( من هذه الالئحة.

مادة )23(

تنظيم تاأجــيالت نظر الدعوى التجارية

لتاأجيالت الدعوى التجارية )10( جل�شات، ول يتجاوز حتى الف�شل  يكون احلد الأق�شى 

فيها مدة )180( يومًا من تاريخ قْيـدها.

مادة )24(

احلالت والظروف ال�ستثنائية لتاأجــيالت نظر الدعوى التجارية

ل يتم تاأجيل نظر الدعوى التجارية لتقدمي طلب اأو دفع اأو دفاع اأو دليل جديد لأول مرة اأمام 

دة  املحكمة املخت�شة، اأو اإذا كان قد مت تقدمي ذلك يف مرحلة اإدارة الدعوى خارج الآجال املحدَّ

بجدول املواعيد، اإل يف احلالت والظروف ال�شتثنائية الآتية:

ـن للمحكمة اأن الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى التجارية. 1- اإذا تبيَّ

ْفـع اأو الدفاع اأو الدليل الجديد  2- اإذا ن�ـــسَّ اأيُّ قانـــون اآخر على جواز تقديم ذلك الطلـــب اأو الدَّ

في اأية حالة تكون عليها الدعوى التجارية.
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ـنت  ْفـع اأو الدفاع اأو الدليل الجديد لمواجهة ظروف طراأت اأو تبيَّ 3- اإذا كان تقديم الطلب اأو الدَّ

د لذلك بجدول المواعيد. بعد الأجل المحدَّ

ْفـع اأو الدفاع الجديد الذي يتقدم به الخ�شم متعلقًا بالنظام العام. 4- اإذا كان الطلب اأو الدَّ

ـن للمحكمة اأن اأ�شبابًا خارجة عن اإرادة الخ�شم قد حالت دون تقديم الدليل الجديد،  5- اإذا تبيَّ

د لذلك بجدول  اأو ُطـِلـب اإجراء الثبات في مرحلة اإدارة الدعوى التجارية خالل الأجل المحدَّ

المواعيد.

6- اإذا ا�شتلزم اإتمام اإجراء الإثبات اأكثر من جل�شة اأو اأكثر من يوم.

مادة )25(

ـْطـق بها الأحكام الإلكرتونية والنُّ

داتها وحِفـظها مبلف الدعوى التجارية. ت�شدر الأحكام دون حاجه لإيداع م�شوَّ

ـن لهذا  ويكون النُّـْطق باحلكم فور ختام املحاكمة، اإن اأمكن ذلك، واإل ففي جل�شة اأخرى تعَّ

الغر�س.

الإلكرتونية يف  بالو�شائل  ن�ْشـِره  اأو  علنية  جل�شة  منطوِقـه يف  بتالوة  باحلكم  النُّـْطق  ويكون 

قاعة املحكمة والنظام الإلكرتوين.

الف�سل اخلام�ش 

اإدارة الدعوى التجارية اأمام املحكمة ال�سغرى التجارية

مادة )26(

تكون اإدارة الدعوى بالن�شبة للدعاوى التجارية التي تدخل يف اخت�شا�س املحاكم ال�شغرى 

التجارية عن طريق قا�شي ذات املحكمة قبل حتديد جل�شة لنظرها طبًقا لأحكام هذه الالئحة، 

ومبا ل يتعار�س مع طبيعة اإدارة الدعوى اأمامه.

اإدارة الدعوى التجارية حتديد جل�شة لنظرها وفقًا  و يجب على القا�شي فور النتهاء من 

لأحكام هذه الالئحة.



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

19

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )31( ل�سنة 2020

 با�ستبدال جدول جهات العمل يف خدمة املجتمع واأنواع الأعمال التي متاَر�ش

فيها املرافق للقرار رقم )35( ل�سنة  2018

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2017 ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة، وعلى 

الأخ�س املادة )3( منه،

2018 ب�شاأن حتديد جهات العمل يف خدمة املجتمع، واأنواع  وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 

الأعمال التي متاَر�س فيها، وتعديالته،

العقوبات  تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  القرار  وعلى 

والتدابري البديلة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـ�شتبَدل باجلدول املرافق للقرار رقم )35( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد جهات العمل يف خدمة 

املجتمع، واأنواع الأعمال التي متاَر�س فيها، اجلدول املرافق لهذا القرار. 

مادة )2(

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتـاريخ: 14 رجــــــــب 1441هــ

الـمــــوافـــــــق: 9 مــــــــــار�س 2020م



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

20



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

21



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

22



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

23



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

24



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

25



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

26

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم )32( ل�سنة 2020

بتنظيم الو�ساطة يف امل�سائل اجلنائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

وتعديالته،

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

الأخ�س املادة )18( منه،

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن   2019 ل�شنة  بقانون رقم )22(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

املنازعات ال�شادرة بالقرار رقم )126( ل�شنة 2019،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

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

ُقرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املُبّينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون العدل.

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2019 ب�شاأن الو�شاطة لت�شوية المنازعات.

الو�ساطة في الم�سائل الجنائية: كل عملية يطلب فيها الأطراف من �شخ�س اآخر ٌي�شمى الو�شيط 

لح اأو الت�شالح  م�شاعدتهم في �شعيهم للتو�شل اإلى اتفاق ت�شوية في الجرائم التي يجوز فيها ال�شُ

ِه على الأطراف. قانونًا دون اأن تكون للو�شيط �شالحية فر�شِ

الأطـــراف: المتهـــم والمجنـــي عليـــه اأو ورثته اأو الوكيـــل الخا�س لأي منهـــم اأو المدعي بالحقوق 

المدنية اأو الم�شئول عن الحقوق المدنية اأو الجهة التي يجوز الت�شالح معها قانونًا.

الو�سيـــط: �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتبـــاري، ُيعهد اإليه الأطـــراف بالو�شاطة فـــي الم�شائل الجنائية 
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للتو�شل الى اتفاق ت�شوية فيما بينهم.

الو�سيـــط الجنائـــي الُمعتمد: كل و�شيط ُمقّيد في جـــدول الو�شطاء المنظم بموجب المادة )3( 

من هذا القرار.

الو�سيط الخارجي: كل و�شيط يتفق عليه الأطراف من غير الو�شطاء الجنائيين الُمعتمدين.

لح اأو الت�شالح بيـــن الأطراف المنبثق عن الو�شاطـــة في الم�شائل  اتفـــاق الت�سويـــة: اتفـــاق ال�شُ

الجنائية.

مادة )2(

ال�سريان

اأحكام هذا القرار على الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية يف اجلرائم التي يجوز فيها  ت�شري 

لح اأو الت�شالح قانونًا. ال�شُ

مادة )3(

جدول الو�سطاء 

اجلنائيون  الو�شطاء  فيه  ُيقيد  الو�شطاء«  »جدول  ُي�شمى  جدول  العام  املُ�شجل  مبكتب  ُيعد 

املعتمدون، وُين�شر اجلدول على املوقع الإلكرتوين للوزارة.

مادة )4(

�سروط القيد يف جدول الو�سطاء 

ُي�شرتط فيمن يطلب قيده بجدول الو�شطاء - بالإ�شافة اإىل ال�شروط املن�شو�س عليها يف 

املادة )3( من القانون، توفر ال�شروط الآتية:

1- بالن�سبة لل�سخ�ش الطبيعي: 

اأ- اأن يكون بحريني الجن�شية.

ب- اأن يكون حا�شاًل على درجة البكالوريو�س اأو اللي�شان�س، على الأقل، اأو ما يعادلها من 

ال�شهادات من اإحدى الجامعات اأو المعاهد المعترف بها.

ج- األ تقل مدة خبرته في ا�شتغاله في مجال تخ�ش�شه عن ثالث �شنوات.

د- اأن يجتاز دورة في الو�شاطة في الم�شائل الجنائية وفقًا للمعايير وال�شروط التي ي�شدر 

بها قرار من الوزير، وُيحدد القرار حالت الإعفاء من هذا ال�شرط.

2- بالن�سبة لل�سخ�ش العتباري:

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

ال�شروط  عليهم  تنطبق  ممن  لديه  الموؤهلين  العاملين  من  اأكثر  اأو  �شخ�شًا  ي�شمي  اأن  ب- 
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في  الو�شاطة  اإجــراءات  في  لتمثيله  الو�شطاء  بجدول  الطبيعي  ال�شخ�س  لقيد  الُمقررة 

الم�شائل الجنائية.

ا�شم  �شطب  يتم  الو�شطاء  بالقيد يف جدول  املتعلقة  ال�شروط  من  �شرط  اأي  فقد  ويف حال 

الو�شيط من اجلدول بقرار من الوزير.

ويجوز بقرار من الوزير اعتماد اأٍي من اجلهات العامة كو�شيط يف امل�شائل اجلنائية بناًء على 

طلب ممن مُيِثُلها قانونًا، ول ت�شري عليها اأحكام املواد )5( و)6( و)7( من هذا القرار.

مادة )5(

اإجراءات القيد يف جدول الو�سطاء 

املعد  النموذج  الوزارة على  اإىل املوظف املخت�س يف  الو�شطاء  القيد يف جدول  ُيقدم طلب 

كافة  م�شتوفيًا  يكون  اأن  على  للوزارة،  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  اإلكرتونيًا  اأو  الغر�س،  لهذا 

البيانات وم�شفوعًا بالأوراق وامل�شتندات الالزمة للتحقق من توافر �شروط القيد يف هذا اجلدول.

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

يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، وُيخطر به مقدم الطلب خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره.

هذا  يف  القيد  لطلب  رف�س  مبثابة  رد  دون  الطلب  يف  للبت  املحدد  امليعاد  انق�شاء  وُيعترب 

اجلدول.

مادة )6(

اإجراءات جتديد القيد يف جدول الو�سطاء 

ُيقدم طلب جتديد القيد يف جدول الو�شطاء خالل ثالثني يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء 

مدة القيد، وبذات الإجراءات املتبعة يف تقدمي طلب القيد لأول مرة يف جدول الو�شطاء.

من  الو�شيط  ا�شم  �شطب  املُحدد  امليعاد  يف  القيد  جتديد  طلب  تقدمي  عدم  على  ويرتتب 

اجلدول بقرار من الوزير.

مادة )7(

مدة القيد يف جدول الو�سطاء

تكون مدة القيد بجدول الو�شطاء ثالث �شنوات، ويكون التجديد ملُدد مماثلة.

مادة )8(

بدء اإجراءات الو�ساطة

تبداأ اإجراءات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية بعد قبولها من الأطراف، ويتم اختيار الو�شيط 
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من بني الو�شطاء اجلنائيني املعتمدين اأو اخلارجيني ح�شب التفاق.

ويجوز اإخطار النيابة العامة اأو املحكمة املخت�شة – بح�شب الأحوال – بالبدء يف الو�شاطة 

يف امل�شائل اجلنائية يف اأي مرحلة تكون عليها الدعوى اإىل ما قبل �شدور حكم نهائي فيها.

مادة )9(

التفاق على قواعد الو�ساطة

يجوز لالأطراف التفاق على القواعد التي حتكم الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية اأو الطريقة 

التي جترى بها، وعند عدم التفاق على ذلك، يكون للو�شيط احلق يف اإجراء الو�شاطة يف امل�شائل 

اجلنائية طبقًا للقواعد اأو الطريقة التي يراها منا�شبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف 

الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية، ومبا ل يخالف النظام العام.

ويجب على الو�شيط اأثناء اإجراءات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية اللتزام مببداأ امل�شاواة يف 

معاملة الأطراف، وذلك مبراعاة ظروف اجلرمية. 

وللو�شيط يف اأي من مراحل الإجراءات اأن يقرتح على الطرفني ما يراه منا�شبًا دون اأن تكون 

له �شالحية فر�شه عليهم.

مادة )10(

�سرية الإجراءات واملعلومات

تعترب اإجراءات ومعلومات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية �شرية يف حدود اجلرمية املتفق على 

اإجراء الو�شاطة فيها، ما مل يكن اإف�شاوؤها لزمًا مبقت�شى القانون اأو بق�شد منع ارتكاب جناية اأو 

جنحة اأو الإبالغ عن وقوعها اأو لأغرا�س تنفيذ اتفاق الت�شوية.

ومع عدم الإخالل باأحكام الفقرة ال�شابقة، ل يجوز للو�شيط اأو لطرف يف اإجراءات الو�شاطة 

يف امل�شائل اجلنائية اأو اأيِّ �شخ�س اآخر �شارك فيها، اأْن يديَل ب�شهادة �شد اأيٍّ من اأطراف النزاع 

يف اأية م�شاألة و�شلت اإىل علمه من خالل اإجراءات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية.

مادة )11(

النتقال اإىل حمب�ش املتهم

يجوز للو�شيط النتقال اإىل حمب�س املتهم واللتقاء به وفقًا لل�شوابط املقررة واملطبقة يف 

تنفيذ الزيارة.

مادة )12(

�سروط انعقاد جل�سات الو�ساطة

الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية ح�شور الأطراف - ح�شورًا  انعقاد جل�شات  ُي�شرتط ل�شحة 
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حقيقيًا اأو عن طريق الو�شائل الإلكرتونية - باأنف�شهم اأو بوا�شطة وكالئهم القانونيني املفو�شني 

لح اأو الت�شالح مع الو�شيط، وللو�شيط النفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه منا�شبًا  بال�شُ

بهدف الو�شول اىل اتفاق الت�شوية. 

ول يجوز لغري املذكورين يف الفقرة ال�شابقة ح�شور جل�شات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية، 

ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.

مادة )13(

تنحي الو�سيط ورده من الأطراف

ميتنع على الو�شيط اأن يقوم بالو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية اإذا كانت بينه وبني اأحد الأطراف 

الإجراءات  من  اأي  يف  الأطراف  لأحد  وكياًل  كان  اأو  الرابعة  الدرجة  حتى  م�شاهرة  اأو  قرابة 

ال�شابقة على الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية واملتعلقة مبو�شوعها، اأو كان له يف الدعوى م�شلحة 

�شخ�شية اأو �شبق اأن اأبدى راأيًا ب�شاأنها، وعليه اأن يتنحى فور علمه بذلك يف اأي مرحلة كانت عليها 

اإجراءات الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية، وله اأن يعتذر لأي �شبب يدعوه ل�شت�شعار احلرج.

ويجوز لأي من الأطراف خالل �شبعة اأيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالت 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.

مادة )14(

الو�ساطة اأثناء نظر الدعوى

ل يرتتب على الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية وقف اإجراءات الدعوى يف اأي مرحلة تكون فيها، 

ما مل تقرر النيابة العامة اأو املحكمة املخت�شة بنظر الدعوى – بح�شب الحوال - خالف ذلك 

وفقًا ملقت�شيات التحقيق اأو املحاكمة ومراعاة مل�شلحة جميع الأطراف. 

مادة )15(

التو�سل اإىل اتفاق الت�سوية

الت�شوية  اتفاق  يحرر  النزاع  ت�شوية  اإىل  الو�شاطة  اإجراءات  خالل  من  الو�شيط  تو�شل  اإذا 

كتابة، وٌيعر�س على النيابة العامة اأو املحكمة املخت�شة – بح�شب الأحوال – هذا التفاق يف اأي 

مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك لتخاذ �شئونها وفقًا لأحكام القانون.

قانونًا،  الت�شالح  اأو  ال�شلح  فيها  يجوز  دعوى  يف  نهائي  حكم  �شدور  بعد  التفاق  مت  واإذا 

يعر�س اتفاق الت�شوية على قا�شي تنفيذ العقاب.
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مادة )16(

تعدد املجني عليه اأو املتهمني

عند اإجراء الو�شاطة يف امل�شائل اجلنائية يف جرمية تعدد فيها املجني عليهم، ل يكون اتفاق 

الت�شوية ُمنتجًا لآثاره اإل اإذا �شدر منهم جميعًا اأو من ورثتهم اأو الوكيل اخلا�س لكل منهم، واإذا 

تعدد املتهمون فيجب اأن ي�شملهم جميعًا.

مادة )17(

انتهاء اإجراءات الو�ساطة

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

1- اإبرام الأطراف اتفاق الت�شوية.

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

3- اإعـــالن الو�شيط، بعـــد الت�شاور مع الأطراف، عـــدم جدوى ا�شتمرار اإجـــراءات الو�شاطة في 

الم�شائل الجنائية.

مادة )18(

اأتعاب الو�سيط

ي�شتحق الو�شيط اأتعابًا طبقًا لأحكام املادة )11( من القانون.

مادة )19(

النفاذ

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 العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 رجب 1441 هـ

المـــــــوافــــق: 11 مار�س 2020 م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )17( ل�سنة 2020

 ب�ساأن الرتخي�ش بت�سجيل موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

)هريوز K H K Heroes Foundation( )موؤ�س�سة خا�سة(

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،

 K H K Heroes  وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة )هريوز

Foundation( )موؤ�ش�شة خا�شة(.

قرر الآتي:

مادة - 1 -

 )K H K Heroes Foundation ـل موؤ�ش�شة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة )هريوز ُتـ�شجَّ

)موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت قْيد رقم )4/م/خ /2019(.

مادة - 2 -

ُيـن�َشـر هذا القرار وعْقـد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل 

به من تاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 فـبــــــــرايـــــــــــر 2020م 
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عقد تاأ�سي�ش

)K H K Heroes Foundation ( موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة هريوز

-  موؤ�س�سة خا�سة  -

فـــي يـــوم: الثالثـــاء الرابع والع�شرين مـــن جمادى الآخرة لعـــام األف واأربعمائـــة وواحد واأربعين 

للهجرة.

الموافق: الثامن ع�شر من فبراير لعام األفين وع�شرين للميالد.

لدي اأنا: رئي�س التوثيق العام باإدارة التوثيق.

: �شمو ال�شيـــخ خالد بن حمد بن عي�شى اآل خليفة، بحرينـــي الجن�شية، يحمل بطاقة  ح�ســـر لـــديَّ

الهويـــة رقـــم 890919089 وطلب منـــي المتعاقد)الموؤ�ش�س( تحرير هذا التفـــاق وفقًا لل�شروط 

الواردة اأدناه:-

)K H K Heroes Foundation( 1- توؤ�ش�س موؤ�ش�شة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة هيروز

طبقـــًا لأحـــكام المر�شـــوم بقانون رقـــم )21( ل�شنـــة 1989 باإ�شـــدار قانون الجمعيـــات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئـــات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات 

الخا�شة.

2- يعتبر عقد التاأ�شي�س الموقع من الموؤ�ش�س جزءًا متممًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.

3- يعيـــن الموؤ�ش�س من بينهم �شخ�شًا يقوم بمتابعة اإجراءات التوثيق لدى وزارة العدل وال�شئون 

الإ�شالمية واإجراءات الت�شجيل والإ�شهار لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- راأ�شمال الموؤ�ش�شة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره )10000 دينار( ع�شرة اآلف دينار ح�شب 

الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من بنك ال�شالم لل�شرف على اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.  

 ) K H K Heroes Foundation ( 5- مـــدة موؤ�ش�شـــة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة هيروز

غير محددة وتبداأ من ن�شر عقد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

 K H K Heroes ( 6- ل يجـــوز لأع�شـــاء موؤ�ش�شة �شمـــو ال�شيخ خالد بن حمـــد اآل خليفة هيـــروز

Foundation (الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين 
اأو قرارات معمول بها في المملكة.

7-  يجوز لمجل�س الأمناء تعيين رئي�س فخري في الموؤ�ش�شة.

8- جميع الم�شروفات والأتعاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شة تح�شب �شمن الم�شروفات 

العمومية لها.

9- يتـــم توثيـــق العقـــد والنظـــام الأ�شا�شـــي بمكتب التوثيـــق بوزارة العـــدل وال�شئـــون الإ�شالمية 

والوقاف.                                       

ومبا ذكر حترر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع 

ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

املوثق
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النظام الأ�سا�سي

)K H K Heroes Foundation ملوؤ�س�سة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة )هريوز

)موؤ�س�سة خا�سة(   

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة - 1 -

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم موؤ�ش�شة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

)هريوز K H K Heroes Foundation( حتت قيد رقم )4/م/خ/2019( طبقًا لأحكام قانون 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

1989 وتعديالته، والقرارات  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

مادة - 2 -

اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ـل  ت�شجَّ

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 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد 

التاأ�شي�س املرفقني.

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

مادة  - 3 -

القاب�شة  كي  اإت�س  )كي  هو  اأمنائها  ومركز  القانوين  وحملها  للموؤ�ش�شة  الرئي�شي  املقر 

�س.�س.و( مكتب رقم 72 مبنى 2304  طريق 2830 جممع 428 �شاحية ال�شيف، املنامة، مملكة 

البحرين.                                      

مادة - 4 -

ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة - 5 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية. وعلى 

املوؤ�ش�شة مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة 
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اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

مادة - 6 -

ُيـذَكـر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها -اإْن ُوِجـد- و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة - 7 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين

اأهداف املوؤ�س�سة

مادة - 8 -

تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:

1- اإبراز ال�شباب اأ�شحاب المواهب والطاقات الإبداعية، والعمل على تنمية الكفاءات البحرينية 

ال�شبابيـــة لأ�شحـــاب المواهـــب وم�شاعدتهم في تحقيـــق طموحاتهم بالتن�شيـــق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.

2- تنمية القدرات ال�شبابية وتوظيف اإمكانياتهم المتاحة لرفع ا�شم مملكة البحرين في المحافل 

العالمية. 

3- الهتمـــام بفئـــة ال�شباب ذوي الإعاقة فيما يخ�س الجانب الإبداعـــي واإبراز مواهبهم عالميًا 

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

4- التعاون مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني فيما يخدم تحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

5- القيـــام بالدرا�شات والبحوث وتنظيـــم الموؤتمرات الثقافية والجتماعية بعـــد اأْخـذ الموافقة 

الم�شبقة من ِقـَبـل الجهات الحكومية المخت�شة.

الباب الثالث

جمل�ش الأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:
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1- اإقرار ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

ـقة لأهداف الموؤ�ش�شة. 2-  اإقرار الخطط والبرامج المحقِّ

3-  و�شع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.

4- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الموؤ�ش�شة.

5 - ا�شتثمار واإدارة اأموال وموجودات الموؤ�ش�شة.

ـل من ِقـَبـل مجل�س الأمناء لدرا�شة مو�شوعات  6- درا�شة التقارير الواردة من اللجان التي �شت�شكَّ

دة تتعلق باأعمال الموؤ�ش�شة واتخاذ القرارات المنا�شبة ب�شاأنها. محدَّ

مادة - 10 -

ـ�س، وتكون الع�شوية يف  يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقـَبـل املوؤ�شِّ

املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة - 11 -

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخـُلـو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. 

مادة - 12 -

ُيـ�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1-  اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2-  اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

3- األ يكـــون مـــن اأع�شاء مجل�س اأمنـــاء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقـــوع مخالفات دعت اإلى 

ـي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. حلِّـها وذلك قبل ُمـ�شِ

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مِخلَّـة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

مادة - 13-

اأخرى  موؤ�ش�شة  اأمناء  وع�شوية جمل�س  املوؤ�ش�شة  اأمناء  يجوز اجلْمـع بني ع�شوية جمل�س  ل 

�س ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�شِّ

ول يجوز اجلْمـع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.
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مادة - 14-

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 

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

الرئي�ش:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 

والتوقيع على حما�شر جل�شاتها مع اأمني ال�شر وعلى ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف وامل�شتندات 

اأعمال  على  الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل  الأمني  مع  املالية 

املوؤ�ش�شة، كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري على اأن ُتـعَر�س على جمل�س 

الأمناء يف اأول اجتماع له.

نائب الرئي�ش:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 

الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين ال�سر:

مع  وتوقيعها  حما�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 

الرئي�س، وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.

الأمين المالي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 

ومن  ِقـَبـله  من  ـعة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شْرُفـه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمـدة  امل�شارف  اأحد  يف 

امل�شتندات  وال�شجالت وحفظ  الدفاتر  وقْيـدها يف  الأموال  ت�شجيل  الرئي�س. وعليه كذلك  ِقـَبـل 

اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 

وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية. وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 

ده  ـن للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدِّ املالية لالإيرادات وامل�شروفات. وله الحتفاظ مببلغ معيَّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة - 15 -

يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدد املجل�س 

عدد اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها، وي�شع نظامًا لأعمالها، على اأن ُتـعَر�س نتيجة درا�شاتها 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.
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مادة - 16 -

يتوىل جمل�س الأمناء اإدارة �شئون املوؤ�ش�شة، وله يف �شبـيل ذلك القيام باأيِّ عمل من الأعمال 

ـ�س قبل اإجرائها. �شرط موافقة املوؤ�شِّ

اجتماعاته  وتكون  دورية،  ب�شفة  �شنة  كل  الأقل  على  واحدة  مرة  الأمناء  جمل�س  ويجتمع 

املجل�س  قرارات  وت�شدر  نائبه.  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة 

ـح اجلانب الذي فيه الرئي�س. باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

مادة - 17 -

يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 

مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ

اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  تطلب عقد  اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.

مادة - 18 -

ـب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شتني  ُيـعتَبـر م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمـن تَغـيَّ

متتاليتني اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون عذر مقبول.

ـل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخـُلـو مكانه لأي �شبب من  ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شْ

والتنمية  العمل  وزارة  اإخطار  املجل�س  وعلى  الأمناء،  يختاره جمل�س  الأ�شباب يحل حمله ع�شو 

مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُتـ�شرَتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك.  الجتماعية 

ـلة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ

القيام  اأن ي�شتمر يف  للمجل�س  بالتزكية فيجوز  �شْغـُل مكانه قد فاز  الع�شو املراد  فاإذا كان 

باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلـف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 

لالأ�شباب ال�شابقة الإ�شارة اإليها على ثلث اأع�شاء املجل�س، واإل وجب عْر�س الأمر على اأع�شاء 

املجل�س لنتخاب خَلـف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة - 19 -

ُيـَحـل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتني احلالتني تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 
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مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

1-  �شجـــل لقْيـــد اأع�شـــاء مجل�س الأمناء مبيَّن بـــه على الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته 

ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.

ـع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقَّ 2- �شجل تدوَّ

ال�شر.

3- دفتر لقْيـد الإيرادات والم�شروفات.

4-  دفتر لح�شاب الم�شرف.

5-  �شجـــل لقْيـــد جميع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها مـــن الُعـَهـد الم�شتديمـــة التي تملكها 

الموؤ�ش�شة، على اأن يثَبـت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 

والمـــكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�ـــس التي هي في ُعـهدته و�شفته وعنوانه، كما يثَبـت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُحـ�ْشن �شري العمل، وُيـ�شرَتط 

ـم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ

م�شل�شلة واأن ُتـخَتـم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

مادة - 21 -

ـن مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفو�شه الت�شرف يف اأيِّ  ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.

ده املجل�س ويف هذه احلالة ُيـعترَب املدير م�شتقياًل  ويجوز اأن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدِّ

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

الباب الرابع

املوارد املالية للموؤ�س�سة

مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:
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ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 1- الهبات والو�شايا التي ت�شرِّ

ـلة من الم�شاريع الخيرية وفقًا  2- عائدات ا�شتثمار اأموال وم�شروعات الموؤ�ش�شة والأرباح المح�شَّ

للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد اأْخـذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

3- اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الأمناء وفقًا للقانون ول تتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة 

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

4- الأرباح الناتجة عن ا�شتثمار اأموالها وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد اأْخـذ 

موافقة الجهات الحكومية والمخت�شة.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية، ول اأن تر�شل �شيئًا 

مما ُذِكـر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

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

مادة - 24 -

تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي يف31 دي�شمرب من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 

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

مادة - 25 -

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

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

مادة - 26 -

ـم فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظَّ

بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف  اأوجه 

ك�شلفة لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.

ول ُتـعتَبـر الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة-27-

البحرين ملراجعة  املعتَمـدين يف مملكة  املراجعني  اأو  اأحد املحا�شبني  الأمناء  ـن جمل�س  يعيِّ

ح�شابات املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإىل جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.
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مادة - 28 -

ـلت به لدى اأحد امل�شارف املعتَمدة  وتخَطر  توَدع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �ُشـجِّ

بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من 

ـع على ال�شيك الرئي�س والأمني  تاريخ ح�شول التغيري، ول ُيـ�شحب اأيُّ مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقَّ

املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة -  29 -

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُيـ�شَرف  ل 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدِّ

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

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

مادة - 30  -

الت�سرفات املالية للموؤ�س�سة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف 

اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

فها. ـرُّ املوؤ�ش�شة اإ�شدار َتـ�شَ

ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.

ـعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى  ويجوز لكل ذي �شاأن الطَّ

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -

النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتـعتَبـر 

اأو لورثته حق  اأو َمـن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب  للموؤ�ش�شة، ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة 

فيها.

مادة - 32 -

لوزير العمل  والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 
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�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�ش

حل املوؤ�س�سة

مادة - 33 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 

جمل�س الأمناء، وُيـن�َشـر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س، يف احلالت الآتية:

1- اإذا ثبت عْجـُزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

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

3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

مادة -35 -

ُيـحَظـر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها كما ُيـحَظـر على القائمني باإدارتها وعلى موظفيها 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.

كما ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�ْشـر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية.

مادة - 36 -

ويجب  وباأجر،  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ـن  تعيِّ املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 

ي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفِّ

باملوؤ�ش�شة عند طلبها.

اأيِّ  الت�شرف يف  لها  واملدينني  املوؤ�ش�شة  اأموال  لديه  املودعة  امل�شرف  وعلى  عليهم  وميتنع 

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

مادة - 37 -

ور اخلريية يف مملكة  ي بتوزيع الأموال الباقية على الدُّ بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ
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البحرين والتي يحددها قرار احلل.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدِّ

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

مادة - 38 -

قرار  ون�ْشـر  اأموالها  وت�شفية  حلِّـها  حالة  يف  و�شجالتها  ودفاترها  املوؤ�ش�شة  وثائق  ُتـحَفـظ 

حلِّـها لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�ساد�ش

اأحكام ختامية

مادة - 39 -

ل ُيـعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيـده يف ال�شجل املعد لهذا 

الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 40 -

ـن موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة وت�شرف  للموؤ�ش�شة اأن تعيِّ

ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ

 )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  ووفقًا  للموؤ�ش�شة 

ل�شنة 2012 وتعديالته.

مادة - 41 -

عند حدوث اأيِّ لْبـ�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 

جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.

ِقـَبـل  من  قراءته  بعد  عليه  التوقيع  ومت  ون�شختني،  اأ�شل  من  النظام  هذا  ر  حترَّ ُذِكـر  ومبا 

اجلميع ومني، وت�َشـلَّـم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

 املـوثــق
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )24( ل�سنة 2020

ـقي احل�سابات  باإعادة ت�سكيل جمل�ش تاأديب مدقِّ

يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

ـقي احل�شابات، وعلى  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

الأخ�س املادة )27( منه، 

ـقي  مدقِّ تاأديب  جمل�س  واخت�شا�شات  ت�شكيل  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

احل�شابات، 

ـقي احل�شابات يف  تاأديب مدقِّ ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2013 ل�شنة  رقم )59(  القرار  وعلى 

وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـقي احل�شابات يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة برئا�شة  ُيـعاد ت�شكيل جمل�س تاأديب مدقِّ

القا�شي حممد خمي�س الرميحي قا�شي املحكمة الكربى املدنية، وع�شوية كلٍّ من:

1( عي�شى اأحمد الجودر.

2( اإلهام علي ح�شن.

وتكون مدة الع�شوية باملجل�س ثالث �شنوات.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة  تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )25( ل�سنة 2020 

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )151( ل�سنة 2016 ب�ساأن ت�سكيل

جلنة التََّظلُّمات من القرارات اخلا�سة بالعالمات التجارية ونظام عملها

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

مات من القرارات  ـَظـلُـّ بعد الطالع على القرار رقم )151( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التَّ

اخلا�شة بالعالمات التجارية ونظام عملها،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

مات  ـَظـلُـّ ُيـ�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )151( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التَّ

من القرارات اخلا�شة بالعالمات التجارية ونظام عملها، الن�س الآتي:

 :)1( "مادة 
بوزارة  التجارية  بالعالمات  اخلا�شة  القرارات  من  التََّظلُّمات  يف  للف�شل  جلنة  ـل  ُتـ�شكَّ

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية، وع�شوية كل 

من:

نائبًا للرئي�س 1- مدير اإدارة العالقات التجارية الخارجية  

ع�شوًا 2- مدير اإدارة رقابة ال�شركات    

ع�شوًا 3- مدير اإدارة التفتي�س     

ع�شوًا 4- مدير اإدارة الت�شجيل     

ع�شوًا 5- م�شت�شار/خبير - ال�شئون القانونية بالوزارة  

ع�شوًا 6- ممثل عن اإدارة العالقات التجارية الخارجية    

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد."

املادة الثانية

به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  واخلارجية  املحلية  للتجارة  امل�شاعد  الوكيل  على 

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

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )32( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تنظيم �سجل قْيـد الحتادات الريا�سية 

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يكون ت�شجيل الحتادات الريا�شية يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، بقْيدها يف ال�شجل الذي 

ه لذلك اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س، وي�شار اإليه يف هذا القرار بكلمة )ال�شجل(. ُتـِعـدُّ

املادة الثانية

وتاريخه، ورقم  القْيـد  الريا�شي، رقم  ت�شجيل الحتاد  املوافقة على  بعد  ـجل  ال�شِّ ن يف  ُيـدوَّ

قرار رئي�س اللجنة الأوملبية ال�شادر بت�شكيله وتاريخه.

املادة الثالثة

البيانات  الر�شمية،  الريا�شية يف اجلريدة  ت�شجيل الحتادات  ن�شر  بعد  ـجل،  ال�شِّ ن يف  ُتـدوَّ

الآتية:

1- رقم وتاريخ عدد الجريدة الر�شمية الذي ُنـ�ِشـر فيه قرار ت�شجيل التحادات الريا�شية.

2- ا�شم التحاد الريا�شي وعنوان المقر.

3- قـــرارات اإدمـــاج التحادات الريا�شيـــة اأو حلها - اإْن ُوِجـــدت - وتاريخ ن�ْشـِرهـــا في الجريدة 

الر�شمية.



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

47

املادة الرابعة

�س منه اأو  حتتفظ اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س بال�شجل اخلا�س بها، وُيـحَظـر التخلُـّ

ـن عليها اإن�شاء اأر�شيف اإلكرتوين لهذا ال�شجل، يت�شمن كافة البيانات امل�شار اإليها  اإتالفه. ويتعيَّ

يف املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار، على اأْن يتم حتديثه كلما دعت احلاجة لذلك.

املادة اخلام�سة

الريا�شية يف ملف خا�س  الأخرى اخلا�شة بالحتادات  وامل�شتندات  البيانات  ُتـحَفـظ كافة 

ـر على غالفه مبحتوياته. ـم اأوراقه ترقيمًا مت�شل�شاًل، ويوؤ�شَّ وُتـَرقَّ

املادة ال�ساد�سة

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والرتاخي�س  للرقابة  امل�شاعد  الوكيل  على 

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 2 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 فبراير 2020م
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 وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )44( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للدراجات الهوائية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد قيد الحتاد البحريني للدراجات الهوائية يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قيد رقم )12(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

49

وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )45( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد امللكي البحريني

  للفرو�سية و�سباقات القدرة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  القدرة  و�شباقات  للفرو�شية  البحريني  امللكي  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )13(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني

ارت�ش  للبليارد وال�سنوكر والدَّ

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ارت�س يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية  ُيعاد قيد الحتاد البحريني للبليارد وال�شنوكر والدَّ

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )14(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )47( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني لل�سيارات

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  لل�شيارات  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )15(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )48( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للرماية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد قيد الحتاد البحريني للرماية يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )16(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )49( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني لالألعاب الذهنية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  الذهنية يف  لالألعاب  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )17(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )50( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للجولف

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد قيد الحتاد البحريني للجولف يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )18(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )51( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للريا�سات البحرية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد قيد الحتاد البحريني للريا�شات البحرية يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )19(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )52( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني لريا�سة ذوي الإعاقة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد قيد الحتاد البحريني لريا�شة ذوي الإعاقة يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )20(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )53( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للمبارزة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للمبارزة  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )21(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )54( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للريا�سة للجميع

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للجميع  للريا�شة  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )22(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 



العدد: 3462 – الخميس 12 مارس 2020

59

وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )55( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للجمباز

بوزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للجمباز  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )23(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )56( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اإعادة قيد الحتاد البحريني للكريكت

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للكريكت  البحريني  الحتاد  قيد  ُيـعاد 

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )24(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )57( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للرتايثلون

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للرتايثلون يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب  ي�شجَّ

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )25(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )58( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للفنون القتالية املختلطة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للفنون القتالية املختلطة يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة  ي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قيد رقم )26(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )59( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للجامعات

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للجامعات يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب  ي�شجَّ

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )27(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )60( ل�سنة 2020

ـم  ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني لريا�سات ال�سُّ

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـم يف �شجل قْيد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون  ـل الحتاد البحريني لريا�شات ال�شُّ ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )28(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )61( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني لألعاب املالكمة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني لألعاب املالكمة يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون  ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )29(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )62( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للم�سارعة

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للم�شارعة  البحريني  الحتاد  ـل  ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )30(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )63( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للكيك بوك�سينج

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للكيك بوك�شينج يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون  ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )31(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )64( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للتايكواندو

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للتايكواندو  البحريني  الحتاد  ـل  ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )32(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )65( ل�سنة 2020

 ب�ساأن  ت�سجيل الحتاد البحريني للجوجت�سو

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

�شئون  بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  للجوجت�شو  البحريني  الحتاد  ـل  ي�شجَّ

ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )33(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )66( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني لل�سامبو

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني لل�شامبو يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب  ي�شجَّ

والريا�شة، حتت قْيد رقم )34(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )67( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للكاراتيه

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للكاراتيه يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب  ي�شجَّ

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )35(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )68( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني للجودو

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل الحتاد البحريني للجودو يف �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة �شئون ال�شباب  ي�شجَّ

والريا�شة، حتت قْيـد رقم )36(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )69( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني لريا�سات املوروث ال�سعبي

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  يف  ال�شعبي  املوروث  لريا�شات  البحريني  الحتاد  ـل  ي�شجَّ

بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قْيـد رقم )37(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

 قرار رقم )70( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ت�سجيل الحتاد البحريني لالألعاب الإلكرتونية

بوزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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 الأخ�س املادتني )9( و)66( منه، 

ل�شنة   )15( رقم  بالقرار  ال�شادر  الريا�شية،  لالحتادات  ـد  املوحَّ الأ�شا�شي  النظام  وعلى 

ل بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، 2014، املعدَّ

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجل قْيـد الحتادات الريا�شية بوزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بوزارة  الريا�شية  الحتادات  قْيـد  �شجل  الإلكرتونية يف  لالألعاب  البحريني  الحتاد  ل  ي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة، حتت قيْـد رقم )38(. 

املادة الثانية

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

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م 
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اإدارة ال�ستمالك والتعوي�ش 

قرار جلنة التثمني يف املح�سر رقم )2( ل�سنة 2020

ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها  لة  املخوَّ ال�شالحيات  على  بناًء  التثمني  جلنة  اإن 

ال�شيد/  ملك  من  جزء  تثمني  قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009

علي عبداهلل ال�شلمان، الكائن يف بالد القدمي، وامل�شجل باملقدمة رقم 1978/224 عقار رقم 

)03260652(، و ذلك يف حم�شر جلنة التثمني رقم )2( ل�شنة 2020 املعتَمـد بتاريخ 6 يناير 

2020 ب�شعر: -/50 دينارًا بحرينيًا )خم�شون دينارًا بحرينيًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي 

فقط(  فل�س  ومائتا  دينارًا  وثالثون  وثمانية  بحرينيًا )خم�شمائة  دينارًا   538/200 يعادل  ما 

ال�شتمالك  اإدارة  اإىل  ا�شتئناف  تقدمي  يرجى  العرتا�س  حالة  ويف  لالأر�س،  املربع  للمرت 

والتعوي�س خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار.

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

الت�شال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب 

باملنامة، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

مدير اإدارة ال�ستمالك والتعوي�ش 

 حمود بن اإبراهيم اآل خليفة 
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قرارات ال�ستغناء

قرار رقم )1- غ( ل�سنة 2020 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك

بالقرار )6( ل�سنة 2010 وامل�سجل باملقدمة رقم 1993/2840

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

قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )6( ل�شنة 2010 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ فاطمة حممد 

1993/2840، والذي كان  من اأجل تطوير  بوعالي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 

املنطقة املحيطة مب�شجد بن دربا�س، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة. 

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

الت�شال بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )260( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

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

الم�شجلة بموجب  ا�شم )بحرين ديل بروبرتيز(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  يو�شف غلوم عبا�س علي، مالك 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الواحد  ال�شخ�س  ب�شركة  فرع  اإلى من  الموؤ�ش�شة  تحويل  94252، طالبًا  رقم  القيد 

.131610

اإعالن رقم )261( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ميرزا مهدي العجمي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت القطع للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 77097-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زينب ميرزا مهدي العجمي، ومحمد اأحمد 

�شاهر م�شهور.

اإعالن رقم )262( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

الح�شن، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيمي للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

96916، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
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50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ملك اأ�شغر بهزاد ملك جيون خان ميران ملك، 

.ALFAS ALI ومرية فالحي، وزينة ولي محمد، و

اإعالن رقم )263( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

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

�س.�س.و(،  للت�شويق  الدولية  بي�شن  )برو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  خان،  معروف  محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 112123، طالبة تحويل الفرع الأول من ال�شركة الم�شمى )برو بي�شن الدولية للت�شويق(، 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الآلت(  لتركيب  بحرين  )بيور  الم�شمى  منها  الثاني  والفرع 

المعامالت  لتخلي�س  بون  �شركة )باك  با�شم كل من:  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 وبراأ�شمال مقدره 

 .SABIHA BIBI MOHAMMAD MAHROOF KHAN  س.�س.و لمالكها محمد فاروق، و�

اإعالن رقم )264( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

  

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

)ثري �شيز ذ.م.م(، نيابة ال�شركاء في �شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )فاندردونغ كون�شلتن�شي 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94117، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

 JOHANNES با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س 

  .ALBERT VAN DONG

 

اإعالن رقم )265( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبداللطيف عبداهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بنن�شال لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 135973، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ا�شمها التجاري )�شركة بنن�شال لال�شت�شارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: ح�شن عبداللطيف عبداهلل، و�شيد مح�شن جيالني  

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

اإعالن رقم )266( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

يو�شف اأحمد اإبراهيم ال�شرقي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البحرينية الألمانية الدولية للخدمات(، 

اإلى �شركة ذات  56785-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد يو�شف اأحمد 

 .BIRGIT HOBAUGH اإبراهيم ال�شرقي، و

اإعالن رقم )267( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

 

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

الم�شجلة  العلب(،  الَقيِّم ل�شناعة  ا�شم )�شحر  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  الَقيِّم، مالك �شركة  جعفر من�شور 

بموجب القيد رقم 83575، طالبة تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة 

Pimak cans industry W.L.L(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  الم�شماة )�شركة بيماك ل�شناعة العلب ذ.م.م  

  .1-128795

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

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

اإعالن رقم )268( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عقيل محمد باقي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شترماركت للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  95585-2، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

اهلل  )جاب  �شركة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

لال�شت�شارات الإدارية والمعار�س �س.�س.و( لمالكها محمد حميدة جاب اهلل، ومحمد عقيل محمد باقي محمد. 
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اإعالن رقم )269( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

محمد الهادي علي محمد �شلبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار الفكر العربي(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  126547، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نظيمة محمد الهادي علي محمد 

�شلبي، وه�شام ح�شن اأ�شامة محمد موهوب.

اإعالن رقم )270( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأر�شد مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )زي�شان اأر�شد لالإلكترونيات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،125514 رقم  القيد 

 ZEESHAN و ،IMRAN ALI :وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار  بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.ARSHAD

اإعالن رقم )271( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

خير حم، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بحيرة القر�س لإدارة الممتلكات العقارية �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 104448، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

 RABAB MOHAMAD KHAIR من:     كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.BASMA ALI AHMED MAHMOUD SALAMA MANSOUR.و ، HAMAD

     

اإعالن رقم )272( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

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 )اأ. بي. �شي للخدمات الفنية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 59931، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 

)�شركة اأ. بي. �شي للخدمات الفنية �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم:  �شركة )جالك�شي اإيفنت�س مانجمنت �س.�س.و( لمالكها لوم ت�شي �شينج.     

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

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

اإعالن رقم )273( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  برومو�شن(،  راي  )اأ  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  دين،  محمد  اأيوب 

86683، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري 

)�شركة اأ راي برومو�شن ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

   .EALIAS MUNDAPLACKAL THOMASمديحة اأيوب محمد اأيوب محمد دين، و

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

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

اإعالن رقم )274( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

القيد  الم�شجلة بموجب  للموؤتمرات �س.�س.و(،  ا�شم )خ�شان  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  خ�شان، مالك 

رقم 120463، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد �شوقي �شليم خ�شان، وتغريد بنت محمد بن عبدالعزيز بن 

قمي�س. 

اإعالن رقم )275( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات 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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عا�شور النمنم، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )لرا ويارا لل�شم�شرة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 100281، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها 

التجاري )�شركة �شركة ال�شموخ لل�شم�شرة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 100،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: عبداهلل عا�شور �شحادة النمنم، ووردة راغب �شحادة النمنم.

اإعالن رقم )276( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة اأخرى

 

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

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  وال�شيانة ذ.م.م(،  للتجارة  ا�شم )�شيك�شث  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

121016، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )بارك اأند �شوب ماركت 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60205.   

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

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

اإعالن رقم )277( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

ال�شابق  المالك  ال�شروقي،  محمد  قا�شم  يو�شف  المرحوم  ورثــة  عن  ونيابة  نف�شه  عن  ال�شروقي  قا�شم  يو�شف 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع ال�شروق للحلويات وال�شروق للحلويات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،12978

مقداره 14،400 اأربعة ع�شر األفًا واأربعمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأمينة محمد خليفة الماجد، 

يو�شف  وندى  ال�شروقي،  يو�شف جا�شم  و�شذى  ال�شروقي،  قا�شم  يو�شف  ال�شروقي، وهناء  قا�شم  يو�شف  وعبداهلل 

قا�شم ال�شروقي، و�شيخة يو�شف قا�شم ال�شروقي، وفاطمة يو�شف قا�شم ال�شروقي، ومحمد يو�شف قا�شم ال�شروقي.              

اإعالن رقم )278( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

عقيل محمد باقي محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شتر ماركت للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة 
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اإلى �شركة ذات م�شئولية  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  95585-2، طالبًا  القيد رقم  بموجب 

اهلل  جاب  �شركة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

عقيل  وال�شيد/ محمد  اهلل،  لل�شيد/ محمد حميده جاب  المملوكة  �س.�س.و(  والمعار�س  الإداريــة  لال�شت�شارات 

محمد باقي محمد.  

اإعالن رقم )279( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

اإم تي للت�شويق والترويج ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بي 

130806، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

       .ADAM HENRYK WODKIEWICZ :4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

 

اإعالن رقم )280( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإيلفن بيرلز للتطوير العقاري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97369، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة اإيلفن 

با�شم:  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  العقاري  للتطوير  بيرلز 

)�شركة طارق اإ�شحاق الكوهجي واأولده ذ.م.م(. 

اإعالن رقم )281( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

علي م�شعد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الدار البي�شاء للت�شويق والترويج �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 118853، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأيمن عبدالبا�شط علي م�شعد، وعبدالبا�شط 

علي م�شعد اإ�شماعيل.     
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اإعالن رقم )282( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

زينب ال�شيد حميد م�شطفى جواد اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )معمل اآرتي�شان لتكنولوجيا 

الأ�شنان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 96826، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

400 )اأربعمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زينب ال�شيد  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

حميد م�شطفى جواد اأحمد، ومحمد حميد من�شور رجب، وعالء محمد عبداهلل محمد، و�شادق ال�شيد �شرف 

مح�شن �شرف الخباز.

اإعالن رقم )283( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

�شمير عالء ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل اأحمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )الرائد �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 132958، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )284( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

رابيول(،  ومع�شرة  )�شندوي�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الرئي�س،  �شالح  محمد  عبدالحميد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،88789 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة �شندوي�شات ومع�شرة رابيول ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقدره 3،000 )ثالثة 

 .AAMIR YOUNISاآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عبدالحميد محمد �شالح الرئي�س، و

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )285( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد

 

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

طالبين   ،129583 رقم  القيد  بموجب  ت�شامن(، الم�شجلة  للو�شاطة/  ديب  )�شكاي  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شكاي ديب للو�شاطة 

�س.�س.و(، وبراأ�شمال وقدره 10،000 دينار، وت�شجل با�شم: كريمة راجي.  

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

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

اإعالن رقم )286( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ش الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

عبا�س علي حاجي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )حاجي للعقارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،86211 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالمجيد عبا�س علي حاجي، 

قطعي  عبدالعظيم  وفاطمة  حاجي،  علي  عبا�س  عبدالمجيد  واأحمد  حاجي،  علي  عبا�س  عبدالمجيد  ومحمد 

عبدالمجيد  ومهناز  حاجي،  علي  عبا�س  عبدالمجيد  واإيمان  حاجي،  علي  عبا�س  عبدالمجيد  وميترا  م�شطفى، 

عبا�س علي حاجي. 

اإعالن رقم )287( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

علي  عبدالرحمن  )عبداهلل  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الكوهجي،  جا�شم  علي  عبدالرحمن 

)فلك�س  الم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبًا   ،43437 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  جا�شم(، 

بوينت لالإلكترونيات( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( 

 ABDUL RASHEED و  الكوهجي،  جا�شم  علي  عبدالرحمن  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار 

                 .MUHAMMED NOCHIKATT و ، PUZHAKKAL PARAMBATH
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اإعالن رقم )288( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شنع ال�شقر للحديد المطاوع ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

72881-1، طالبين تحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية المملوكة لل�شيد/ علي من�شور عي�شى ال�شواد، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 17158، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

                                                     

اإعالن رقم )289( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شايع(،  )بوتيك   ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ال�شوان،  هدلن  ح�شين 

رقم 15662، معلنة تنازلها عن ملكية الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة، وطالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 

وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الرفاع  ال�شايع  بوتيك  )�شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عنود ح�شين هدلن ال�شوان، ومطر محمد 

.NAVAS MANIKOTH و ،ASHRAF VANNANTAVITAو ،NATTOTHIL MOIDU شايع محمد، و�


