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 اأمر ملكي رقم )15( ل�سنة 2020

باإعادة ت�سمية امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالأمر  وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، واملعدَّ

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

ل  2007 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية، املعدَّ وعلى الأمر امللكي رقم )33( ل�شنة 

بالأمر امللكي رقم )13( ل�شنة 2008، 

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

 ُتـعاد ت�شمية املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية لُت�شبح )املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية(.

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: 29 رجــــــــــب 1441هـ

المـوافـق: 24  مــــــار�س 2020م
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 قرار رقم )4( ل�سنة 2020

باإعادة ت�سكيل جلنة حماية ودعم ال�سناعات ال�طنية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

ب�شاأن حماية ودعم ال�شناعات   1985 ل�شنة  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( 

ل باملر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1987، الوطنية، املعدَّ

ال�شناعات  ودعم  حماية  جلنة  ونظام  مهام  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

الوطنية،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جلنة حماية ودعم ال�شناعات الوطنية،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جلنة حماية ودعم ال�شناعات الوطنية، على النحو الآتي:

رئي�شًا. 1- وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  

نائبًا للرئي�س. 2- الوكيل الم�شاعد لتنمية ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ع�شوًا. 3- مدير اإدارة التنمية ال�شناعية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  

ع�شوًا. 4- مدير اإدارة التخلي�س الجمركي ب�شئون الجمارك بوزارة الداخلية       

ع�شوًا. 5- مدير اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة   

ع�شوًا. 6- اقت�شادي عالقات دول مجل�س التعاون بوزارة المالية والقت�شاد الوطني 

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

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 رجــــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 مـار�س 2020م
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 قرار رقم )6( ل�سنة 2020

 ب�ساأن نظام العمل من املنزل للم�ظفات الأمهات 

العامالت يف اجلهات احلك�مية

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،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يحق للموظفات الأمهات العامالت يف جميع اجلهات احلكومية ال�شتفادة من نظام العمل 

من املنزل، وذلك اعتبارًا من تاريخ هذا القرار وحتى اإ�شعار اآخر.

املادة الثانية

ُيـ�شِدر ديوان اخلدمة املدنية التعميمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار مبا يف ذلك �شوابط 

تنفيذه، والوظائف احليوية التي ل ت�شملها اأحكامه.

املادة الثالثة

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

النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 22 مار�س 2020م
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )37( ل�سنة 2020

ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة �سندوق النفقة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )34( ل�شنة 2005 باإن�شاء �شندوق النفقة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )93( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة ونظام العمل فيه، 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة على النحو الآتي:

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  1- الأ�شتاذة/ دانة خمي�س الزياني 

                                                                     رئي�شًا

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  2- الأ�شتاذ/ محمد عبدالرحيم بوجيري 

                                                                     نائبًا للرئي�س

عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف  3- الأ�شتاذة/ نوف علي خلفان 

                                                                     ع�شوًا

ع�شوًا عن وزارة المالية     4- الأ�شتاذ/ مبارك نبيل مطر 

ع�شوًا عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية  5- ال�شيخة/ عائ�شة بنت علي اآل خليفة 

ع�شوًا عن المجل�س الأعلى للمراأة    6- الأ�شتاذة/ عبير محمد دهام 

ع�شوًا عن غرفة تجارة و�شناعة البحرين   ري  مَّ 7- الأ�شتاذ/ عبدالحكيم اإبراهيم ال�شِّ

ع�شوًا 8- ال�شيخة/ لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة عن جمعية النور للبر   

ع�شوًا  عن جمعية البحرين الخيرية   9- الأ�شتاذ/ محمد عي�شى الوزان 

وتكون مدة الع�شوية �شنتني قابلة للتجديد. 

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )59( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شندوق النفقة.
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املادة الثالثة

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 19 مار�س 2020م
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

  قرار رقم )41( ل�سنة 2020

ب�ساأن الإجراءات اخلا�سة بدعاوى الف�اتري

 

 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 املادة )62( مكررًا منه،

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

1996، وتعديالته،

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

ال�شادرة  الإلكرتونية،  بالو�شائل  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  وعلى 

بالقرار رقم )34( ل�شنة 2019، 

تتم  التي  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اأنواع  بتحديد   2019 ل�شنة   )83( رقم  القرار  وعلى 

اإدارتها بالو�شائل الإلكرتونية،

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

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية، ال�شادرة بالقرار رقم )35( 

ل�شنة 2020،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـد بدعـاوى الفواتيـر يف تطبيـق اأحكـام هذا القـرار، الدعـاوى املدنيـة والتجاريـة التـي  ُيـق�شَ

اأنواع الفواتري  اأيٌّ من  ل تزيد قيمتها على خم�شة اآلف دينار، وكان �شند املطالبة باحلق فيها 

ـنة يف اجلدول املرافق لهذا القرار. املبيَّ

املادة الثانية

ت عليه املادة الثالثة من هذا القرار، ت�شري يف �شاأن اإجراءات رْفـع دعاوى  مع مراعاة ما ن�شَّ
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الفواتري واأوامر الأداء واإعالن اخل�شوم فيها واإدارتها ونظرها واإ�شدار الأحكام فيها، الإجراءات 

والقواعد املن�شو�س عليها يف لئحة الإجراءات اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية، ال�شادرة 

بالقرار رقم )35( ل�شنة 2020.

املادة الثالثة

ـنة ا�شم املدعى عليه ولقبه ومهنته اأو وظيفته  م لئحته مت�شمِّ يجب على رافع الدعوى اأن يقدِّ

وحمل اإقامته اأو موطنه املختار، فاإْن مل يكن له حمل اإقامة معلوم وقت رْفـع الدعوى فاآخر حمل 

اإقامة معلوم له.

م رقم الهاتف النقال اأو الربيد الإلكرتوين للمدعى عليه.  كما يجب عليه اأن يقدِّ

املادة الرابعة

ال�شادرة  الإلكرتونية،  بالو�شائل  ال�شغرية  املطالبات  دعاوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  ُتـلغى 

بالقرار رقم )34( ل�شنة 2019، كما ُيـلغى القرار رقم )83( ل�شنة 2019 بتحديد اأنواع دعاوى 

املطالبات ال�شغرية التي تتم اإدارتها بالو�شائل الإلكرتونية.

املادة اخلام�سة

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

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير العدل

وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شعبـــان 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 مار�س 2020م
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اأن�اع دعاوى الف�اتري الرقم

مطالبات �شركات الت�شالت 1

مطالبات هيئة التاأمني الجتماعي 2

مطالبات الكهرباء واملاء 3

مطالبات هيئة تنظيم �شوق العمل 4

مطالبات تكاليف الرعاية ال�شحية 5

مطالبات بطاقات الئتمان 6

مطالبات القرو�س ال�شخ�شية 7
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )42( ل�سنة 2020

باإ�ســدار لئحة الإجــراءات اخلا�سة بالدعـاوى املــدنية

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،

اإدارة  مكتب  اأمام  الدعوى  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2018 ل�شنة   )62( رقم  القرار  وعلى 

الدعوى املدنية والتجارية،

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

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

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 الإلكرتوين،

ل�شنة   )30( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية،  بالدعاوى  اخلا�شة  الإجراءات  وعلى لئحة 

،2020

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بدعاوى املطالبات ال�شغرية، ال�شادرة بالقرار رقم )35( 

ل�شنة 2020،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

وت�شري  القرار،  لهذا  املرافقة  املدنية  بالدعاوى  اخلا�شة  الإجراءات  لئحة  باأحكام  ُيـعمل 

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.
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 املادة الثانية 

مكتب  اأمام  الدعوى  اإدارة  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2018 ل�شنة   )62( رقم  القرار  ُيـلغى 

اإدارة الدعوى املدنية والتجارية.

 

 املادة الثالثة

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

                                       

                                                                    وزير العدل

وال�سئ�ن الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شعبــــان 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 26 مـار�س  0202م
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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:

ال�زير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.

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

.1971

المحكمة المدنية المخت�سة: المحكمة ال�شغرى اأو الكبرى المدنية المخت�شة بنظر النزاع.

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

دة لنظر  بالدعـــوى المدنية واإثباتها، ومواعيد الجتماعات حال تقريرها، وتاريخ الجل�شة المحدَّ

الدعوى اأمام المحكمة المدنية المخت�شة طبًقا لأحكام المادة )10( من هذه الالئحة.

اإدارة الدعـــ�ى: تح�شيـــر الدعاوى المدنيـــة وتهيئتها للمرافعة بالو�شائـــل الإلكترونية عن طريق 

دة لنظرها طبقـــًا للقواعد والإجراءات  المحكمـــة المدنية المخت�شة قبـــل الجل�شة الأولى المحدَّ

المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.

مادة )2(

نطاق �سريان الالئحة

واإدارتها  ر�شومها  واأداء  املدنية  الدعاوى  قْيـد  اإجراءات  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

ونظرها اإىل حني �شدور احلكم فيها، وُتــ�شتثَنـى من ذلك الدعاوى املدنية التي ت�شري ب�شاأنها 

ل�شنة   )35( رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شغرية،  املطالبات  بدعاوى  اخلا�شة  الإجراءات  لئحة 

.2020

مادة )3(

�سريان بع�س الأحكام على دعاوى خا�سة

ت�شـري اأحكام املـواد )4( و)5( و)21( و)23( مـن هـذه الالئـحـة عـلـى الدعـاوى التـي ل 

ـنة يف اجلدول، مبا يف  اإدارتها وتهيئتها للمرافعة خالل الآجال املبيَّ ت�شتلزم، بح�شب طبيعتها، 

الأ�شماء  الأموال امل�شرَتكة، واكت�شاب  امل�شتعَجـلة وفْتـح الرتكات وتق�شيم )فرز(  ذلك الدعاوى 

والألقاب وتعديلها. وفيما عدا ذلك ت�شري على هذه الدعاوى الأحكام املن�شو�س عليها يف قانون 

املرافعات املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.
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الف�سل الثاين

رْفـع الدع�ى املدنية واأوامر الأداء والإعالن

مادة )4(

رْفـع الدع�ى املدنية

 اأ( ُتـرفـــع الدعوى المدنيـــة بالو�شائل المعتَمـدة لرْفـع الدعوى بما في ذلـــك 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

الإلكتروني،  والبريد  الفاك�س  ورقم  التجاري  �ِشـِجـلِّـه  رقم  اأو  ال�شخ�شي  ورقمه  النقال، 

وا�شم َمن يمثله ولقبه ومهنته اأو وظيفته و�شفته ومحل اإقامته اأو موطنه المختار 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 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 مرِفـقًا 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 ب�ْشـط وقائع ومو�شوع الدعـــوى واأ�شبابها وطلباته واأ�شانيده في لئحة الدعوى 

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

دة تقوم علـــى �شبب قانوني واحد اأو   ج(    يجـــوز للمدعي اأن يجمـــع في دعوى واحدة طلبات متعدِّ

دة. اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعدِّ

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

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

مادة )5(

قْيـد لئحة الدع�ى املدنية

ـد لئحة الدعوى املدنية بعد ا�شتيفائها كافة البيانات وامل�شتندات الالزمة و�شداد كامل  تقيَّ

د النظام الإلكرتوين املحكمة املدنية املخت�شة بناًء على تلك البيانات. ر. ويحدِّ الر�شم املقرَّ
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مادة )6(

اأوامر الأداء

اأ( يجـــوز ل�شاحب الحـــق اأن ي�شت�شِدر اأمر اأداٍء ِوْفقًا لأحكام البـــاب العا�شر من القانون، بطلب 

مه مبا�شرة لقا�شي المحكمة المدنية المخت�شة، اإذا توفرت ال�شروط الآتية: يقدِّ

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

2- اأن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.

3- اأن يكون حالَّ الأداء.

ب( يجب على �شاحب الحق تقديم طلب لقا�شي المحكمة المدنية المخت�شة مرِفقًا به الآتي:

1( ن�شخة من �شَند الدين.

للمحكمة  الأ�شل  بتقديم  اللتزام  مع  لالأ�شل،  مطابقة  الدين  �شند  ن�شخة  باأن  اإقــرار   )2

لالطالع عليه في اأيِّ وقت.

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

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

خالل ثالثة اأيام ويعلن به املدين فورًا.

واإذا راأى القا�شي األ يجيب الطالب اإىل كل طلباته كان عليه اأن ميتنع عن اإ�شدار الأمر، واأن 

يتم ال�شري يف اإجراءات اإدارة الدعوى اأمام املحكمة املدنية املخت�شة ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )7(

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.

الف�سل الثالث:

اإدارة الدع�ى اأمام املحكمة املدنية املخت�سة

مادة )8(

اأثر ح�س�ر اخل�س�م

ُتـعتَبـر اخل�شومة ح�شورية يف حق اخل�شم حال ح�شوره اأو وكيله، اأو تقدميه مذكرة بدفاعه 

املحكمة  اأمام  ذلك  بعد  احل�شور  عن  تخلَّـف  ولو  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  طلبًا  اأو  م�شتَندًا  اأو 

املدنية املخت�شة.
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مادة )9(

اأثر عدم �سداد كامل الر�سم

ـن للمحكمة املدنية املخت�شة عدم �شداد اأو ا�شتكمال الر�شم املقرر َكـلَّـف املدعي اأو  اإذا تبيَّ

ـنة يف اجلدول. فاإذا  دها، دون اإخالل بالآجال املبيَّ وكيله ب�شداده اأو ا�شتكماله خالل مهلة يحدِّ

رت املحكمة �شْطـب الدعوى يف  دة قرَّ مل يلتزم املدعي اأو وكيله بهذا التكليف خالل املهلة املحدَّ

ـل �شري الدعوى باإجراءات �شحيحة. وتتوىل املحكمة املدنية  هذه احلالة. ويجوز للمدعي اأن ُيـعجِّ

ـى من اإجراءات اإدارة الدعوى. ـع جدول جديد ل�شتكمال ما تَبـقَّ املخت�شة و�شْ

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

كاأن مل تكن.

مادة )10(

اجلدول

 اأ( ي�شتمل الجدول على ما ياأتي:

1(  رقم الدعوى المدنية واأ�شماء الخ�شوم فيها. 

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

وم�شتندات وطلبات.

دة لنظر الدعوى اأمام المحكمة المدنية المخت�شة في حالة رد  3(  تاريخ الجل�شة المحدَّ

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

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

وفي غ�شـــون )30( يومًا من مدة اإدارة الدعوى المدنية المن�شو�س عليها في المادة )19( 

ـق من �شحة اإعالن المدعى  ـَحـقُّ مـــن هذه الالئحة جاز للمحكمة المدنية المخت�شة، بعد التَّ

دة بالجدول في حالة عدم تقديم الرد على الدعوى. عليه، اعتماد تاريخ الجل�شة المحدَّ

 ج(   اإذا ا�شتلزمـــت اإدارة الدعـــوى عْقــــد اجتماعات بيـــن الخ�شوم اأو طَلــــب اأحدهم ذلك، جاز 

للمحكمـــة المدنيـــة المخت�شـــة تحديـــد مواعيـــد انعقادها واإدراجهـــا في الجـــدول واإعالن 

ر جاز للمحكمة  الخ�شـــوم بهـــا. واإذا تَخـلَّـــف اأيٌّ من الخ�شوم عن ح�شـــور اأيِّ اجتماع مقـــرَّ

ـق من �شحة اإعـــالن َمن تَخـلَّـف عن الح�شـــور، ال�ّشـَْيـر في  ـَحـقُّ المدنيـــة المخت�شة، بعـــد التَّ

اإجراءات اإدارة الدعوى بح�شور باقي الخ�شوم.

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

وَجـــب على الخ�شـــوم تقديم ما يلزم تقديمـــه اأو الح�شور في اأول يوم عمـــل بعدها، بح�شب 

الأحوال، دون الحاجة اإلى اإعادة اإعالن اأيٍّ منهم.

دة في الجـــدول واإعالن الخ�شوم   هــــ(   يجوز للمحكمة المدنية المخت�شـــة تعديل الآجال المحدَّ
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رة في ح�شور الخ�شوم. فاإذا تم تعديلها  بها، كما يجوز له تعديل مواعيد الجتماعات المقرَّ

فـــي غيبـــة اأيٍّ منهم وَجب اإعالن الخ�شـــم الغائب. ويجب في جميع الأحـــوال مراعاة المدة 

دة لإدارة الدعوى طبًقا لأحكام المادة )19( من هذه الالئحة. المحدَّ

 و(  يراعـــى فـــي اإعداد الجدول الم�شـــاواة بين الخ�شوم بمـــا يتيح لكل خ�شـــم الفر�شة الكافية 

لتقديم دفاعه وم�شتنداته وعْر�س اأدلته.

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

د بالجدول وَجب عليه اأن يبيِّن كتابة اأ�شباب وظروف ذلك، وتوَدع  من ذلك بعد الأجل المحدَّ

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

هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.

مادة )11(

تقدمي املذكرات وامل�ستندات والطلبات

يجب على اخل�شوم تقدمي كل ما يلزم للف�شل يف الدعوى، مبا يف ذلك املذكرات وامل�شتندات 

دة باجلدول، ولهم على الأخ�س  والطلبات املتعلقة باإجراءات الإثبات، وذلك خالل الآجال املحدَّ

تقدمي ما ياأتي:

1- مذكرات بالدفاع والدفوع.

2-  حوافـــظ م�شتنـــدات بالأدلة التي ي�شتنـــد اإليها الخ�شم في دفاعه، مـــع قائمة بمفردات هذه 

الحوافظ.

3- الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.

ل. 4-  طلبات اخت�شام الغير والإدخال والتََّدخُّ

ى �شهادة ال�شهود الفنية. 5-  التقارير الفنية التي يرغب الخ�شم 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 خبير، وبيان الم�شائل المراد اإثباتهـــا بالخبرة، واأ�شماء الخبراء ممن يرغب في 

ا�شتطالع 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.
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13-  طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

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

�شيغة اليمين.

15-  طلب المعاينة.

مادة )12(

دف�ع الدع�ى املدنية

د لذلك باجلدول اأن يدفع  يجوز للمدعي عليه يف مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الأجل املحَدَّ

بعدم  اأو  فيها،  الف�شل  ل�شابقة  نظرها  بعدم جواز  اأو  الدعوى  بنظر  املحكمة  اخت�شا�س  بعدم 

ر قانونًا، اأو بعدم قبولها لنعدام �شفة اأو اأهلية  �شماعها ملرور الزمن، اأو لرفعها بعد امليعاد املقَرَّ

ر�شمه  الذي  الطريق  بغري  لرفعها  اأو  الدعوى،  امل�شلحة يف  �شْرط  لزوال  اأو  لنتفاء  اأو  املدعي، 

القانون، اأو لأيِّ �شبب اآخر.

اإذا اكتفى املدعي عليه بالرد على الدعوى باأيٍّ من الدفوع امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة 

دون تقدمي دفاع مو�شوعي اآخر، قررت املحكمة املدنية املخت�شة الف�شل يف الدعوى بحالتها دون 

دة يف اجلدول. اللتزام بباقي الآجال املحدَّ

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 طبقًا لالإجراءات اخلا�شة بالدعاوى املدنية. 

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

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

لالإجراءات اخلا�شة بالدعاوى املدنية. 

مادة )15(

طلبات اإجراءات الإثبات

يجب على اخل�شوم تقدمي طلبات اإجراءات الإثبات يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل 

د لذلك يف اجلدول. املحدَّ
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مادة )16(

ـظية وال�قتية ـَحـفُّ الطلبات امل�ستعَجلة والإجراءات التَّ

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

والوقتية يف مرحلة اإدارة الدعوى.

مادة )17(

اكتفاء اخل�س�م مبا مت تقدميه يف الدع�ى املدنية

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

دين باجلدول لنظر الدعوى اأمامها اأو  املحكمة املدنية املخت�شة اعتماد اأيٍّ من التاريخني املحدَّ

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

مادة )18(

ت�س�ية النزاع عن طريق ال�سلح اأو ال��ساطة

لحًا، فاإذا اتفقوا على ذلك   اأ(  يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى اإثبات ت�شوية النزاع �شُ

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

ل ن�شف  ع ال�شيغة التنفيذية عليه.  وُيَح�شَّ وكالئهـــم ومن المحكمة المدنية المخت�شة، وو�شْ

ر اأو ُيـَردُّ مـــا زاد عنه بح�شب الأحـــوال في حالة اتفاق الخ�شـــوم على ت�شوية  الر�شـــم المقـــرَّ

لحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى. النزاع �شُ

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

فاإذا تو�شلوا اإلى الت�شوية كليًا اأو جزئيًا تكون لتفاق الت�شوية قوة ال�شند التنفيذي بعد توثيقه 

اأو الت�شديـــق عليـــه من المحكمة المدنيـــة المخت�شة. وُيـعَفى رافع الدعـــوى كليًا من الر�شم 

الق�شائـــي بخ�شو�ـــس ما تمت ت�شويتـــه من النزاع اإذا تـــم اإيداع اتفـــاق الت�شوية خالل �شهر 

مـــن تاريخ قْيد الدعـــوى، وُيـعَفى من ن�شف الر�شم بخ�شو�س ما تمت ت�شويته من النزاع اإذا 

تـــم اإيداع هذا التفاق خالل اأربعـــة اأ�شهر من تاريخ قْيد الدعوى. وتقـــرر المحكمة المدنية 

المخت�شة الإعفاء من الر�شم ُكـلِّـه اأو بع�شه، اأو اإلزام رافع الدعوى باأداء الر�شم كاماًل اأو ما 

ه اإليه بح�شب الأحوال. ـى منه، اأو ردِّ تَبـقَّ

مادة )19(

مدة اإدارة الدع�ى وانتهاوؤها

تكون مدة اإدارة الدعوى )30( يومًا من تاريخ قْيد الدعوى يف حالة عدم رد املدعى عليه 

ه عليها ُتـ�شاف مدة )30( يومًا اأخرى. على لئحتها، ويف حالة ردِّ

ويجوز مدُّ هذه املدة مبا ل يجاِوز )60( يوًما اأخرى بقرار من املحكمة املدنية املخت�شة بناًء 
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على اتفاق اخل�شوم، اأو اإذا طراأت ظروف ومالب�شات تقت�شي ذلك، ويف هذه احلالة يجب اإعداد 

جدول باآجال جديدة.

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

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

الف�سل الرابع

�سري الدع�ى اأمام املحكمة املدنية

مادة )20(

حتديد اأَمْد الدع�ى املدنية

ُتـجَرى املرافعة يف اأول جل�شة، ويجوز تاأجيل نظر الدعوى املدنية من جل�شة اإىل اأخرى يف 

احلالت ال�شتثنائية التي تتطلب تاأجيل النظر فيها اأو الرد عليها اأو اإثباتها، ِوْفقًا للمادتني )21، 

22( من هذه الالئحة.

مادة )21(

تنظيم تاأجيالت نظر الدع�ى املدنية

يكون احلد الأق�شى لتاأجيالت الدعوى املدنية )10( جل�شات، على األ تتجاوز مدة الف�شل 

يف الدعوى )180( يومًا من تاريخ قْيدها.

مادة )22(

احلالت والظروف ال�ستثنائية لتاأجيالت نظر الدع�ى املدنية

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

املحكمة املدنية املخت�شة، ول ُيـقبل ما مت تقدميه منها خالل مرحلة اإدارة الدعوى خارج الآجال 

دة باجلدول، اإل يف احلالت والظروف ال�شتثنائية الآتية: املحدَّ

ـن للمحكمة اأن الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.  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 المدنية.

ـنت  ْفـع اأو الدفاع اأو الدليل الجديد لمواجهة ظروف طراأت اأو تبيَّ 3- اإذا كان تقديم الطلب اأو الدَّ

د لذلك بالجدول. بعد الأجل المحدَّ

ْفـع اأو الدفاع الجديد الذي تقدم 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
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د لذلك بالجدول. اأو طلب اإجراء الإثبات في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

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

مادة )23(

ـْطـق بها الأحكام الإلكرتونية والنُّ

داتها وحِفظها مبلف الدعوى املدنية. ت�شدر الأحكام دون حاجه لإيداع م�شوَّ

ـن لهذا  ويكون النُّـْطـق باحلكم فور ختام املحاكمة، اإْن اأمكن ذلك، واإل ففي جل�شة اأخرى ُتـعيَّ

الغر�س.

بالو�شائل الإلكرتونية يف  ن�ْشـِره  اأو  النُّـْطـق باحلكم بتالوة منطوقه يف جل�شة علنية،  ويكون 

قاعة املحكمة والنظام الإلكرتوين يف اليوم املحدد جلل�شة النطق باحلكم. 
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )53( ل�سنة 2020

ـع يف الأماكن العامة ب�ساأن حْظـر التَّـَجـمُّ

وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته،

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وتنفيذًا لقرارات اللجنة التن�شيقية ب�شاأن الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية لحتواء 

 ،)COVID-19( ومْنع انت�شار فريو�س كورونا

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـع يف الطرق وال�شوارع وامليادين وال�شواطىء واملتنزهات وغريها من الأماكن  ـَجـمُّ ُيـحَظـر التَّ

العامة لأكرث من خم�شة اأ�شخا�س، وذلك من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار وحتى اإ�شعار اآخر.

املادة الثانية

رة بن�س املادة )25( من املر�شوم  ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

بقانون رقم )5( ل�شنة 1990�شاأن الدفاع املدين.

املادة الثالثة

على املعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شعبان 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 26 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت جلمعية العطاء اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2007ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية العطاء اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العطاء اخلريية،

فيها  والثابتة   ،2020/3/9 املوؤرخة يف  الهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية العطاء اخلريية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية العطاء اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيدة/ رباب  ُيعيَّ

عبداهلل ن�شر اهلل �شم�شان، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- �شمية محمد اأحمد الخنه.

2- ن�شرين معروف عمرو معروف.

3- عبدالحميد عي�شى ح�شن �شعبان.

4- عبدالمنعم بخيت عبداهلل محمد بدو.

5- اإ�شحاق اأحمد محمد الكوهجي.

6- عائ�شة اإبراهيم محمد اإبراهيم ال�شندي.

7- فوزية محمد عبداهلل جناحي.

8- ليالي ح�شين �شهاب ح�شين حيدر.

9- محمد عتيق �شعيد عتيق.

10- عبير اأحمد يو�شف اأحمد الجودر.

11- نجيبة ح�شن �شعبان اإبراهيم محمد.
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مادة )2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شاًل يقدَّ

نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم)22( ل�سنة 2020

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت لنادي املنامة للت��ستما�سرتز

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1992 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل نادي اخلطابة،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي لنادي اخلطابة،

وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي املنامة للتو�شتما�شرتز،

فيها  والثابتة   2020/3/1 املوؤرخة يف   الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للنادي،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل لنادي املنامة للتو�شتما�شرتز،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت لنادي املنامة للتو�شتما�شرتز ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيدة/   ُيـعيَّ

نور عدنان ال�شام�شي، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- عبداهلل مو�شى علي

2- نورة اأحمد عبداهلل نجم

3- عبدالرحمن اإيهاب عي�شى الحدي

4- �شميرة اأحمد عبداهلل �شالم

5- حمد اأحمد �شعد �شرور

مادة )2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والنظام الأ�شا�شي للنادي.
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مادة )3(

على القائمني بالعمل يف النادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

مادة )4(

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

وتطوير  لإ�شالحها  ومقرتحاته  املا�شية،  الأربعة  الأعوام  املالية خالل  اأموره  ـنًا  مت�شمِّ النادي، 

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

                                                                                     وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 رجـــب 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 12 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )23( ل�سنة 2020

ـنَّـاع احلياة البحريني ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت لنادي �سُ

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،

ـاع احلياة البحريني، ـنَّ وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل نادي �شُ

ـاع احلياة البحريني، ـنَّ وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي �شُ

فيها  والثابتة   2020/3/12 املوؤرخة يف  الهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

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

ل�شنة 1989،

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

ـاع احلياة البحريني، ـنَّ و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بنادي �شُ

قرر الآتي:

مادة )1(

ـاع احلياة البحريني ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيد/  ـنَّ ـن جمل�س اإدارة موؤقت لنادي �شُ ُيعيَّ

علي �شالح يو�شف �شاتر، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- بدر جوهر مرزوق الدموخ الدو�شري.

2- في�شل خالد اإبراهيم علي ح�شاني.

3- لولوة يو�شف اأحمد علي محمد الحمادي.

4- خولة عي�شى عبداهلل الأن�شاري.

5- محمد عبدالنا�شر يو�شف محمد بوجيري.

6- يو�شف ه�شام يو�شف ح�شن يو�شف �شاتر.

7- دانة نا�شر عبداهلل ال�شيد محمد يو�شف.

8- محمد خليل يعقوب الخياط.

9- خالد عادل يو�شف �شاتر.
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مادة )2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

لإ�شالحها،  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأمورها  ـنًا  مت�شمِّ اجلمعية،  اأو�شاع 

وتطوير وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل 

�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 رجـــب 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 18 مار�س 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )24( ل�سنة 2020

 ب�ساأن ال�سرتاطات والإجراءات ال�سحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها

 يف املحال التجارية وال�سناعية

)COVID-19( لحت�اء ومْنع انت�سار فريو�س ك�رونا امل�ستجد

وزيرة ال�شحة:

2018، وعلى  بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تلتزم كافة املحالِّ التجارية وال�شناعية بال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التالية؛ لحتواء 

.)COVID-19( ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

1- تفعيل غرف تبديل مالب�س العمال ب�شكل �شحيح في المحالِّ التي تتطلب تبديل المالب�س. 

ـمات  ــــازات ومعقِّ ـامات وقفَّ 2- توفيـــر كافـــة اأدوات الوقاية ال�شخ�شيـــة لجميع العاملين مـــن كمَّ

ـرات الأيدي والأ�شطح ومواد واأدوات التنظيف الالزمة ب�شكٍل كاٍف. ومطهِّ

ـامات الواقيـــة وال�شتخدام  3- اللتـــزام بمراعـــاة النظافـــة ال�شخ�شية للعاملين، وارتـــداء الكمَّ

ال�شحيح للقفازات.  

4- تقليل عدد العمال في مناطق العمل.

ار المحل. 5- توجيه العمال لترك م�شافة متر بين كل عامل واآخر، وبينهم وبين الزبائن اأو زوَّ

6- الك�شف عن الحالة ال�شحية للعاملين ب�شكل يومي، وقيا�س درجة حرارة الج�شم قبل الدخول 

لمواقع العمل، وكذلك قيا�س درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل.

7- في حالة ال�شتباه بوجود اأية حالة َمـَر�شية للعمال اأو الزبائن اأو �شكوى اأيٍّ منهم من اأعرا�س 

ـة اأو ارتفاع فـــي درجة الحـــرارة، ُيـ�شتبَعـد العامـــل وُيـحَظـر عليه  التهـــاب فـــي الحْلــــق اأو كحَّ

القيـــام باأية اأعمال. ويتم الإبالغ فورًا عن هذه الحالت من خالل الت�شال بالخط ال�شاخن 

لمكافحة الكورونا )444(.
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8- توجيه العمال لتعقيم الأيدي بالطريقة ال�شحيحة من خالل ا�شتخدام الماء ال�شابون وفْرك 

ـم وغ�شيل اليدين من ال�شابون ثم تن�شيف  الأ�شابع وفْرك كف اليد بالأ�شابع وفْرك الِمـْعـ�شَ

اليدين. 

9- �شرورة تعقيم اليدين في كل مرحلة من مراحل العمل الآتية: 

 اأ- قبل اإعداد الطعام. 

ـئة.  ـيِّ ب- بعد مالم�شة اللحوم والدواجن النَّ

ـام.   ج- بعد ا�شتخدام الحمَّ

 د- بعد مالم�شة الفم اأو الأنف. 

 هـ- قبل وبعد مناولة المواد الغذائية للزبائن. 

�س من القمامة اأو مالم�شة غطاء حاوية القمامة.  و- بعد التخلُـّ

 ز- بعد التدخين اأو مالم�شة الأحذية اأو بعد التقاط اأية مواد من الأر�س. 

10- �شرورة تنظيف وتعقيم عربات الت�شوُّق قبل وبعد ال�شتخدام من ِقـَبـل الزبائن. 

ـق من تنظيف الأ�شطح  ـَحـقُّ 11- تنظيـــف وتعقيم الأ�شطح با�شتمرار قبل وبعـــد واأثناء العمل، والتَّ

جيدًا بعد عمليات التعقيم؛ ل�شمان �شالمة المواد الغذائية. 

املادة الثانية

ُيـعاَقـب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة بن�س املادة )121( من قانون 

ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018. 

املادة الثالثة

ي�شتمر العمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة، واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزيرة ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

  

�شدر بتاريخ: 2 �شعـبـــان 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 26 مـار�س 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )28( ل�سنة 2020

ـمات اليدوية ـرات واملعقِّ بتحديد اأ�سعار املطهِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد الأ�شعار والرقابة عليها، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )15(  وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 

منه، 

وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، ال�شادرة 

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

،)COVID-19( وبناًء على الظروف ال�شتثنائية احلالية املتعلقة بفريو�س كورونا

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـمات اليدوية الواردة يف اجلدول املرافق لهذا القرار ِوْفـقًا  ـرات واملعقِّ د اأ�شعار بيع املطهِّ ُتـحدَّ

ـنة قرين كلٍّ منها، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار. لالأ�شعار املبيَّ

املادة الثانية

اأو  الأ�شواق،  اإىل  اليدوية  ـمات  واملعقِّ ـرات  املطهِّ اأنواع  كافة  ـق  تدفُّ حرية  من  احلدُّ  ُيـحَظـر 

خروجها ب�شفة كلية اأو جزئية اأو اإخفائها اأو تخزينها دون وجه حق، اأو المتناع عن التعامل فيها.

املادة الثالثة

ـمات اليدوية، اإل باإذن خا�س من وزارة ال�شناعة  ـرات واملعقِّ ل يجوز ت�شدير كافة اأنواع املطهِّ

والتجارة وال�شياحة، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل َمن يخالف 
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اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية 

امل�شتهلك.

املادة اخلام�سة

على الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام 

هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 27 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 22 مار�س 2020م 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )29( ل�سنة 2020

بغْلـق املحالت ال�سناعية والتجارية احرتازياً
 

)COVID-19( ملْنـع انت�سار فريو�س ك�رونا امل�ستجد

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة،  ال�شحة  قانون  وعلى 

املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية، 

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

.)COVID-19(

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شجل التجاري وال�شركات،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

م �شلعًا اأو ِخـْدمات مبا�شرة للزبائن، وذلك  تغَلـق كافة املحال ال�شناعية والتجارية التي تقدِّ

اعتبارًا من ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 26 مار�س 2020 حتى ال�شاعة ال�شابعة 

من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 9 اأبريل 2020.

املادة الثانية

ُتـ�شتثَنـى من تطبيق حْكـم املادة الأوىل من هذا القرار الآتي: 

1- الهايبـــر ماركت، ال�شوبر ماركـــت، البرادات والبقالت، ومحال بيـــع الخ�شراوات والأ�شماك 

واللحوم الطازجة.

2- المخابز اليدوية والآلية.

3- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

4- الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة، فيما عدا بع�س الخدمات ال�شحية التي ي�شدر بها تعميم من 
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الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

5- البنوك والم�شارف ومحالُّ ال�شرافة.

6- المكاتب الإدارية للموؤ�ش�شات وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها ب�شكل مبا�شر مع الزبائن.

7- المحالُّ العاملة في ا�شتيراد وت�شدير الب�شائع وتوزيعها.  

8- ور�س وكراجات ت�شليح و�شيانة المركبات ومحالُّ قطع الغيار.

9- قطاع الإن�شاءات وال�شيانة. 

10- الم�شانع. 

املادة الثالثة

بالطرق  واخِلـْدمات  ال�شلع  بْيـع  عمليات  مبزاولة  والتجارية  ال�شناعية  للمحال  ُيـ�شمح 

الإلكرتونية وو�شائل التوا�شل الجتماعي عن طريق خدمة تو�شيل الب�شائع.

كما ُيـ�شمح للمطاعم وحمالِّ بيع الأطعمة وامل�شروبات اأن متار�س ن�شاطها عن طريق ِخـْدمات 

البيع اخلارجي وتو�شيل الطلبات للمنازل. 

املادة الرابعة

تلتزم كافة املحال ال�شناعية والتجارية بال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية ال�شادرة عن 

.)COVID-19( وزارة ال�شحة لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة اخلام�سة

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة ال�ساد�سة

– تنفيذ  يخ�شه  فيما  – ُكـلٌّ  واملعنيني  وال�شركات  التجاري  لل�شجل  امل�شاعد  الوكيل  على 

اأحكام 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: 29 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 24 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )53( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1205

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 10003981 الكائن مبنطقة مدينة حمد  جممع  1205 من ت�شنيف 



العدد: 3464 – الخميس 26 مارس 2020

41

مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريـع ذات الطبيعـة اخلا�شة 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  لـِما  ِوْفقًا    sp )g( ز 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م



العدد: 3464 – الخميس 26 مارس 2020

42



العدد: 3464 – الخميس 26 مارس 2020

43

وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )54( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1211

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1211 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10008285 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريـع ذات الطبيعة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g  ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجــب 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 4 مار�س 2020م



العدد: 3464 – الخميس 26 مارس 2020

45



العدد: 3464 – الخميس 26 مارس 2020

46

وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )55( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة عي�سى - جممع 812

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 08019662 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى  جممع  812 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )SP(  ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجــب 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )56( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة اأم احل�سم - جممع 333

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 03080976 الكائن مبنطقة اأم احل�شم جممع  333 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH ( اىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريـع ذات الطبيعة اخلا�شة 

ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   sp )g( ز 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )57( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1218

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1218 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003985 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطــق اخِلـْدمـات واملرافـق العامة )PS(  اىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )58( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1208

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1208 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003661 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH ( اإىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريع ذات الطبيعة 

اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )59( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1204

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1204 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003927 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريع ذات الطبيعة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )60( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1206

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1206 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003663 رقم  العقار  ت�شنيف  يغّيـر 
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ت�شنيف مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيـف مناطـق امل�شاريع ذات الطبيعة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )61( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1211

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1211 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10008153 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطـق اخِلـْدمـات واملرافـق العامـة )PS( اإىل ت�شنيـف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )62( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1204

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

من   1204 جممع   حمد   مدينة  مبنطقة  الكائن   10003926 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطـق امل�شاريـع ذات الطبيعـة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا مِلـا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )63( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عدد من  العقارات يف منطقة الق�سيبية - جممع 321

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

امل�شاريع  ت�شنيف مناطق  321 �شمن  الق�شيبية جممع  الكائنة مبنطقة  العقارات  ـف  ت�شنَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطّبـق  ذات الطبيعة اخلا�شة ز )sp )g ِوْفقًا 

عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئ�ن البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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 اإعالن رقم )2( ل�سنة 2020 ب�ساأن قرارات الرت�سية 

ال�سادرة يف املناق�سات خالل �سهر فرباير2020

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل   

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتـن�َشـر املناق�شات الآتية:
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جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

للهند�شة  اإم  اإيه  اإيه  )اإ�س  مكتب  باأن  الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  رئي�س  يعلن 

الكهربائية(، ترخي�س هند�شي )رقم: ب ن/214( – قد مت �شْطـُبـه من �شجل املكاتب الهند�شية  

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 23 

مار�س 2020.

      

  رئـي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

    املهند�سة مرمي اأحمد جمعان 

�شدر بتاريخ: 28 رجـــــــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23 مــــار�س 2020م

اإعالن من جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية


