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 قانون رقم )6( ل�شنة  2020

 بتعديل الفقرة )اأ( من املادة )284( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

 ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  من   )284( املادة  من  )اأ(  الفقرة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، الن�س الآتي:

اأع�شاء  اأو عن طريق وكيل عنه، من غير  العامة بنف�شه  " اأ- لكل �شريك حق ح�شور الجمعية 
مجل�ـــس الرقابة اأو مدير ال�شركة اأو موظفيها، وذلك بمقت�شـــى توكيل خا�س وثابت بالكتابة 

ه ال�شركة لهذا الغر�س، ويكون لكل �شريك عدد من الأ�شوات يعادل عدد الح�ش�س التي  ُتـِعـدُّ

يملكها في ال�شركة."

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شعبــان 1441هـ

الموافق: 31 مار�س 2020م
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 قانون رقم )7( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وتعديالته،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

وبعد اأْخـذ راأي املجل�س الأعلى للق�شاء،

قنا عليه واأ�شدرناه:   ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

و)159(  الأوىل  الفقرة  مكررًا  و)127(  الثالثة  الفقرة   )82( املواد  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

و)273( و)274( و)277( الفقرة الأوىل و)327( الفقرة الأوىل، من قانون الإجراءات اجلنائية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، الن�شو�س الآتية:

الثالثة: الفقرة  "مادة )82( 
ومع ذلك يجوز للنيابة العامة ت�شجيل اإجراءات التحقيق وجمرياته كافة �شوتيًا ومرئيًا، ولها 

ر ح�شور �شاهد اأو متهم اأن تلجاأ اإىل ا�شتعمال و�شائل التقنية والنقل الأثريي يف �شماع  اإذا تعذَّ

اأقواله اأو ا�شتجوابه عن ُبـعد، وعْر�س وم�شاهدة هذه الإجراءات ملقت�شيات التحقيق، مع مراعاة 

رة يف القانون. ال�شمانات املقرَّ

مادة )127( مكرراً الفقرة الأولى:

ُيـدُلـون  اأو من  اأو ال�شهود  اأو بناًء على طلب املجني عليهم  للنيابة العامة من تلقاء نف�شها، 

ـلة  مبعلومات يف الدعوى، ولعتبارات مقبولة تتعلق ب�شالمتهم اأو ب�شالمة الأ�شخا�س وثيقي ال�شِّ

اأو  ب�شبب  دهم من خماطر  يتهدَّ قد  الالزمة حلمايتهم مما  الإجراءات  باتخاذ  تاأمر  اأن  بهم، 

ـُبـل  ال�شُّ من  منا�شبًا  تراه  ما  تفر�س  اأن  ذلك  يف  ولها  املعلومات،  اأو  بال�شهادة  الإدلء  مبنا�شبة 

والو�شائل لتنفيذ كل اأو بع�س التدابري التالية اإىل حني زوال اخلطر بالتن�شيق مع الأ�شخا�س حمل 

احلماية، وفقًا للقرارات والتعليمات التي ُيـ�شِدرها النائب العام بالتن�شيق مع اجلهات املعنية:

اأ- تغيير محل الإقامة.
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ب- تغيير الهوية.

ـن حمايتهم، ومحال  ج- حْظر اإف�شاء اأية معلومات تتعلق بالهوية واأماكن وجود الأ�شخا�س المتعيَّ

ـع قيود على تداول بع�س هذه المعلومات. اإقامتهم، اأو و�شْ

د- تعيين حرا�شة على ال�شخ�س اأو محل الإقامة.

مادة )159(:

يف  املتهم  هروب  وخ�شية  التهام  جدية  على  دلئل  قامت  اإذا  ال�شرورة  عند  العام  للنائب 

جناية اأو جنحة اأن ياأمر مبْنـع املتهم من ال�شفر، ويتم اإعالن َمـن �شدر الأمر �شده يف غيبته.

ويجوز للمحامي العام، اأو للمحكمة املخت�شة عند نظر جتديد احلب�س الحتياطي، اإذا روؤُى 

الإفراج عن متهم يف جناية اأو جنحة معاقٍب عليها باحلب�س واأن م�شلحة التحقيق تقت�شي مْنـعه 

من ال�شفر اإىل اخلارج اإ�شدار اأمر مبْنـِعـه من ال�شفر.

وللمتهم اأن يتظلَّـم من اأمر املْنـع اأمام املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة، 

م. ـَظـلُـّ م جديد كلما انق�شى �شهر من تاريخ رف�س التَّ مه فله اأن يتقدم بَتـَظـلُـّ فاإذا ُرِفـ�س َتـَظـلُـّ

وذلك كله مامل حَتْل الدعوى اإىل املحكمة املخت�شة بنظرها في�شبح الأمر باملْنـع من ال�شفر 

اأو اإلغاوؤه من اخت�شا�شها.  

مادة )273(:

للنيابة العامة يف اجلنح التي ل يوجب القانون احلكم فيها بعقوبة احلب�س اأو بغرامة يزيد 

ها الأدنى على األفي دينار اإذا راأت اأن اجلرمية بح�ْشـب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة  حدُّ

ه وامل�شاريف  التي ل جتاِوز األفي دينار ف�شاًل عن العقوبات التكميلية والت�شمينات وما يجب ردُّ

ـع العقوبة على  اأْن تطلب من قا�شي املحكمة ال�شغرى التي من اخت�شا�شها نظر الدعوى اأن يوقِّ

اأدلة الإثبات الأخرى  اأو  ُيـ�شدِره على الطلب بناًء على حما�شر جْمـع ال�شتدللت  املتهم باأمر 

بغري اإجراء حتقيق اأو �شماع مرافعة.

مادة )274(:

ـى يف الأمر اجلنائي بغري الغرامة التي ل تزيد على األفي دينار والعقوبات التكميلية  ل ُيـق�شَ

ـى فيه بالرباءة اأو برْفـ�س الدعوى املدنية  ه وامل�شاريف. ويجوز اأن ُيـق�شَ والت�شمينات وما يجب ردُّ

اأو بوْقـف تنفيذ العقوبة.

مادة )277( الفقرة الأولى:

للنيابة العامة وباقي اخل�شوم اأن يعرت�شوا على الأمر اجلنائي. ويكون ذلك بتقرير يف ق�شم 

ُكـتَّـاب املحكمة يف خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدور الأمر بالن�شبة للنيابة العامة، ومن تاريخ 

اإعالنه بالن�شبة لباقي اخل�شوم. ويرتتب على هذا التقرير �شقوط الأمر واعتباره كاأْن مل يكن. 
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مادة )327( الفقرة الأولى:

بناًء على طلب  تاأمر  اأْن  اأو احلب�س مدة �شهر فاأكرث  للمحكمة عند احلكم غيابيًا بال�شجن 

النيابة العامة بالقب�س على املتهم وحب�شه."

املادة الثانية

فْقـد  حالة  يف  ـبع  ُتـتَّ التي  )الإجراءات  ال�شاد�س  الكتاب  من  الأول  الباب  بعنوان  ُيـ�شتبَدل 

الأوراق والأحكام وح�شاب املدد( من قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)46( ل�شنة 2002، العنوان الآتي:

الو�شائل  وا�شتخدام  املدد  والأحكام وح�شاب  الأوراق  فْقـد  ُتـتَّـبع يف حالة  التي  "الإجراءات 
الإلكرتونية".

املادة الثالثة

ُتـ�شاف فقرة رابعة اإىل املادة )18( وفقرة ثالثة اإىل املادة )218( وفقرة رابعة اإىل املادة 

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   ،)227(

ن�شو�شها الآتية:

رابعة:  "مادة )18( فقرة 
كما ل يبداأ �شريان هذه املدة يف اجلرميتني املن�شو�س عليهما يف املادتني )424( و)425( 

من قانون العقوبات، اإل من تاريخ زوال �شفة العامل يف القطاع الأهلي، اأو من تاريخ ِعـْلـم املجني 

عليه بالواقعة ما مل يبداأ التحقيق فيها قبل ذلك. 

مادة )218( فقرة ثالثة:

ومع ذلك يجوز للمحكمة يف الأحوال التي ترى اأنها تقت�شي نظر الدعوى يف غري ح�شور املتهم 

اإجراءات  ُبـعد يف مبا�شرة  الأثريي عن  والنقل  ال�شمعية والب�شرية  التقنية  ت�شتخدم و�شائل  اأن 

نظر الدعوى مع املتهم و�شماع وم�شاهدة وت�شجيل وعْر�س وقائع اجلل�شة عليه بح�شور حماميه 

يف الأحوال التي ي�شتلزم فيها القانون ذلك، وبح�شور اأحد اأع�شاء النيابة العامة.

مادة )227( فقرة رابعة:

ر َمـن ترى لزوم �شماع �شهادته واإذا قررت عدم لزوم �شماع اأيِّ  ولها يف جميع الأحوال اأْن تقرِّ

�شاهد وَجـب عليها اأن تذكر �شبب ذلك يف حكمها."

املادة الرابعة 

ُتـ�شاف مواد جديدة باأرقام )21( مكررًا و)21( مكررًا )اأ( و)21( مكررًا )ب( و)226( 
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مكررًا و)280( مكررًا و)411( مكررًا، اإىل قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )46( ل�شنة 2002، ن�شو�شها الآتية:

"مادة )21( مكرراً: 
يجوز فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف القانون اأن يتم الت�شالح مع املتهم يف املخالفات، 

ه الأق�شى على  وكذلك يف اجلنح التي يعاَقـب عليها بالغرامة اأو جوازيًا باحلب�س الذي ل يزيد حدُّ

ُثـُلـث احلد الأق�شى  اأن يدفع مبلغًا ماليًا يعادل  اأ�شهر، وعلى املتهم الذي يطلب الت�شالح  �شتة 

ر لها اأيهما اأكرث اإذا مت ذلك اأمام النيابة العامة  رة للجرمية، اأو احلد الأدنى املقرَّ للغرامة املقرَّ

اأمام املحكمة حتى قبل الف�شل  اأمام املحكمة، واإذا كان طلبه  اإعالنه بالتكليف باحل�شور  قبل 

رة للجرمية اأو احلد  فيها بحكم باتٍّ فعليه اأن يدفع مبلغًا يعادل ُثـُلـثي احلد الأق�شى للغرامة املقرَّ

ر لها اأيهما اأكرث. الأدنى املقرَّ

مادة )21( مكرراً )اأ(:

للمجني عليه اأو لوكيله اخلا�س، ولورثته اأو وكيلهم اخلا�س جمتمعني يف اجُلـَنـح املن�شو�س 

 342( والثانية(،  الأوىل  الفقرتني   339(  ،)319(  ،)314(  ،)305(  ،)290( املواد  يف  عليها 

الفقرة الأوىل(،  الفقرتني الأوىل والثانية(، )343 الفقرتني الأوىل والثانية(، )351(، )361 

 ،)386(  ،)385(  ،)381(  ،)372(  ،)370( الأوىل(،  الفقرة   363( الأوىل(،  الفقرة   362(

)390(، )391(، )395(، )397(، )409 الفقرة الأوىل(، )410(، )411(، )413(، )415(، 

من قانون العقوبات، اأن يطلب اإىل النيابة العامة اأو املحكمة ح�شب احلالة التي عليها الدعوى 

اإثبات �شـُلِحه مع املتهم عما ارتكبه من فعل يف حقه.

مادة )21( مكرراً )ب(:

ـْلـح  ن مبح�شر �شُ يتم ال�شلح املن�شو�س عليه يف املادة ال�شابقة مبوجب اإقرار بامل�شئولية مدوَّ

ـع عليه من اأطرافه اأمام اجلهة الأمنية املخت�شة، اأو النيابة العامة اأو املحكمة املخت�شة  كتابي موقَّ

اأو قا�شي تنفيذ العقاب بح�شب الأحوال، ويف احلالة الأوىل ُيـعتَمـد املح�شر من النيابة العامة.

الدعوى  انق�شاء  ال�شابقتني  املادتني  يف  عليه  املن�شو�س  ال�شلح  اأو  الت�شالح  على  ويرتتب 

اجلنائية يف اجلرمية حمل الت�شالح اأو ال�شلح واجلرائم الأخرى املرتبطة بها ارتباطًا ل يقبل 

رة لها اأخفَّ من عقوبة اجلرمية  التجزئة بجميع اأو�شافها وكيوفها القانونية اإذا كانت العقوبة املقرَّ

حمل الت�شالح اأو ال�شلح، ول اأثر للعدول عن الت�شالح اأو ال�شلح على انق�شاء الدعوى اجلنائية.  

ول يكون للت�شالح اأو ال�شلح اأثر على احلقوق املدنية.

د املتهمون  د املجني عليهم ل ُيـنِتـج ال�شلح اأثرًا اإل اإذا �شدر عنهم جميعًا. واإذا تعدَّ واإذا تعدَّ

فاإنه يجب اأن ي�شملهم جميعًا.

رة عند اإجرائه يف  اأو ال�شلح بعد �شدور احلكم الباتِّ وفق ال�شروط املقرَّ ويجوز الت�شالح 
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مرحلة املحاكمة م�شاف اإليها �شداد املحكوم عليه قيمة ر�شوم وم�شاريف الدعوى، ويتم الإقرار 

العقوبة املق�شيِّ بها،  بوْقـف تنفيذ  اأمرًا  وُيـ�شِدر يف هذه احلالة  العقاب  اأمام قا�شي تنفيذ  به 

رة يف القانون ب�شاأن وْقـف تنفيذ العقوبة. وت�شري يف �شاأنه الأحكام املقرَّ

مادة )226( مكرراً:

يف حالة العرتاف الكامل باجُلـْرم يف مواد اجلنح يجوز للمتهم اإبداء الرغبة اأمام النيابة 

العامة اأو املحكمة ح�شب الأحوال يف اإجراء حماكمة عاجلة.

د جل�شة لنظر هذه الدعوى خالل ثالثة اأيام. وللنيابة العامة اأْن حتدِّ

رة للجرمية  ويف حالة قبول املحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة املقرَّ

يها  ها الأق�شى واإذا كان للعقوبة حد اأدنى خا�س نزلت العقوبة بحدَّ اإىل ما ل يزيد على ن�شف حدِّ

اإىل الن�شف، وي�شدر احلكم يف ذات اجلل�شة.

ر نظر الدعوى وفقًا لالإجراءات العادية اإذا عدل املتهم اأو اأحد املتهمني  وللمحكمة اأن تقرِّ

دهم عن رغبته اأو اعرتافه الكامل اأو تَخـلَّـف بنف�شه اأو وكيله بدون عذر عن ح�شور  يف حالة تعدُّ

اجلل�شة قبل قْفـل باب املرافعة، اأو اإذا راأت من تلقاء نف�شها عدم �شالحية الدعوى للف�شل فيها 

بالإجراءات العاجلة.

مادة )280( مكرراً:

لع�شو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل اإ�شدار الأمر اجلنائي يف اجلنح املعاَقـب 

دينار،  األف  على  الأدنى  ها  حدُّ يزيد  بغرامة  اأو  �شنة  على  تزيد  ل  مدة  جوازيًا  باحلب�س  عليها 

وي�شدر الأمر بالغرامة التي ل تزيد على األف دينار ف�شاًل عن العقوبات التكميلية والت�شمينات 

ه وامل�شاريف، ويكون اإ�شدار الأمر منه وجوبيًا يف املخالفات. وما يجب ردُّ

الأمر  �شدور  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  ظْرف  يف  املخت�س  النيابة  رئي�س  اأو  العام  وللمحامي 

ـرُّف يف الدعوى بالطرق العادية، ول يجوز  اجلنائي، اأن ياأمر بتعديله اأو اإلغائه وال�شري اأو التَّـ�شَ

اإعالن الأمر للخ�شوم قبل انق�شاء هذه املدة.

رة لالأمر ال�شادر من قا�شي املحكمة ال�شغرى عدا  وت�شري يف �شاأن هذا الأمر الأحكام املقرَّ

املادة )274( من هذا القانون.

مادة )411( مكرراً:

يجوز ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية يف مبا�شرة واإثبات الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون كافة �شواء يف مرحلة ال�شتدللت اأو التحقيق اأو املحاكمة، مبا يف ذلك اإ�شدار الأوامر 

فيها  مة  املقدَّ والأوراق  وامل�شتندات  وامل�شبوطات  والإعالنات  والتوقيعات  والأحكام  والقرارات 

والتعامل عليها بني اأطرافها عن ُبـعد، وت�شجيل وبث واإر�شال جمرياتها ووقائعها �شوتيًا ومرئيًا 

واإلكرتونيًا وعرب الأثري.
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والإعالن  احلب�س  جتديد  ونظر  باملواعيد  املتعلقة  القواعد  تَعـد  الأحوال  هذه  جميع  ويف 

ـقة با�شتخدام هذه الو�شائل. واحل�شور والعالنية املن�شو�س عليها يف هذا القانون متحقِّ

ر مبا�شرة تلك الإجراءات من خالله با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية  وُيـعترَب املكان الذي تقرَّ

رة له يف القانون. عن ُبـعد جزء من مقر مبا�شرتها وت�شري يف �شاأنه الأحكام املقرَّ

ويجوز ا�شتخدام تلك الو�شائل يف اإعداد ُنـ�َشـخ للدعاوى اجلنائية يف �شكل �شجالت اإلكرتونية 

رة قانونًا ب�شاأنها." ـة والأحكام املقرَّ تقوم مقام ن�شختها املكتوبة وتكون لها ذات احلجيَّ

املادة اخلام�شة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 �شعبان 1441هـ

الموافق: 1 اأبريــــل 2020م
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 قرار رقم )5( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإعفاء من 

بع�ض الر�شـــوم لدى هيئة تنظيم �شوق العمل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2008 ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على اأ�شحاب العمل ل�شتخراج 

ت�شاريح العمل وجتديدها ورخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، واملعدل 

بالقرار رقم )67( ل�شنة 2013،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2014 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل، واملعدل بالقرار رقم )3( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2016 ب�شاأن بع�س الر�شوم املفرو�شة لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل، واملعدل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2019، 

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الر�شم ال�شهري ملزاولة �شاحب العمل الأجنبي 

لالأن�شطة املهنية،

وبناًء على اقرتاح هيئة تنظيم �شوق العمل، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

�شوق  تنظيم  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  وبناًء على عر�س 

العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ُقرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعفى اأ�شحاب العمل واأ�شحاب العمل الأجانب امل�شرح لهم مبزاولة ن�شاط مهني من الر�شوم 

امل�شتحقة على اإ�شدار ت�شاريح العمل وجتديدها وال�شادرة ملدة �شنة واحدة، والر�شوم ال�شهرية 

رة. ويف حال انتقال العامل اأثناء  امل�شتحقة عليها، والر�شم الختياري لتجاوز ن�شبة البحرنة املقرَّ

فرتة �شريان اأحكام هذا القرار ل�شاحب عمل اآخر خالل �شريان الت�شريح يتحمل �شاحب العمل 

اجلديد تعوي�س �شاحب العمل الأول عن الر�شم امل�شدد مقدمًا عن املدة املتبقية من الت�شريح. 

املادة الثانية 

يكون الإعفاء ملدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر اأبريل ل�شنة 2020.
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املادة الثالثة 

على وزير العمل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل وكافة اجلهات املعنية تنفيذ 

هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

                         

 النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

 �شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

المــــــــوافــــق: 2 اأبــريــل 2020م
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قرار رقم )7( ل�شنة 2020

بوقف م�شاركات موظفي اجلهات احلكومية خارج اململكة 

يف املهمات الر�شمية 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،

وبناء على عر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

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

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

رئي�س جمل�س  قرار من  ا�شتثنائها  باملوافقة على  التي ي�شدر  اآخر، وذلك عدا احلالت  اإ�شعار 

اخلدمة املدنية.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان1441هـ

المـــــــوافــــق: 2 اأبــريل 2020م



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

15

با�شم �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�شتورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 25 مار�س 2020م، املوافق ُغَرة �شعبان 1441هـ،                         

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: علي عبداهلل الدوي�شان، و�شعيد ح�شن الحايكي، 

وعي�شـــى بن مبـــارك الكعبي، والدكتورة منـــى جا�شم الكواري، واأحمد حمـــد عبداهلل الدو�شري، 

اأع�شاء المحكمة الد�شتورية.

وبح�شور ال�شيد/ عمر عبدالعزيز ح�شاني، اأمين ال�شر.

اأ�شدرت الحكم الآتي:

يف الق�شية املقيَّدة يف �شجل املحكمة الد�شتورية برقم )ح/2019/1( ل�شنة )17( ق�شائية.

جهاز  وميثله  )ب�شفته(  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عنها  واملعلن 

ق�شايا الدولة، بعد اأن اأحالت حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثالثة بحكمها ال�شادر بجل�شة 

2019/3/28م، ال�شتئناف رقم 03/2018/04735/3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   رئي�س المحكمة

اأحكام املحكمة الد�شتورية
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المرفوع من:

�شفية �شالح ح�شني اآل �شهاب

وكيلها املحامي فريد غازي جا�شم رفيع

�شد:

 الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

وميثلها جهاز ق�شايا الدولة

الإجراءات:

للمحكمة  العامة  بالأمانة  قيدت  2019م،  لعام  اأبريل  �شهر  من  والع�شرين  الثاين  بتاريخ 

الد�شتورية الإحالة املاثلة برقم )ح/2019/1( بعد اأن حكمت حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية 

الثالثة بتاريخ 2019/3/28م، يف الدعوى رقم 03/2018/04735/3 بوقفها واإحالة الأوراق اإىل 

املحكمة الد�شتورية للف�شل يف د�شتورية عبارة )ب�شرط عدم جتاوز جمموعهما متو�شط الأجر 

الذي ُح�ِشَب على اأ�شا�شه املعا�س، فاإذا زاد املجموع عن ذلك خ�شمت الزيادة من املعا�س طوال 

التاأمني الجتماعي  الواردة بالفقرة الأوىل من املادة )136( من قانون  مدة ح�شوله عليها(. 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 24 ل�شنة 1976، واملعدل باملر�شوم بقانون رقم 15 ل�شنة 1987، 

والقانون رقم 30 ل�شنة 2010. 

م وكيل املدعية يف الدعوى املو�شوعية مذكرة طلب فيها احلكم بعدم د�شتورية العبارة  َقَدّ

�شالفة البيان.

م جهاز ق�شايا الدولة مذكرة طلب فيها احلكم اأ�شلًيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطًيا  وَقَدّ

برف�شها.

ونظرت الإحالة على النحو املبني مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة النطق باحلكم بجل�شة 

اليوم.
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المحكمة:

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

حيث اإن الوقائع - على ما يبني من حكم الإحالة و�شائر الأوراق - تتلخ�س يف اأن املدعية يف 

الدعوى املو�شوعية اأقامت الدعوى رقم 02/2018/06596/7 اأمام املحكمة الكربى املدنية �شد 

املدعى عليها الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، بطلب احلكم: 1- اللتزام بتطبيق القانون الذي 

اأي القانون  تخ�شع له املدعية خالل الفرتة حمل النزاع )2010/1/1م حتى 2016/3/31م( 

رقم 13 ل�شنة 1975، ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة فقط، وذلك بعد 

حتويل تلك الفرتة للقطاع العام من القطاع اخلا�س ح�شب القوانني والإجراءات املنظمة.

2- الحكم باإعادة �شرف جميع المبالغ التي خف�س بها المعا�س طوال الفترة من 2010/1/1م، 

لغايـــة 2016/3/31م، والتي بلغت في مجموعها 48375/650 دينـــار )ثمانية واأربعون األًفا 

وثالثمائـــة وخم�شـــة و�شبعون ديناًرا و�شتمائـــة وخم�شون فل�ًشا فقط( واإلـــزام المدعى عليها 

ب�شدادها وبالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام.

3- اإلزام المدعى عليها بكافة الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

وقالت املدعية - �شرًحا لدعواها - باأنها عملت لدى �شركة )بتلكو( طوال 23 �شنة وانتهت 

وقدره  مببلغ  لها  تقاعدي  معا�س  �شرف  ومت  2008/12/31م،  بتاريخ  ال�شركة  لدى  خدمتها 

وبتاريخ  دينار،   2200/500 وقدره  راتبها  متو�شط  اأ�شا�س  على  احت�شب  دينار،   946/500

2010/1/1م، التحقت املدعية للعمل باملجل�س النوعي )قطاع التجزئة( التابع للمجل�س الأعلى 

للتدريب براتب �شهري وقدره -/1518 ديناًرا، وعند ا�شتكمال اإجراءات ت�شجيلها لدى املدعى 

عليها )الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية( من قبل جهة عملها قامت املدعى عليها بتخفي�س 

يتجاوز جمموع  ل  لكي  وذلك  ديناًرا،  اإىل 697/900  ديناًرا  التقاعدي من 967/730  معا�شها 

معا�شها  عليه  احت�شب  الذي  الراتب  متو�شط  التقاعدي  واملعا�س  النوعي  املجل�س  يف  الراتب 

التقاعدي طبقا لن�س املادة )136( من قانون التاأمني الجتماعي ح�شب �شجالت املدعى عليها، 

عام  ويف  اجلديد،  عملها  لدى  املدعية  راتب  زاد  كلما  التقاعدي  معا�شها  تخفي�س  ا�شتمر  وقد 

2015م، مت وقفه بالكامل. 
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وبعد �شدور املر�شوم بقانون رقم 33 ل�شنة 2015، بنقل اخت�شا�شات ومهام املجل�س الأعلى 

للتدريب املهني اإىل �شندوق العمل )متكني( الذي انتقلت اإليه املدعية يف 2016/4/1م، قامت 

املدعى عليها باإعادة �شرف املعا�س التقاعدي للمدعية عن فرتة عملها ال�شابقة لدى )بتلكو(، 

وبلغ معا�شها ال�شهري مبلًغا وقدره 1222/200 ديناًرا، ومت �شرف مكافاأة نهاية اخلدمة للمدعية 

عن الفرتة من 2010/1/1م اإىل 2016/3/31م، وقدرها 4578/120 ديناًرا. ويف �شهر نوفمرب 

من  كل  العمل يف  فرتتي  للمدعية عن  التقاعدي  املعا�س  ب�شرف  عليها  املدعى  بداأت  2016م، 

)بتلكو( واملجل�س النوعي للتدريب بعد �شمهما مًعا، وطبقا للمادة الأوىل من القانون رقم 26 

ل�شنة 2011، ب�شاأن نقل احتياطيات موظفي احلكومة و�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن 

العام واملوؤمن عليهم عن ُمَدد خدمتهم اأو ا�شرتاكهم يف التاأمني بني �شناديق التقاعد والتاأمني 

النوعي  باملجل�س  خدمتها  مدة  �شم  بطلب  عليها  املدعى  اإىل  املدعية  تقدمت  لها،  اخلا�شعني 

للتدريب اخلا�شع لقانون التاأمني الجتماعي )القطاع اخلا�س( اإىل قانون التاأمني الجتماعي 

اخلدمة  نهاية  مكافاأة  باإرجاع  تقوم  اأن  ب�شرط  طلبها  على  املوافقة  ومتت  العام(،  )القطاع 

واملعا�شات التقاعدية امل�شتلمة عن تلك الفرتة وجمموعهما 8295 ديناًرا، وبالفعل قامت املدعية 

ب�شداد املبالغ املطلوبة، ومبوجب ذلك قامت املدعى عليها بنقل احتياطيات املدعية عن الفرتة 

للتاأمني  خا�شعة  غري  خاللها  املدعية  تكون  وبذلك  2016/3/31م،  حتى  2010/1/1م،  من 

الجتماعي )القطاع اخلا�س( بل اأ�شبحت خا�شعة للقانون رقم 13 ل�شنة 1975، ب�شاأن تنظيم 

معا�شات التقاعد ملوظفي احلكومة مما تكون معه جميع الإجراءات التي متت ب�شاأن تطبيق املادة 

)136( �شالفة البيان بتخفي�س معا�شها يف غري حملها وباطلة.

واأ�شافت املدعية اأنها تقدمت للمدعى عليها بطلب ا�شرتجاع املبالغ املخ�شومة من معا�شها 

التقاعدي - اآنفة البيان - فرف�شت طلبها، ولذا اأقامت دعواها، واملحكمة الكربى املدنية ق�شت 

بجل�شة 2018/10/3م، برف�س الدعوى، فاأقامت امل�شتاأِنفة - ال�شتئناف املار ذكره.
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مزايا  من  املدعية  ل�شتفادة  الدعوى  قبول  بعدم  الدولة  ق�شايا  جهاز  دفع  عن  اإنه  وحيث 

املدعية جمعت  اإن  فيها، مبقولة  للمدعية  املبا�شرة  ال�شخ�شية  امل�شلحة  وانتفاء  املحال  الن�س 

النوعي،  املجل�س  يف  عملها  من  عليه  ح�شلت  الذي  الأجر  وبني  معا�س  من  لها  ي�شتحق  ما  بني 

منها  ا�شتفادت  اأن  �شبق  الد�شتورية  بعدم  عليها  املطعون   )136( املادة  قررتها  ميزة  تلك  واأن 

املحكمة  هذه  ق�شاء  اأن  ذلك  مردود،  دفع  فاإنه  مقبولة،  غري  املاثلة  الدعوى  فت�شحى  املدعية 

جرى باأن امل�شلحة ال�شخ�شية واملبا�شرة �شرط لقبول الدعوى الد�شتورية، ل فرق يف ذلك بني 

ات�شالها باملحكمة الد�شتورية عن طريق الدفع الفرعي من اأحد اخل�شوم اأو عن طريق الإحالة 

من حمكمة املو�شوع، ومناطها يف خ�شو�س الدعوى الد�شتورية قيام ثمة ارتباط بني امل�شلحة 

يف احلكم بعدم الد�شتورية وبني امل�شلحة القائمة يف الطلبات يف الدعوى املو�شوعية، وذلك باأن 

الد�شتورية يف الطلبات املرتبطة بها واملطروحة على حمكمة املو�شوع،  امل�شاألة  يوؤثر احلكم يف 

بهذه  ولي�س  الد�شتورية  امل�شاألة  اإثارة  ي�شتفيد من  الذي  ال�شخ�شية باخل�شم  امل�شلحة  وترتبط 

امل�شاألة يف ذاتها منظوًرا اإليها ب�شفة جمردة، وقد اأكدت هذا الرتباط عند الإحالة من حمكمة 

املو�شوع الفقرة )ب( من املادة )18( من قانون املحكمة الد�شتورية، اإذ ن�شت باأنه: » اذا تراءى 

لإحدى املحاكم اأثناء نظر اإحدى الدعاوى عدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو لئحة لزم للف�شل 

يف النزاع، اأوقفت املحكمة الدعوى، واأحالت الأوراق بغري ر�شوم اإىل املحكمة الد�شتورية للف�شل 

يف امل�شاألة الد�شتورية«. واإذا كان ق�شاء املحكمة الد�شتورية قد جرى على انتفاء �شرط امل�شلحة 

 عاًما 
ً
عند ا�شتفادة الطاعن من مزايا الن�س الطعني، فاإنها بذلك ل ت�شع حكًما يت�شمن مبداأ

يقوم على قاعدة مطلقة فحواها اإذا ا�شتفاد �شخ�س من ن�س فلي�س له الطعن عليه، واإمنا ينبغي 

اأن تكون ا�شتفادة الطاعن تامة ل اأثر فيها ل�شرر حتى اإن كان حمدوًدا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   رئي�س المحكمة



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

20

وحيث اإنه ملا كان ما تقدم، وكانت طلبات املدعية يف الدعوى املو�شوعية هي طلب ا�شرتداد 

املبالغ التي قامت املدعى عليها بخ�شمها من معا�شها التقاعدي طوال الفرتة من 2010/1/1م، 

حتى 2016/3/31م، اإنفاًذا للعبارة - املطعون عليها - الواردة بالفقرة الأوىل من املادة )136( 

من قانون التاأمني الجتماعي، وكانت املدعى عليها قد مت�شكت اأمام حمكمة املو�شوع بدرجتيها 

باأن اخل�شم من املعا�س كان تطبيًقا لهذا الن�س وراأت حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية بعد تكييفها 

للمنازعة املنظورة اأمامها، لزوم تطبيقه للف�شل يف النزاع، واأن ثمة �شبهة بعدم الد�شتورية تلحق 

به، كما ترى هذه املحكمة اأن احلكم يف امل�شاألة الد�شتورية يوؤثر يف النزاع املو�شوعي، ومن ثم 

العبارة  د�شتورية  بعـدم  ق�شي  ما  فاإذا  الطعن،  يف  ومبا�شرة  �شخ�شية  م�شلحة  للمدعية  تكون 

لها،  التي خ�شمتها من معا�شها طبًقا  املبالغ  برد  الأوىل  عليها  املدعى  التزمت  عليها  املطعون 

وي�شحى الدفع بعدم قبول الدعوى قائًما على غري اأ�شا�س يتعني رف�شه.

وحيث اإن الفقرة الأوىل من املادة )136( املعدلة تن�س على اأنه: »مع مراعاة اأحكام املواد 

)39، 40 ،41، 42( من هذا القانون اإذا عاد �شاحب معا�س �شيخوخة اأو عجز غري مهني طبقًا 

لأحكام هذا القانون اإىل ممار�شة عمل ماأجور خا�شع لهذا القانون وُيدرُّ عليه اأجًرا فاإنه يجمع 

ب�شرط عدم جتاوز جمموعهما  العمل،  الفعلي من ذلك  واأجره  معا�س  له من  ي�شتحق  ما  بني 

متو�شط الأجر الذي ح�شب على اأ�شا�شه املعا�ض، فاإذا زاد املجموع عن ذلك خ�شمت الزيادة من 

املعا�ض طوال مدة ح�شوله عليها«�

وحيث اإن املحكمة ت�شري اإىل اأن العبارة املق�شي بعدم د�شتوريتها الواردة باملادة )136( من 

قانون التاأمني الجتماعي يف الدعوى الد�شتورية رقم )د/2008/6( بجل�شة 30 نوفمرب2011م، 

ون�شها: »اإذا بلغت مدة التحاق �شاحب معا�س بالعمل املاأجور امل�شار اإليه �شنة اأو اأكرث وانتهت 

خدمته ..... ي�شوى املعا�س يف احلالتني عن كامل املدة الأخرية على اأ�شا�س املادة )39( امل�شار 

ح�شب  املعا�شات  اأو  املعا�شني  جمموع  جتاوز  عدم  مراعاة  مع  ال�شابق  للمعا�س  وي�شاف  اإليها، 

احلالة متو�شط الأجر الذي ح�شب على اأ�شا�شه املعا�ض الأول«� تختلف عن الن�س املطعون عليه 

الأجر  املعا�شات متو�شط  اأو  املعا�شني  فالأول يق�شي بعدم جتاوز جمموع  الإحالة،  مبوجب هذه 

ال�شابق، اأما ن�س العبارة - يف الطعن املاثل - املطروحة على هذه املحكمة فيت�شمن عدم جتاوز 

جمموع املعا�س عن العمل ال�شابق والأجر عن العمل احلايل، الأجر الذي ح�شب على اأ�شا�شه هذا 

املعا�س فاإذا زاد خ�شمت الزيادة من املعا�س. ومن ثم فاإن ما اأوردته املحكمة يف اأ�شباب حكمها 

- املار ذكره - مل يكن مطروحا عليها الن�س املطعون عليه يف الدعوى املاثلة فال حجيه لها يف 

هذه الدعوى.
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وحيث اإن حكم الإحالة ينعى على عبارة الن�س املحالة للف�شل يف مدى د�شتوريتها اإخاللها 

الد�شتور،  من   )18(  ،  )4( املادتني  بن�س  عنه  منهًيا  حتكمًيا  متييًزا  لتبنيها  امل�شاواة  مببداأ 

كفله  الذي  العمل  �شروط  وعدالة  الجتماعي  التاأمني  ولنتقا�شها من جوهر احلق يف خدمات 

للمادة )31( منه ف�شاًل  وباملخالفة  ، )13 فقرة ب(  املادتني )5 فقرة ج(  الد�شتور مبقت�شى 

عن اإهدارها حلق امللكية اخلا�شة التي اأظلها الد�شتور بحمايته يف املادة )9 فقرة ج( ل�شمان 

اأن املال هو احلق  الأموال باعتبار  اأنواع  لت�شمل جميع  اأي عدوان عليها والتي متتد  �شونها من 

اإن العبارة �شالفة الذكر قد ميزت بني العاملني امل�شرتكني يف  ذو القيمة املالية، وذلك مبقولة 

التاأمني الجتماعي ب�شورة حتكمية رغم متاثل مراكزهم القانونية متييًزا ل ي�شتند على اأ�ش�س 

اإذ اخت�شت فئة منهم وهي التي تقاعدت ومل تلتحق بعمل جديد ب�شرف معا�شها  مو�شوعية، 

بعمل  والتحقت  الأول  العمل  تقاعدت عن  التي  وهي  اأخرى  وفئة  دون خ�شم،  كاماًل  التقاعدي 

جديد فقد طبق عليها قاعدة عدم جتاوز جمموع املعا�س التقاعدي والأجر عن العمل اجلديد 

ذلك  عن  املجموع  زاد  اإذا  وباأنه  التقاعدي،  املعا�س  اأ�شا�شه  على  ُح�ِشَب  الذي  الأجر  متو�شط 

خ�شمت الزيادة من املعا�س طوال مدة ح�شولهم عليها، وراأت حمكمة املو�شوع �شبهة خمالفة 

اإذ تن�س املادة )4( من  الن�س الطعني للمادتني )4( و )18( من الد�شتور فاإن ذلك مردود، 

الد�شتور على اأن: “العدل اأ�شا�س احلكم، والتعاون والرتاحم �شلة وثقى بني املواطنني، واحلرية 

وامل�شاواة والأمن والطماأنينة والعلم والت�شامن الجتماعي وتكافوؤ الفر�س بني املواطنني دعامات 

للمجتمع تكفلها الدولة”. كما جرى ن�س املادة )18( منه على اأن: “النا�س �شوا�شية يف الكرامة 

بينهم يف  العامة، ل متييز  والواجبات  القانون يف احلقوق  لدى  املواطنون  ويت�شاوى  الإن�شانية، 

ذلك ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”. 

اأن مبداأ امل�شاواة بني املواطنني املن�شو�س عليه  ومن امل�شتقر عليه يف ق�شاء هذه املحكمة 

يف هاتني املادتني، والذي تردده الد�شاتري املعا�شرة بح�شبانه ركيزة اأ�شا�شية للحقوق واحلريات 

على اختالفها، واأ�شا�ًشا للعدل وال�شالم الجتماعي، غايته �شون احلقوق واحلريات يف مواجهة 

�شور التمييز التي تنال منها اأو تقيد ممار�شتها، اإل اأن امل�شاواة يف احلقوق بني املواطنني اأمام 

القانون ل يعني اأن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين يف مراكزها القانونية، معاملة قانونية 

متكافئة، كذلك ل يقوم هذا املبداأ على معار�شة �شور التميز جميعها ذلك اأن من بينها ما ي�شتند 

لل�شرورة  منافًيا  تلقينًيا جامًدا   
ً
لي�س مبداأ القانون  اأمام  امل�شاواة  فمبداأ  اأ�ش�س مو�شوعية،  اإىل 

العملية، ول هو بقاعدة �شماء تنبذ �شور التمييز جميعها، ول كافاًل لتلك الدقة احل�شابية التي 

تقت�شيها موازين العدل املطلق بني الأ�شياء،
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مراكز  بني   - منطقية  ملقايي�س  وفًقا   - الت�شريعية  ال�شلطة  تغري  اأن  بالتايل  اجلائز  ومن    

اأن ما ي�شون مبداأ  اأو تتباين فيما بينها يف الأ�ش�س التي تقوم عليها، ذلك  ل تتحد معطياتها، 

امل�شاواة ول ينق�س حمتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تق�شيًما ت�شريعًيا ترتبط فيه الن�شو�س 

القانونية التي ي�شمها بالأغرا�س امل�شروعة التي يتوخاها.

وحيث اإن الن�س املطعون عليه ل يت�شمن ثمة متييًزا ب�شورة حتكمية اإذ اإن املركز القانوين 

للموظف املتقاعد ومل يلتحق بعمل بعد تقاعده يختلف عن املوظف الذي التحق بعمل جديد، فالأول 

مل يعد موؤمًنا عليه واإمنا �شاحب معا�س فقط طبقا لقانون التاأمينات الجتماعية، اأما الثاين فهو 

مازال موؤمًنا عليه طبًقا لذات القانون وت�شم مدة خدمته الثانية للمدة الأوىل ويتقا�شى معا�ًشا 

�شهرًيا عند تقاعده يزيد على املعا�س الأول، وبالتايل فاإن عدم اجلمع بني الراتب واملعا�س اإل يف 

حدود معينة ل يت�شمن يف حقيقته حرماًنا للموظف من املعا�س عن وظيفته ال�شابقة، واإمنا اإرجاء 

لواقعه وتاريخ ا�شتحقاقه للمعا�س حلني انتهاء خدمته يف الوظيفة اجلديدة املُعنّي عليها ودون 

اإهدار ملدة خدمته ال�شابقة اأو اجلديدة اأو اإهدار حلقه يف املعا�س اأو املرتب املقرر عن هذه املدة.

امل�شاواة  فاإن عدم  املو�شوع  الإحالة من حمكمة  اإليه حكم  انتهى  ما  اإنه على عك�س  وحيث 

العمل اجلديد، بال  واأجر  �شابق  املعا�س عن عمل  التحكمي غري املربر هو اجلمع بني  والتمييز 

�شوابط اأو حدود اإذ اإن ذلك يوؤدي اإىل نتيجة غري منطقية وغري مقبولة وهي اأن املوظف الذي 

ا�شتمر يف عمله �شنوات طويلة ومل يتقاعد خاللها يت�شلم مرتبه فقط، اأما زميله الذي كان يعمل 

معه ثم تقاعد لعدة �شهور حتى متت ت�شوية معا�شه التقاعدي ثم عاد اإىل ممار�شة العمل، ورمبا 

ذات العمل بذات الراتب ال�شابق مع نف�س زميله الذي مل يتقاعد يجمع بني املعا�س واملرتب عن 

العمل الذي عاد اإليه وهو ما يوؤدي اإىل اإنفاق اأموال �شناديق املعا�شات والتاأمينات من دون وجه 

على  ويتعني  عنهم،  وامل�شتحقني  املوظفني  من  فيها  امل�شرتكني  بجميع  خا�شة  اأموال  وهي  حق، 

الجتماعي  للتاأمني  العامة  للهيئة  ي�شمح  الذي  املايل  التوازن  على  واحلفاظ  حمايتها  املُ�شّرع 

بال�شطالع بدورها.

وبالبناء على ما تقدم فاإن قالة خمالفة الن�س املطعون عليه ملبداأ امل�شاواة، ل اأ�شا�س لها، 

اإذ اإن ذلك من �شلطة املُ�شّرع التقديرية طبقا ملا ن�شت عليه املادة )119( من الد�شتور والذي 

ا�شتهدف منها حتقيق ال�شالح العام، ولأ�شباب مو�شوعية مربرة.
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وحيث اإنه من املقرر طبًقا لن�س املادة )31( من الد�شتور اأنه ل يجوز للقانون عند تنظيمه 

للحقوق واحلريات اأو حتديدها اأن ينال من جوهرها، واأن الأ�شل يف �شلطة املُ�شّرع يف مو�شوع 

تنظيم احلقوق، اأنها �شلطة تقديرية، ما مل يقيدها الد�شتور ب�شوابط حمددة تعترب تخوًما لها 

ل يجوز اقتحامها اأو تخطيها، مبا موؤداه اأن تبا�شر ال�شلطة الت�شريعية اخت�شا�شاتها التقديرية 

- فيما عدا القيود التي يفر�شها الد�شتور عليها - بعيًدا عن الرقابة الق�شائية التي متار�شها 

املحكمة الد�شتورية، فال يجوز لها اأن تزن مبعايريها الذاتية، ال�شيا�شة التي انتهجها املُ�شّرع يف 

مو�شوع ُمعنّي، ول اأن تناق�شها، اأو تخو�س يف مالءمة تطبيقها عماًل، ول اأن تنتحل للن�س املطعون 

املُ�شّرع، طاملا  تقيم خياراتها حمل عمل  اأن  بلوغها، ول  اإىل  املُ�شّرع  التي رمى  اأهداًفا غري  فيه 

حتقق لدى هذه املحكمة، اأن ال�شلطة الت�شريعية قد با�شرت اخت�شا�شاتها تلك، م�شتلهمة يف ذلك 

اأغرا�شا يقت�شيها ال�شالح العام يف �شاأن املو�شوع حمل التنظيم الت�شريعي، واأن تكون و�شائلها 

اإىل حتقيق الأغرا�س التي حددتها، مرتبطة عقاًل بها.

وحيث اإن ما نعاه حكم الإحالة من اأن الن�س املُحال يخالف حكم املادة)5/ج(، فاإنه مردود، 

املادة )5/ج(  وفًقا حلكم  املُعّدل قد حر�س  الد�شتور  اأن  املحكمة على  ا�شتقر ق�شاء هذه  فقد 

على دعم وتعزيز دور التاأمني الجتماعي، حيث ناط بالدولة كفالة حتقيق ال�شمان الجتماعي 

الالزم للمواطنني بجميع فئاتهم يف حالة ال�شيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل اأو الُيتم اأو 

اأن  ال�شحية، ذلك  والرعاية  الجتماعي،  التاأمني  تقدمي خدمات  كفل  كما  البطالة،  اأو  الرتمل 

وينه�س  َغِدِه،  املواطن يف  يوؤمن  اأف�شل  واقًعا  تكفل مبداها  التي  الجتماعي هي  التاأمني  مظلة 

مبوجبات الت�شامن الجتماعي التي يقوم عليها املجتمع وفًقا ملا اأكده ن�س املادة )4( من الد�شتور 

املُعّدل، مبا يوؤكد اأن الرعاية التاأمينية �شرورة اجتماعية بقدر ما هي �شرورة اقت�شادية، واأن 

اأو مر�شهم مبا  اأو عجزهم  تقاعدهم  اأيامهم عند  م�شتقبل  بها يف  امل�شمولني  توؤمن  اأن  غايتها 

ي�شت�شحب ذلك من تهيئة الظروف الأف�شل التي تفي باحتياجات من تقررت مل�شلحتهم الرعاية 

التاأمينية وتكفل املقومات الأ�شا�شية التي يتحرر من خاللها اأفراد املجتمع من العوز وينه�شون 

القانوين  النظام  فاإن  ذلك  ومع  مبعي�شتهم،  والرتقاء  اأ�شرهم  حماية  مب�شوؤولية  خاللها  من 

للتاأمينات الجتماعية ل يقوم على اعتبارات ح�شابية كتلك التي حتكم نظام التاأمني اخلا�س، 

ولكنه يقوم على اعتبار اجتماعي، موؤداه فكرة الت�شامن بني من جتمعهم ظروف مت�شابهة، فاإن 

املتحمل لعبء التاأمني ل يكون بال�شرورة امل�شتفيد منه، والتاأمينات الجتماعية تقوم على اأ�شا�س 

اأداء مقابل التاأمني )ال�شرتاك( ب�شرف النظر عما اإذا كان املوؤمن عليه �شي�شتفيد من التاأمني 

ب�شفة �شخ�شية اأم ل.
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اأن م�شمون القاعدة القانونية التي ت�شمو يف الدولة القانونية عليها،  اإنه من املقرر  وحيث 

عليها  نظام احلكم  يقوم  التي  الدميقراطية  املفاهيم  منظور  يتحدد من  اإمنا  بها،  وتتقيد هي 

على ما تق�شي به مقدمة الد�شتور املعدل، واملادة )1( فقرة )د( منه على �شوء م�شتوياتها التي 

التزمتها الدول املتح�شرة والدميقراطية يف جمتمعاتها، وا�شتقر العمل باطراد على انتهاجها 

يف مظاهر �شلوكها، ل�شمان األ تنزل الدولة القانونية باحلماية التي توفرها حلقوق مواطنيها 

حتتها  ويندرج  الدول،  تلك  عن  عام  بوجه  املقبولة  ملتطلباتها  الدنيا  احلدود  عن  وحرياتهم، 

ال�شمان الجتماعي واحلق يف العمل وحق امللكية، واإذ اإن الت�شريعات املقارنة للتاأمني الجتماعي 

منظمة  تو�شية  اأقرته  كما  عليه،  املطعون  للن�س  مماثاًل  ا  ن�شً ت�شمنت  قد  الدول  من  كثري  يف 

العمل الدولية يف موؤمترها بفيالدلفيا �شنة 1944م، فاأجازت تعليق ا�شتحقاق معا�س ال�شيخوخة 

على �شرط عدم القيام باأي عمل ُيِدُر دخاًل للموؤمن عليه، كما انتهى املجل�س الد�شتوري الفرن�شي 

اأن الن�شو�س املتعلقة باحلد  اإىل  يف قراره رقم 85 - 200 د.ج ال�شادر يف 16 يناير 1986م، 

من اإمكانيات اجلمع بني املعا�س التقاعدي بعد بلوغ املوؤمن عليه من العمر 60 �شنة والدخل من 

الن�شاط تتوافق مع الد�شتور.

وحيث اإنه وفًقا للن�س املطعون عليه، الأ�شل اأن املوظف عند بلوغه عمر ال�شتني عاًما، يجمع 

بال حد اأو قيد بني معا�شه التقاعدي واأجره من عمله اجلديد، وذلك اإذ مل يعد خا�شًعا لأحكام 

قانون التاأمينات الجتماعية ول حت�شل منه ا�شرتاكاتها، اأما قبل ذلك فاإنه مل ي�شتقر له احلق يف 

املعا�س، فهو ُمعّلق - بن�س القانون - على �شرط عدم اللتحاق بعمل اآخر خا�شع لذات �شندوق 

التاأمينات الجتماعية الذي يتقا�شى منه املوظف معا�شه التقاعدي، ومقابل ذلك فاإن مدة عمله 

اأو خدمته اجلديدة ت�شم اإىل املدة ال�شابقة، التي كان يتقا�شى عنها معا�ًشا، وعند تقاعده نهائًيا 

ببلوغه ال�شتني من عمره يتقا�شى معا�ًشا عن كامل املدتني مًعا. اأما اإذا كان العمل اجلديد يخ�شع 

بدون  والأجر  املعا�س  بني  يجمع  فاإنه   ،1975 ل�شنة   13 رقم  احلكومة  موظفي  معا�شات  لقانون 

ا �شحيح ب�شاأن من تنتهي خدمته يف احلكومة ثم يعود للعمل يف ظل قانون  حدود والعك�س اأي�شً

املطعون عليه من جوهر احلق يف  الن�س  بانتقا�س  النعي  فاإن  ثم  التاأمينات الجتماعية، ومن 

خدمات التاأمني الجتماعي منتفًيا ويتعني رف�شه.

وحيث اإن حق العمل لي�س من الرخ�س التي تقب�شها الدولة اأو تب�شطها وفق اإرادتها ليتحدد 

والتي  املادة )13( منه  الد�شتور يف  واإمنا قرره  اأو مينعون عنها،  بها  يتمتعون  على �شوئها من 

تن�س على اأنه: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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» اأ - العمل واجب على كل مواطن، تقت�شيه الكرامة وي�شتوجبه اخلري العام، ولكل مواطن 

احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب - تكفل الدولة توفري فر�س العمل للمواطنني وعدالة �شروطه.

ج - ل يجوز فر�س عمل اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها القانون ل�شرورة قومية 

ومبقابل عادل، اأو تنفيذا حلكم ق�شائي.

د - ينظم القانون، على اأ�ش�س اقت�شادية مع مراعاة قواعد العدالة الجتماعية، العالقة بني 

العمال واأ�شحاب الأعمال”.

�شرط  اأي  اأو  قيد  ثمة  يفر�س  ل  اإذ  العمل،  بحق  م�شا�شا  يت�شمن  ل  عليه  املطعون  والن�س 

ا�شتحقاق  واإمنا  نق�شان  بال  اجلديد  عمله  عن  كاماًل  اأجره  ويتقا�شى  املتقاعد  املوظف  على 

املعا�س ال�شابق ومقداره هو الذي حتدده الأ�شباب املو�شوعية املنطقية واملربرة - �شالفة البيان - 

واملوظف تقاعد باإرادته من عمله ال�شابق قبل بلوغه �شن التقاعد املحددة يف القانون.

التي  اأن امللكية اخلا�شة -  اإنه من املقرر، وفًقا ملا اّطرَد عليه ق�شاء هذه املحكمة،  وحيث 

اأظلها الد�شتور بحمايته يف املادة )9 فقرة ج( ل�شمان �شونها من اأي عدوان عليها - متتد لت�شمل 

جميع اأنواع الأموال باعتبار اأن املال هو احلق ذو القيمة املالية، �شواء كان هذا احلق �شخ�شًيا اأو 

عينًيا اأم كان من حقوق امللكية الأدبية اأو الفنية اأو ال�شناعية، اإل اأن امللكية مع ذلك مل تعد حقا 

التي تقت�شيها وظيفتها الجتماعية  بالقيود  التنظيم، واإمنا يجوز حتميلها  مطلقا، ع�شيا على 

وهي قيود يتحدد نطاقها ومرماها يف �شوء الأغرا�س التي ينبغي توجيهها اإليها ومبراعاة القيود 

التي يفر�شها الد�شتور على حق امللكية للحد من اإطالقها، ل تعترب مق�شودة لذاتها بل غايتها 

خري اأفراد املجتمع.

رث، ول يقوم على اعتبارات ح�شابية،  وملا كانت الطبيعة القانونية للحق يف املعا�س اأنه ل ُيوَّ

واملتحمل لعبء التاأمني ل يجب بال�شرورة اأن يكون امل�شتفيد منه - وعلى النحو �شالف البيان - 

وي�شحى الن�س املطعون عليه ل يت�شمن ثمة اإهداًرا حلق امللكية.

املواد )4(،  اأحكام  املطعون عليه ل يخالف  الن�س  فاإن  وبالبناء على ما تقدم،  اإنه  وحيث 

)5/ج(، )9/ج(، )13(، )18(، )31( من الد�شتور اأو اأي ن�س اآخر فيه ومن ثم تكون الدعوى 

جديرة بالرف�س.

لهذه الأ�شباب:

حكمت املحكمة برف�ض الدعوى�
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با�شم �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�شتورية

1441هـ،  �شعبان  ُغَرة  املوافق  2020م،  مار�س   25 الأربعاء  يوم  املنعقدة  العلنية  باجلل�شة 

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: الم�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد المال، نائب رئي�س المحكمة،

وعلي عبداهلل الدوي�شان، و�شعيد ح�شن الحايكي، وعي�شى بن مبارك الكعبي، 

والدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء المحكمة الد�شتورية.

وبح�شور ال�شيد/ عمر عبدالعزيز ح�شاني، اأمين ال�شر.

اأ�شدرت احلكم الآتي:

يف الق�شية املقيَّدة يف �شجل املحكمة الد�شتورية برقم )د/2019/1( ل�شنة )17( ق�شائية.

املقامة من:

عبدال�شمد علي اأحمد.

وكيلته املحامية: �شمرية �شلمان علي را�شد

�شد:

1- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء )ب�شفته(.

                             2- لجنة الأ�شماء والألقاب.

                             ويمثلهما جهاز ق�شايا الدولة.
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الإجراءات:

بتاريخ 3 يوليو 2019م، اأودع املدعي �شحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الد�شتورية، 

طالًبا احلكم:

1- بعدم د�شتورية ن�س المادة رقم )4( من القانون )26( ل�شنة 2000، ب�شاأن تنظيم اإجراءات 

دعاوى اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديالتها.

2- اإلزام المدعى عليهم بالر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

قّدم ممثل جهاز ق�شايا الدولة ُمذكرة طلب فيها احلكم:

اأوًل: عدم قبول الدعوى الد�شتورية للتجهيل.

ثانًيا: رف�س الدعوى الد�شتورية، وفي كل الأحوال اإلزام المدعي بالر�شوم والم�شاريف.

اأودعت وكيلة املدعي مذكرة بالرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الد�شتورية للتجهيل، واأن 

لقب املدعي ثابت مبوجب امل�شتند الر�شمي ال�شادر عن راأ�س الدولة ومكررة طلباتها باحلكم 

بعدم د�شتورية ن�س املادة رقم )4( من القانون )26( ل�شنة 2000، �شالفة البيان.

وُنِظرت الدعوى على النحو املَُبني مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة:

بعد الطالع على الأوراق واملداولة:

اأن  يف  تتح�شل   - الأوراق  و�شائر  الدعوى  �شحيفة  من  يبني  ما  على   - الوقائع  اإن  وحيث 

املدعي واآخرين كانوا قد اأقاموا الدعوى املو�شوعية رقم )02/2019/00548/9( اأمام املحكمة 

ال�شغرى املدنية الثالثة �شد املدعى عليهم فيها بالطلبات اخلتامية الآتية:

اأوًل: اإلـــزام المدعـــى عليهـــا الأولى باإ�شافـــة لقب عائلة )المزيـــن( بجوازات �شفـــر المدعين، 

وت�شجيل ذلك في �شجالتها الر�شمية.

ثانًيا: اإلزام المدعى عليها الثانية باإ�شافة لقب عائلة )المزين( ب�شهادة ميالد المدعين الثالث 

والخام�س والتا�شع والثاني ع�شر والرابع ع�شر، وت�شجيل ذلك في �شجالتها الر�شمية.

ثالًثـــا: اإلزام المدعى عليها الثالثة باإ�شافة لقب عائلة )المزين( بالبطاقات ال�شكانية للمدعين 

وت�شجيل ذلك في �شجالتهم الر�شمية.
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)املزين(  عائلة  اإىل  وينتمون  اجلن�شية  بحرينيو  جميًعا  باأنهم  القول  من  �شند  على  وذلك 

الذكية  وبطاقاتهم  ميالدهم  و�شهادات  �شفرهم  بجوازات  عائلتهم  لقب  اكت�شاب  يف  ويرغبون 

وتعديل ذلك يف �شجالت املدعى عليهم وذلك عماًل بن�س املادة )7( من املر�شوم بقانون رقم 

واأن  وتعديلها،  والألقاب  الأ�شماء  اكت�شاب  دعاوى  اإجراءات  تنظيم  ب�شاأن   ،2000 ل�شنة   )26(

هذا اللقب ثابت لهم مبوجب وثائق ر�شمية �شادرة عن اأعلى �شلطة �شيادية يف البالد - فقررت 

تقرير  وتقدمي  التحقيق  لإجراء  املخت�شة  اللجنة  اإىل  الدعوى  اإحالة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة 

مت اللجنة تقريرها الذي اأو�شت فيه برف�س طلب املدعني لعدم ا�شتيفاء املدعي  تف�شيلي، ثم قدَّ

لل�شروط املن�شو�س عليها باملادة )4( من املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000 - مما حدا 

باملدعي اإىل الدفع بعدم د�شتورية هذه املادة - وبجل�شة 2019/6/3م، قررت املحكمة التاأجيل 

اإىل جل�شة 2019/6/25م، لتخاذ اإجراءات الطعن بعدم الد�شتورية، ثم بهذه اجلل�شة الأخرية 

قررت املحكمة التاأجيل اإىل جل�شة 2019/7/8م، للقرار ال�شابق اإل اأن املدعي اأقام دعواه املاثلة 

يف 2019/7/3م.

ال�شادر  الد�شتورية  املحكمة  اإن�شاء  قانون  من   )18( املادة  من  )ج(  الفقرة  اإن  وحيث 

باملر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، تن�س على اأنه: )) ترفع املنازعات اخلا�شة بالرقابة 

على د�شتورية القوانني واللوائح على الوجه التايل:

اأ - ....

ب- ....

ج - اإذا دفع اأحد الخ�شوم اأثناء نظر دعوى اأمام اإحدى المحاكم بعدم د�شتورية ن�س في قانون 

اأو لئحـــة، وراأت هذه المحكمة اأن الدفـــع جدي اأجلت نظر الدعوى، وحددت لمن اأثار الدفع 

ميعـــاًدا ل يجـــاوز �شهًرا واحًدا لرفع دعـــوى بذلك اأمام المحكمـــة الد�شتورية، فاإذا لم ترفع 

الدعوى في الميعاد المحدد اأعتبر الدفع كاأن لم يكن ((.

اأمام  املدعي  اأبداه  دفع  اإثر  اأقيمت  املاثلة  الد�شتورية  الدعوى  اأن  الأوراق  الثابت من  وكان 

ل�شنة 2000،  املادة )4( من املر�شوم بقانون رقم )26(  حمكمة املو�شوع بعدم د�شتورية ن�س 

ملخالفتها ن�س املادة )33/اأ - ب( من الد�شتور، واإذ قدرت حمكمة املو�شوع جدية هذا الدفع، 

فقد قررت بجل�شة 2019/6/3م، التاأجيل اإىل جل�شة 2019/6/25م، لتخاذ اإجراءات الطعن 

بعدم الد�شتورية من قبل وكيل املدعي، وبهذه اجلل�شة الأخرية اأ�شافت مهلة جديدة اإىل املدة 

الأ�شلية للقرار ال�شابق، فاأقام املدعي دعواه املاثلة يف 2019/7/3م، يف الأجل املحدد قانوًنا، 

ومن ثم فقد اأقيمت هذه الدعوى الد�شتورية يف امليعاد القانوين ويتعني قبولها �شكاًل.

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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وحيث اإن ق�شاء املحكمة الد�شتورية قد جرى على اأن وليتها يف الدعاوى الد�شتورية ل تقوم 

اإل بات�شالها بالدعوى ات�شاًل مطابًقا لالأو�شاع املقررة يف املادة )18( من املر�شوم بقانون رقم 

)27( ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، ومنها برفعها من اأحد اخل�شوم مبنا�شبة دعوى 

رت حمكمة املو�شوع جدية دفعه،  مو�شوعية، دفع فيها اخل�شم بعدم د�شتورية ن�س ت�شريعي، وقَدّ

خ�شت له برفع الدعوى بذلك اأمام املحكمة الد�شتورية، وهذه الأو�شاع الإجرائية �شواء منها  فرَّ

ما ات�شل بطريقة رفع الدعوى الد�شتورية، اأو ميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام - باعتبارها 

امل�شائل  يف  التداعي  ينتظم  حتى  عامة  م�شلحة  املُ�شّرع  به  تغّيا  التقا�شي،  يف  جوهرًيا  �شكاًل 

الد�شتورية.

ملّا كان ذلك وكانت املدعى عليها الثانية )) جلنة الأ�شماء والألقاب (( يف الدعوى الد�شتورية 

املاثلة - مل تخت�شم اأمام حمكمة املو�شوع يف الدعوى املو�شوعية - بل كان املدعى عليهم فيها 

هم املدعى عليه الأول: �شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، املدعى عليها الثانية: اإدارة ال�شحة 

العامة، واملدعى عليه الثالث: اجلهاز املركزي للمعلومات، ومن ثم فاإن الدعوى الد�شتورية املاثلة 

تكون غري مقبولة بالن�شبة اإليها.

اأمام  املُبدى  الد�شتورية  بعدم  الدفع  بنطاق  يتحدد  الد�شتورية  الدعوى  نطاق  اإن  وحيث 

حمكمة املو�شوع ويف احلدود التي تقدر جديته، وكان الدفع الذي اأبداه وكيل املدعي )الطاعن( 

اأمام حمكمة املو�شوع والت�شريح له باإقامة دعواه الد�شتورية قد اقت�شر على ن�س املادة )4( 

الأ�شماء  اكت�شاب  اإجراءات دعاوى  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2000،  بقانون رقم )26(  املر�شوم  من 

والألقاب وتعديلها فيما ن�س عليه: )) ي�شرتط يف اإثبات اكت�شاب الألقاب اأو تعديالتها �شهادة 

ثالثة من العائلة املُراد النت�شاب اإليها، ممن ل يقل عمر كل منهم عن اأربعني �شنة ميالدية، ومل 

ي�شبق لهم اكت�شاب اللقب بحكم ق�شائي اأو قرار اإداري، اأو تزكية معرف لهذه العائلة ((. فاإن 

نطاق الدعوى ينح�شر يف هذا الن�س دون �شواه.

وحيث اإن �شرط امل�شلحة يف الدعوى الد�شتورية وكما ا�شتقر عليه ق�شاء هذه املحكمة هو 

�شرط لزم لقبولها، ومناطه اأن يكون ثمة ارتباط بني امل�شلحة يف الدعوى املو�شوعية التي اأثري 

فيها الطعن بعدم الد�شتورية وبني امل�شلحة يف الدعوى الد�شتورية، على نحو يكون معه الف�شل 

على  واملطروحة  جزئًيا  اأو  كلًيا  بها  املرتبطة  الطلبات  يف  للف�شل  لزًما  الد�شتورية  الدعوى  يف 

يف  الف�شل  بعد  املو�شوعي  النزاع  يف  للطاعن  القانوين  املركز  يتغري  بحيث  املو�شوع،  حمكمة 

الدعوى الد�شتورية عما كان عليه قبلها.
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ول يتم ذلك اإل باجتماع �شرطني: اأولهما: اأن يقوم الدليل على اأن �شرًرا واقعًيا ومبا�شًرا 

حلق باملدعي نتيجة تطبيق الن�س حمل الطعن عليه ومنف�شاًل عن جمرد خمالفته للد�شتور، 

وثانيهما: اأن يكون هذا ال�شرر عائًدا يف م�شدره و�شببه اإىل الن�س حمل الطعن ولي�س �شرًرا 

متوهًما اأو منتحاًل.

ملا كان ذلك وكان املدعي ي�شتهدف من الطعن بعدم د�شتورية ن�س املادة )4( �شالفة الذكر 

اإ�شقاطها بو�شفها متثل من وجهة نظره - عائًقا يحول دون العتداد باملحررات الر�شمية التي 

الإثبات من  واأقوى يف  الكافة  والتي لها حجية قبل  الدولة  التي حتمل توقيع حاكم  تثبت دعواه 

�شهادة ال�شهود، كي تتحقق له الرت�شية الق�شائية واإثبات احلقوق التي يدعيها ويرد بها م�شار 

فعلية تهددها من جراء اإعمال ذلك الن�س يف حقه وترتيبه لآثار قانونية بالن�شبة اإليه، وبالتايل 

يكون املدعي قد ا�شتهدف باإقامة دعواه الد�شتورية اجتناء فائدة عملية ميكن اأن يتغري بها مركزه 

القانوين بعد الف�شل يف الدعوى الد�شتورية عما كان عليه قبلها، الأمر الذي تتوافر معه للمدعي 

امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة.

بها  املحكمة  ات�شال  وعدم  لتجهيلها  الد�شتورية  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  عن  اإنه  وحيث 

بالطريق القانوين لعدم تقدير حمكمة املو�شوع جلدية الدفع والتجهيل بالبيانات اجلوهرية التي 

املر�شوم  املادة )18( من  الفقرة )ج( من  اأن  واآية ذلك  ب�شاأنه فهو دفع غري �شديد،  اعتنقتها 

اأحد  دفع  اإذا   (( اأنه:  على  تن�س  الد�شتورية  املحكمة  باإن�شاء  ل�شنة 2002،   )27( رقم  بقانون 

اخل�شوم اأثناء نظر الدعوى اأمام اإحدى املحاكم بعدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو لئحة، وراأت 

هذه املحكمة اأن الدفع جدي اأجلت نظر الدعوى، وحددت ملن اأثار الدفع ميعاًدا ل يجاوز �شهًرا 

واحًدا لرفع دعوى بذلك اأمام املحكمة الد�شتورية، فاإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد املحدد اعترب 

بعدم  املو�شوعية  الدعوى  نظر  اأثناء  دفع  قد  الطاعن  اأن  الثابت  وكان   .)) يكن  كاأن مل  الدفع 

د�شتورية ن�س املادة )4( من املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000، ب�شاأن تنظيم اإجراءات 

الد�شتور.  املادة )33/اأ - ب( من  ن�س  وتعديلها ملخالفتها  والألقاب  الأ�شماء  اكت�شاب  دعاوى 

واأن املحررات الر�شمية املقدمة منه ل يجوز اإهدار حجيتها اإل عن طريق الطعن عليها بالتزوير 

وثبوت ذلك، فقررت املحكمة بجل�شة 3 / يونيو/2019م، التاأجيل اإىل جل�شة 25/ يونيو/2019م، 

لتخاذ اإجراءات الطعن بعدم الد�شتورية من قبل وكيـــل املدعي، ثم قررت بهذه اجلل�شة الأخرية 

اإ�شافة مهلة جديدة اإىل املدة الأ�شلية، وقبل انق�شائها يف 3/ يوليو/2019م، اأقام املُدعي دعواه 

درت �شمًنا جدية الدفع املُثار من الطاعن،  الد�شتورية املاثلة، فاإن حمكمة املو�شوع تكون قد قَّ

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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واأوجه  الدفع  حمل  الن�س  عن  كا�ِشًفا  قرارها  فيعد  اجلوهرية،  وبياناته  نطاقه  وحددت 

خمالفة الد�شتور، وداًل على اإعمال املحكمة تقديرها جلدية الدفع ولزومه للف�شل يف الدعوى 

املطروحة عليها مما ينفي عنه قالة التجهيل. 

وحيث كان ذلك وكان من املقرر اأن الرقابة على ال�شرعية الد�شتورية التي تبا�شرها املحكمة 

م�شامينها  عليها  املطعون  القانونية  للن�شو�س  حتدد  اأن  ابتداء  تقت�شيها  وحدها  الد�شتورية 

اأو خروجها عليها، فال يكون  الد�شتور حترًيا لتطابقها معها  باأحكام  اأن تقابلها  ومراميها قبل 

حتديدها لنطاق الن�شو�س القانونية املدعى خمالفتها للد�شتور �شواء يف معناها اأو مغزاها - اإل 

عماًل مبدئًيا �شابًقا بال�شرورة على خو�شها يف مناعيها - كما اأن الف�شل يف د�شتورية الن�شو�س 

فهمها  التي  بال�شورة  ول  تطبيقها عماًل  بكيفية  يت�شل  ل  للد�شتور  املدعى خمالفتها  القانونية 

بها القائمون على تنفيذها، واإمنا مرد اتفاقها مع الد�شتور اأو خروجها عليه اإىل ال�شوابط التي 

اإىل  فيها  الف�شل  اخت�شا�س  الد�شتور  اأ�شند  والتي  جميعها،  الت�شريعية  الأعمال  على  فر�شها 

املحكمة الد�شتورية دون غريها.

اإمنا  القانونية  الن�شو�س  اأحد  املُ�شّرع فيها  التي يفرغ  العبارة  اأن  املقرر قانوًنا كذلك  ومن 

�شياقها،  ومبراعاة  مو�شوعها  وفق  عادة  منها  ي�شتخل�س  الذي  املعنى  �شوء  على  فهمها  يتعني 

وبالنظر اإىل الأغرا�س التي توخاها املُ�شّرع من جمموع الن�شو�س التي اأتى بها.

هذا ومن املقرر كذلك على اأنه واإن كانت قرينة الد�شتورية املقررة مل�شلحة القوانني تقت�شي 

وكان  ذلك،  حتتمل  ن�شو�شها  كانت  متى  الإبطال  من  يع�شمها  الذي  املعنى  على  دوًما  حملها 

ق�شاء املحكمة الد�شتورية قد ا�شتقر على اأن الرقابة التي تبا�شرها املحكمة الد�شتورية يف �شاأن 

ال�شرعية الد�شتورية ل ت�شتقيم موطًئا للق�شاء بعدم د�شتورية ن�شو�س ت�شريعية يحتمل م�شمونها 

تاأوياًل يجنبها الوقوع يف حماأة املخالفة الد�شتورية.

وحيث اإنه يبني من ا�شتعرا�س وقائع الدعوى على النحو املتقدم �شالف البيان، اأن املدعي 

تنظيم  ب�شاأن   ،2000 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )4( املادة  د�شتورية  بعدم  يطعن 

املادة )33/اأ - ب( من  ن�س  ملخالفتها  وتعديلها  والألقاب  الأ�شماء  اكت�شاب  دعاوى  اإجراءات 

الد�شتور، اإذ تعتد هذه املـــادة يف اإثبـــات اللقـــب اإىل �شهــــادة ثالثــــة مـــن العائلة املراد النت�شاب 

اإليها، ول تعتد باملحـــررات الر�شميــــة )وثيقة ملكية عقارية( التي هي حجة على النا�س كافة 

لأنها حتمل توقيع حاكم الدولة طبًقا للد�شتور، فهذا النعي غري �شديد، ذلك لأنه طبًقا للقانون 

ال�شند الذي  الت�شجيل العقاري، فاإن وثيقة امللكية هي  باإ�شدار قانون  رقم )13( ل�شنة 2013، 

ي�شدره جهاز امل�شاحة والت�شـجيل العقـاري ويثبت حق ملكية العقار املبني بال�شحيفة اخلا�شة به

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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 وتبني اأو�شافه وحالته القانونية وا�شم مالكه اأو مالكه، واحلقوق واللتزامات املرتتبة له اأو 

عليه واملعامالت والتعديالت املتعلقة به. 

وحيث اإن التف�شري التايل لن�س املادة )4( املطعون بعدم د�شتوريتها هو التف�شري ال�شحيح 

واحلا�شم للخالف يف الجتهاد الفقهي والق�شائي امل�شتخل�س من فحوى الن�س الت�شريعي واملادة 

)7( مــن املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2000، ب�شاأن تنظيم اإجراءات دعاوى اكت�شاب الأ�شماء 

والألقاب وتعديلها التي تتجاوب مع اإرادة املُ�شّرع ال�شمنية اأو املفرت�شة، وخا�شة مع حمل الن�س 

تقرر  القانونية  الن�شو�س  تف�شري  الأ�شولية يف  القاعدة  اأن  الد�شتورية، وف�شاًل عن  على قرينة 

�شرورة التوفيق بينها على نحو يزيل كل تناق�س اأو ت�شارب بني اأحكامها. 

ملا كان ذلك، وكان ن�س املادة )4( املطعون بعدم د�شتوريتها ين�س على اأنه : )) ي�شرتط 

اإليها، ممن ل  النت�شاب  املُراد  العائلة  �شهادة ثالثة من  تعديلها  اأو  الألقاب  اكت�شاب  اإثبات  يف 

اأو  اأربعني �شنــة ميالدية، ومل ي�شبق لهم اكت�شاب اللقب بحكم ق�شائي  يقل عمر كل منهم عن 

قرار اإداري، اأو تزكية معرف لهذه العائلة ((، فاإن هذه املادة مل تقطع باأن �شهادة هوؤلء ال�شهود 

الثالثة هي البينة الوحيدة لالإثبات، كما مل جتزم على اأن القا�شي ملزم بالأخذ بهذه ال�شهادة 

كدليل لإثبات دعوى املدعي، بل على العك�س من ذلك تركت الأمر ليخ�شع لتقدير القا�شي وله 

واأًيا كانت �شفاتهم - هذا من ناحية -  ال�شهود  واأًيا كان عدد  ال�شلطة يف تقدير قيمتها  كامل 

الإثبات  عن  الد�شتورية  بعدم  عليها  املطعون   )4( املادة  بن�س  ورد  ما  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

الوحيد  الطريق  ولي�شت  لالإثبات  بها - هي قاعدة مو�شوعية  املبينة  باملوا�شفات  ب�شهود ثالثة 

اإليه دون غريه، اإذ لو ق�شد املُ�شّرع ذلك لن�س عليه �شراحة ولكنه مل يفعل، الأمر الذي يقطع 

باأن املُ�شّرع ق�شد اأن املحكمة تعمل كافة طرق الإثبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)14( ل�شنة 1996، باإ�شدار قانون الإثبات يف املــــواد املدنيـــة والتجاريـــة والأحكـــام الإجرائية 

منها والأحكام املو�شوعية عند توافر �شروطها القانونية، ومنها الإثبات باملحررات الر�شمية اأو 

املحررات العرفية اأو ب�شهادة ال�شهود، هذا ف�شاًل عن القرائن القانونية اأو الق�شائية، اأو الإقرار 

باحلق املدعى به من املدعى عليه وال�شتعانة بخبري، والذي يوؤكد هذا النظر، فاإنه طبًقا لن�س 

املادة )7( من ذات املر�شوم بقانون اأنه بعد عر�س الدعوى على املحكمة املخت�شة يتعني عليها 

اإحالتها دون حتديد جل�شة اإىل جلنة ي�شدر بت�شكيلها ونظام العمل والإجراءات التي تتبع ب�شاأنها 

قرار من رئي�س الوزراء - �شدر قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )13( ل�شنة 2001، ب�شاأن جلنة 

تعديل وت�شحيح الأ�شماء والألقاب، وكيف ت�شكل واخت�شا�شها والإجراءات التي تتبع اأمامها -

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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 وتخت�س اللجنة بالتحقيق فيما ت�شمنته الدعوى من طلبات ولها �شماع ال�شهود بعد حلفهم 

ال�شلطات  وقائع  من  بها  ما  �شحة  من  والتثبت  الدعوى  حتقيق  �شبيل  يف  ا  اأي�شً ولها  اليمني، 

ال�شادر  والتجارية  املدنية  املواد  الإثبات يف  لقانون  طبًقا  املدنية  للمحكمة  التي  وال�شالحيات 

باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، مثل املحررات الر�شمية، اأو العرفية، و�شهادة ال�شهود، 

وغري ذلك من طرق الإثبات، وعلى اللجنة اإحالة الدعوى بعد النتهاء من نظرها اإىل املحكمة 

املخت�شة م�شفوعة بتقرير مف�شل ي�شمل راأيها فيها، وذلك خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ الإحالة 

نظر  للمحكمة  كان  املحكمة،  اإىل  الدعوى  اللجنة  حتيل  اأن  دون  املدة  هذه  انتهت  فاإذا  اإليها، 

اأن  الذي يقطع  الأمر  ال�شاأن -  اأو ذوي  الدعاوى  بناًء على طلب ق�شم ت�شجيل  الدعوى بحالتها 

تقرير هذه اللجنة مثل عمل اخلبري وتقريره - ل يقيد املحكمة - )املادة 152 من قانون الإثبات( 

لأن املحكمة هي اخلبري الأعلى فلها اأن تاأخذ بهذا التقرير اإن اطماأنت اإليه اأو تطرحه حال عدم 

اطمئنانها اإليه - كل هذا مع مالحظة اأن هذه اللجنة ورغم اأنها جلنة اإدارية ولي�شت ق�شائية 

فهي متلك كل �شلطات و�شالحيات املحكمة املدنية وتعتمد يف حتقيق الدعوى املحالة اإليها اإىل 

املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1996، اخلا�س بالإثبات يف املواد املدنية والتجارية وما ورد به 

ال�شهود وغري ذلك  اأو �شماع  اأو العرفية  من قواعد مو�شوعية لالإثبات مثل املحررات الر�شمية 

من طرق الإثبات الواردة باملر�شوم بقانون �شالف الذكر، فاإذا مل تقدم اللجنة تقريرها - ففي 

هذه احلالة يتعني على املحكمة املخت�شة اأن تنظر الدعوى وتف�شل فيها - و�شيتم ذلك بداهة 

طبًقا لقواعد الإثبات والنفي التي يتقدم بها اخل�شوم وملا ورد باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

ل�شنة 1971،  والتجارية رقم )12(  املدنية  املرافعات  قانون  وقواعد  بالإثبات،  1996، اخلا�س 

والقوانني املعدلة له، لأن الدعوى الق�شائية تعترب اأهم و�شائل احلماية القانونية للحق.

نفيها -  اأو  الدعوى  اإثبات  اللجنة يف  اأن متلك  املقبول  املعقول ول  �شبق فمن غري  ولكل ما 

املحالة اإليها من املحكمة املخت�شة - قواعد الإثبات كافة التي وردت باملر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1996، �شالف الذكر - ول متلك ذلك املحكمة املخت�شة اأ�شاًل بالف�شل يف الدعوى املرفوعة 

اإليها �شاحبة ال�شلطات وال�شالحيات املقررة لها د�شتوًرا وقانوًنا.

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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بعدم  عليها  املطعون   )4( املادة  لن�س  ال�شليم  والقانوين  الد�شتوري  فالتف�شري  ثم  ومن 

ب�شاأن   ،2000 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ورد  ما  �شوء  على  يتم  اأن  يتعني  الد�شتورية 

تنظيم اإجراءات دعاوى اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديلها. وهو الإطار الت�شريعي العام الذي 

املادة )7(  اأحكام خا�شة  د�شتوريته من  بعدم  املطعون  الن�س  املُ�شّرع يف  اإرادة  منه  ت�شتخل�س 

منه، وذلك لأن الأ�شل اأن القانون ينظر اإليه ككل للتعبري عن �شيا�شة حمددة اأن�شاأتها اأو�شاع لها 

م�شكالتها، ون�شو�س القانون تكمل بع�شها البع�س ولي�شت جزًرا منعزلة، ولكل ما تقدم جميعه 

فاإن الن�س املطعون فيه بعدم الد�شتورية - املادة )4( من املر�شوم بقانون )26( ل�شنة 2000، 

ب�شاأن تنظيم اإجراءات دعاوى اكت�شاب الأ�شماء والألقاب وتعديلها - وقاله خمالفته لن�س املادة 

)33/اأ- ب( من الد�شتور تكون يف غري حملها، كما ل يتعار�س مع حكم اآخر من الد�شتور، الأمر 

الذي يتعني معه الق�شاء برف�س الدعوى. 

فلهذه الأ�شباب:

حكمت املحكمة برف�ض الدعوى واألزمت املدعي امل�شروفات� 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

 قرار رقم )38( ل�شنة 2020

ب�شاأن حل جمعية الإرادة والتغيري الوطنية )الإرادة( اختيارياً

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية، وتعديالته، 

والتغيري  الإرادة  جمعية  تاأ�شي�س  عن  الإعالن  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )6( رقم  القرار  وعلى 

الوطنية )الإرادة(،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الإرادة والتغيري الوطنية )الإرادة(،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

القانونية  ال�شروط  توافر  لعدم  اختياريًا  )الإرادة(  الوطنية  والتغيري  الإرادة  جمعية  ُتـحلُّ 

ـِفـها عن حتقيق الأهداف التي تاأ�ش�شت من اأجلها. ل�شتمرار ن�شاطها فعليًا، ولتوقُّ

املادة الثانية

على مكتب �شئون اجلمعيات ال�شيا�شية بالوزارة اتخاذ اإجراءات ت�شفية اأموال جمعية الإرادة 

والتغيري الوطنية )الإرادة(.

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�شئون الإ�شلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شعــبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 25 مار�س 2019م
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 وزارة العدل وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

 قرار رقم )45( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى العمالية

وا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية فيها

 

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 املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة  2002  باإ�شدار قانون ال�شلطة الق�شائية وتعديالته،

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

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

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

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

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

نطاق �شريان القرار

ت�شري اأحكام هذا القرار على الدعاوى العمالية املتعلقة مبنازعات العمل الفردية اخلا�شعة 

لأحكام الباب الثالث ع�شر من قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 

2012، وي�شار اإليه فيما يلي بكلمة )القانون(.

 

املادة الثانية

رْفـع الدعوى اأمام مكتب اإدارة الدعوى العمالية

الإلكرتونية  الو�شائل  الدعوى مبا يف ذلك  لرفع  املعتَمـدة  بالو�شائل  العمالية  الدعوى  ُتـرفع 

م اإىل مكتب اإدارة الدعوى العمالية الـُمن�شاأ مبوجب ن�س املادة )120( من  مبوجب لئحة تقدَّ

القانون.

 



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

37

املادة الثالثة

تقدمي الطلبات وامل�شتندات واملذكرات

اأ- للخ�شـــوم فـــي الدعوى العماليـــة تقديم الطلبـــات والم�شتندات والمذكرات خـــالل المواعيد 

رة في القانون، بما في ذلك: المقرَّ

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

2- مذكرات بالدفوع واأوجه الدفاع.

واأ�شماء  ال�شهود  ب�شهادة  اإثباتها  في  يرغب  التي  الوقائع  وبيان  ال�شهود،  �شماع  طلب   -3

وعناوين ال�شهود.

4- طلب ندب خبير، وبيان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبرة، واأ�شماء الخبراء ممن يرغب 

في �شماع راأيهم الفني.

5- طلب الإنكار اأو الإدعاء بالتزوير.

رات الموجودة تحت يده. 6- طلب اإلزام الخ�شم الآخر في الدعوى بتقديم المحرَّ

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

8- طلب اإلزام الغير بعْر�س ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�شياء.

9- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

10- طلب توجيه اليمين الحا�شمة وبيان الوقائع التي يريد ا�شتحالف خ�شمه عليها و�شيغة 

اليمين.

11- طلب اإجراء المعاينة.

ب- للخ�شـــوم تقديم الطلبات والم�شتندات والمذكـــرات بالو�شائل المعتَمـدة في هذا ال�شاأن بما 

في ذلك الو�شائل الإلكترونية.

 

املادة الرابعة

اإعلن اخل�شوم يف الدعوى العمالية

د لنظر الدعوى اأمام قا�شي اإدارة الدعوى العمالية  يعَلـن املدعي مبوعد الجتماع الأول املحدَّ

فور  الدعوى  لئحة  من  وبن�شخة  الجتماع  هذا  مبوعد  عليه  املدعى  ويعَلـن  الدعوى،  رْفـع  عند 

الأخري  الجتماع  منهما  يح�شر  َمـن مل  يعَلـن  كما  العمالية،  الدعوى  اإدارة  مكتب  اإىل  تقدميها 

دة لها اأمام املحكمة الكربى  د لنظرها اأمام قا�شي اإدارة الدعوى العمالية باجلل�شة املحدَّ املحدَّ

املدنية.

وت�شري يف �شاأن الإعالن القواعد والإجراءات املن�شو�س عليها يف قانون املرافعات املدنية 

والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

ويعترب الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية منتجًا لآثاره من تاريخ اإر�شاله اإىل املعَلـن اإليه.
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 املادة اخلام�شة

ـْطـق بها الأحكام الإلكرتونية والنُّ

يجوز للمحكمة الكربى املدنية اإ�شدار الأحكام يف الدعاوى العمالية بالو�شائل الإلكرتونية 

داتها وِحـْفـظها مبلف الدعوى. دون حاجة لإيداع م�شوَّ

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

الغر�س، وذلك بتالوة منطوقه يف جل�شة علنية، اأو بن�ْشـِره بالو�شائل الإلكرتونية يف قاعة املحكمة 

د جلل�شة النُّـْطـق به. والنظام الإلكرتوين يف اليوم املحدَّ

 

املادة ال�شاد�شة

ُيـعمل بهذا القرار من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره، ويلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكامه.

 

املادة ال�شابعة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـن�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

 

 

 وزير العدل

وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

 قرار رقم )46( ل�شنة 2020

ـعن بال�شتئناف وبالتمييز ب�شاأن ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية يف اإجراءات الطَّ

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

ل�شنة 1971، وتعديالته،

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

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

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

 

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على ما يلي:

اأ- الطعون بال�شتئنـــاف وبالتمييز في الأحكام ال�شادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية 

والأحوال ال�شخ�شية لغير الم�شلمين.

ب- الطلبـــات التـــي ُتـرفع اأمـــام محكمة التمييـــز طبقًا لأحـــكام المادة )6( مـــن قانون محكمة 

التمييز، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989.

 

مادة )2(

اأ- ُتـرفـــع الطعـــون بال�شتئناف وبالتمييز بالو�شائل المعتَمدة لرفـــع الطعن بما في ذلك الو�شائل 

الإلكترونيـــة بناًء على طلب الم�شتاأِنـف اأو الطاعن، بح�شب الأحوال، وذلك بمراعاة الأحكام 

المن�شو�ـــس عليها في المـــادة )217( من قانـــون المرافعات المدنيـــة والتجارية، ال�شادر 

بالمر�شـــوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 بالن�شبة للطعـــون بال�شتئناف، ومراعاة الأحكام 

المن�شو�س عليها في المادتين )12( و)13( من قانون محكمة التمييز، ال�شادر بالمر�شوم 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1989 بالن�شبة للطعون بالتمييز.

مها من بيانات وم�شتندات لزمة لرْفع  ويكون رافع الطعن م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة ما يقدِّ

الطعن.
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ب- ترفـــع طلبـــات تعيين المحكمة المخت�شـــة حال َتـنـــاُزع الخت�شا�س الإيجابـــي اأو ال�شلبي اأو 

ـين طبقًا لأحكام المادة )6( من قانون محكمة التمييز  النزاع ب�شاأن تنفيذ حكمين متعار�شَ

بالو�شائل المعتَمـدة لتقديم الطلب بما في ذلك الو�شائل الإلكترونية.

ر قانونًا على الطعون والطلبات الخا�شعة لأحكام هذا القرار واإيداع  ج- يكون �شداد الر�شم المقرَّ

رة لقبـــول الطعن بالتمييز بالو�شائـــل المعتَمـدة في هذا ال�شـــاأن بما في ذلك  الكفالـــة المقرَّ

الو�شائل الإلكترونية.

 

مادة )3(

يكون اإعالن اخل�شوم يف الطعن بالو�شائل املعتَمـدة، مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية طبًقا 

لأحكام القرار رقم )89( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية.

 

مادة )4(

م الطلبات وامل�شتندات واملذكرات الالزمة للف�شل يف الطعن بالو�شائل املعتَمـدة مبا يف  تقدَّ

رة قانونًا لتقدميها. ذلك الإلكرتونية، وذلك مبراعاة املواعيد املقرَّ

 

مادة )5(

داتها وِحـْفظها مبلف الطعن. ت�شدر الأحكام يف الطعون بال�شتئناف دون حاجه لإيداع م�شوَّ

واإل  ذلك،  اأمكن  اإْن  املحاكمة،  ختام  فور  ال�شتئناف  يف  ال�شادر  باحلكم  النُّـْطـق  ويكون 

ـن لهذا الغر�س، وذلك بتالوة منطوقه يف جل�شة علنية اأو ن�ْشـِره بالو�شائل  ففي جل�شة اأخرى تعيَّ

د جلل�شة النُّـْطـق به. الإلكرتونية يف قاعة املحكمة والنظام الإلكرتوين يف اليوم املحدَّ

مادة )6(

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�شئون الإ�شلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م
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 وزارة العدل وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

 قرار رقم )47( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )11( ل�شنة 2015

 ب�شاأن نظام عمل جلنة املنازعات الإيجارية

والإجراءات اخلا�شة بعْر�ض النزاع عليها وو�شائل الإخطار بقراراتها

 

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 املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة  2002  باإ�شدار قانون ال�شلطة الق�شائية وتعديالته،

وعلى قانون اإيجار العقارات، ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014، 

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام عمل جلنة املنازعات الإيجارية والإجراءات 

اخلا�شة بعْر�س النزاع عليها وو�شائل الإخطار بقراراتها،

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

 

قرر الآتي:

مادة الأوىل

جلنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )11( رقم  القرار  من   )18( املادة  بن�س  ُيـ�شتَبدل 

بقراراتها،  الإخطار  وو�شائل  عليها  النزاع  بعْر�س  اخلا�شة  والإجراءات  الإيجارية  املنازعات 

الن�س الآتي:

"مادة )18(:
واملذكرات  وامل�شتندات  الطلبات  وتقدمي  ر�شومها  و�شداد  اللجنة  اإىل  الدعوى  رْفـع  يجوز 

وتوجيه الإخطارات اإىل اأطراف النزاع واإ�شدار قرار اللجنة بالف�شل يف مو�شوع النزاع با�شتخدام 

الو�شائل الإلكرتونية املعتَمـدة."
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املادة الثانية

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

 

 

وزير العدل

وال�شئون الإ�شلمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م



وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )18( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�ض بت�شجيل موؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية

)موؤ�ش�شة خا�شة(

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 

1989وتعديالته،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ـل موؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيـد املوؤ�ش�شات  ُتـ�شجَّ

اخلا�شة حتت قْيـد رقم )5/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�ْشره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 رجــب 1441هـ

الـمـــوافــــــق: 12 مار�س 2020م
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عْقـد تاأ�شي�ض موؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية

)موؤ�ش�شة خا�شة(

اإنه في يوم: الأحد الثالث من �شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة.

الموافق: التا�شع والع�شرين من �شهر دي�شمبر لعام 2019 للميالد.

لدي اأنا: الموثق      الموثق بمكتب التوثيق  بوزارة العدل وال�شئون    

                  الإ�شالمية والأوقاف بمملكة البحرين.

ح�شر:

الرقم ال�شخ�شيالطرفالإقامةاجلن�شيةال�شمالرقم

580804240الأولاجل�شرةبحرينيعثمان يو�شف عثمان جناحي1

ـ�س( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه: وطلب مني املتعاقد )املوؤ�شِّ

�ـــس موؤ�ش�شة المرحوم خالد جناحـــي الخيرية طبقًا لأحكام المر�شوم بقانون رقم)21(  1-   توؤ�شَّ

ل�شنـــة 1989 باإ�شدار قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شة 

العاملة في ميدان ال�شباب و الريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

ـمًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. �س جزءًا متمِّ ـع من الموؤ�شِّ 2-  ُيـعتَبـر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د، ويتكون من مبلغ قـــدره ع�شرة اآلف دينـــار بحريني ح�شب  3-  راأ�شمـــال الموؤ�ش�شـــة غير محـــدَّ

الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من البنك العربي عن اأهداف الموؤ�ش�شة واإدارتها.

دة وتبداأ من ن�ْشـــر عقد تاأ�شي�شها  4-  مـــدة موؤ�ش�شة المرحـــوم خالد جناحي الخيرية غيـــر محدَّ

ونظامها الأ�شا�شي في الجريدة الر�شمية.

5-  ل يجـــوز لع�شـــو موؤ�ش�شة المرحوم خالـــد جناحي الخيرية الخروج عـــن اأهدافها اأو الإخالل 

بالأحكام الخا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في مملكة البحرين.

6-  جميـــع الم�شروفـــات والأتعـــاب المدفوعـــة فـــي �شبيـــل تاأ�شي�ـــس الموؤ�ش�شـــة ُتـح�شـــب �شمن 

الم�شروفات العمومية لها.

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

والأوقاف.

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

ـ�س ومني، وت�َشـلَّـم �شاحب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. املوؤ�شِّ

املوثق
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النظام الأ�شا�شي

ملوؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية

)موؤ�ش�شة خا�شة(

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة -1-

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة املرحوم خالد جناحي اخلريية( 

حتت قيد رقم )5/م/خ/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 

والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، 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�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مادة  -3-

 ،159 طريق   ،1164 مبنى  هو  اأمنائها  ومركز  القانوين  وحملها  للموؤ�ش�شة  الرئي�شي  املقر 

جممع 1001، اجل�شرة، 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 

ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 

الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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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�ش�شة

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- م�شاعدة الأطفال ذوي الحتياجات الخا�شة باأجهزة متطورة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية 

المخت�شة.

2- تقديم الم�شاعدات المادية والعينية لالأطفال ذوي الحتياجات الخا�شة بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.

3- الم�شاهمـــة فـــي تكاليف عالج الأطفـــال ذوي الحتياجات الخا�شة داخـــل مملكة البحرين اأو 

خارجها وذلك بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

الباب الثالث

جمل�ض الأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

ها الموؤ�ش�شة. 2- اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرُّ

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

4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

5- تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.
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ـدة لذلك. 6- و�شع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ

مادة - 10 -

ـ�س. وتكون الع�شوية يف  يتكون جمل�س الأمناء من �شبعة 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 ُخـُلو 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 

حلِّـها وذلك قبل م�شي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة.

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

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

مادة - 13-

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

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

كما ل يجوز اجلْمـع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

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�ض:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 
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ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمني  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 

الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ـل  قرارات ف�شْ والتوقيع على  املايل،  الأمني  املالية مع  وامل�شتندات 

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

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.

نائب الرئي�ض:

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�شر:

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  �شْرفه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمـدة،  امل�شارف  اأحد  يف 

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

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-

د املجل�س  يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلِّـف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدِّ

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

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 16-

يجتمع جمل�س الأمناء مرة كل �شهر ب�شفة دورية، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 

ويعر�شه على  الأمناء  اأعمال جل�شات جمل�س  باإعداد جدول  املجل�س  �شر  اأمني  ويقوم  اأع�شائه. 

ر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل موعد  رئي�س جمل�س الأمناء ليقرِّ

النعقاد باأ�شبوع على الأقل.
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ـح  وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة - 17 -

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

مناق�شة  على  الجتماع  ـر  وُيـقت�شَ الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ

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

�شرورة لذلك.

مادة - 18-

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

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول.

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

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

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

ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلـف له ب�شرط األ 

يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها عن ثلث اأع�شاء املجل�س 

�شغرت  الذين  الأع�شاء  اأو  للع�شو  خَلـف  لتعيني  املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عْر�س  وجب  واإل 

اأماكنهم.

مادة - 19 -

ُيـَحـلُّ 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.

مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:
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ـن به علـــى الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه  وجن�شيته  1- �شجـــل لقْيـــد اأع�شاء مجل�ـــس الأمناء مبيَّ

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 جميـــع العقـــارات اأو المنقـــولت اأو غيرها من الُعـَهــــد الم�شتديمـــة التي تملكها 

الموؤ�ش�شة، على اأن ُيـثَبـت 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 عهدته و�شفته وعنوانه، كما ُيـثَبـت 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�ْشـن �شري العمل. وُيـ�شرَتط 

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

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

اأوًل باأول.

مادة - 21 -

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

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.

املدير  ُيـعتَبـر  احلالة  هذه  ويف  املجل�س،  ده  يحدِّ اأجر  مقابل  املدير  تعيني  يكون  اأن  ويجوز 

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

الباب الرابع

املوارد املالية للموؤ�ش�شة

مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:

1- الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة 

التـــي ت�شـــرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من 

اأ�شكال جْمـع المال.
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2- الأربـــاح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة وفقًا 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.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأْن 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 -

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

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  �شْرف  اأوجه 

ك�شلفة لل�شْرف 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  اأو املراجعني  اأحد املحا�شبني  الأمناء  ـن جمل�س  يعيِّ

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

والتنمية الجتماعية.
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مادة - 28-

املعتَمـدة،  امل�شارف  اأحد  لدى  به  ـلت  �ُشـجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 

وتخطر بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل 

ال�شيك  على  ـع  وقَّ اإذا  اإل  امل�شرف  مبلغ من  اأيُّ  ُيـ�شَحـب  ول  التغيري.  تاريخ ح�شول  اأ�شبوع من 

الرئي�س والأمني 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�شْرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

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

مادة - 30 -

الت�شرفات املالية للموؤ�ش�شة

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. رُّ املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شَ

ـرُّف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها  ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على التَّـ�شَ

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 

ـرُّف. نفاذ التَّـ�شَ

ف اأمام املحكمة الكربى  ـرُّ ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على التَّـ�شَ

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 

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

مادة - 32 -

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.
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الباب اخلام�ض

حل املوؤ�ش�شة

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. فت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ 2-  اإذا ت�شرَّ

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

وُيـن�َشـر يف  ل  للموؤ�ش�شة بخطاب م�شجَّ املوؤقت  الغْلـق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  وُيـَبـلَّـغ 

اجلريدة الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلـق املوؤقت اأمام املحكمة 

الر�شمية، وتف�شل  القرار يف اجلريدة  ن�ْشـر  الكربى املدنية خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

املحكمة بالطعن على وجه ال�شتعجال.

مادة -35 -

القائمني  على  ُيـحَظـر  كما  اإجباريًا،  اأو  اختياريًا  حلِّـها  بعد  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  على  ُيـحَظـر 

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  ـيًا  م�شفِّ الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ـن  تعيِّ املوؤ�ش�شة  حالة حل  يف 

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

باملوؤ�ش�شة عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها 

ـي. ـرُّف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ التَّـ�شَ
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مادة - 37 -

ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف  بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

دها  قرار احلل. مملكة البحرين والتي يحدِّ

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 -

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

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

الباب ال�شاد�ض

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 اأْن تعيِّ

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

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

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.

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

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

املوثق
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وزارة العمل و التنمية الجتماعية

 قرار رقم )24( ل�شنة 2020

ب�شاأن جتديد مدة تعيني جمل�ض الإدارة املوؤقت جلمعية التمري�ض البحرينية

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 )51( ل�شنة  1991 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التمري�س البحرينية، 

التمري�س  موؤقت جلمعية  اإدارة  تعيني جمل�س  ب�شاأن  ل�شنة 2019  القرار رقم  )65(  وعلى 

البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التمري�س البحرينية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية التمري�س البحرينية،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت جلمعية التمري�س البحرينية ملدة ثمانية اأ�شهر تبداأ  جتدَّ

من تاريخ انتهاء مدة تعيينه ال�شابقة، برئا�شة ال�شيدة/ جميلة جا�شم خميمر، وع�شوية كل من:               

1- لينا محمد خنجي.

2- فيروز عبدالحميد فالح.

3- بدرية جا�شم محمد الكويتي.

4- �شمية ح�شين عبدالرحمن.

5- ورود علي نا�شر اأحمد.

6- فاطمة خليل اإبراهيم.

7- مريم �شريدة خليل.
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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(

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

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

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

اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )4(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما. 

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 2 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافــــــق: 26 مار�س 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )25( ل�شنة 2020

 ب�شاأن العْزل ال�شحي وطريقة تنفيذه للأ�شخا�ض 

)COVID-19( امل�شابني وامل�شتَبـه يف اإ�شابتهم بفريو�ض كورونا امل�شتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املواد )42(، )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، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية، 

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تلتزم الفئات التالية بالتقيُّـد باإجراءات العْزل ال�شحي ملْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، ِوْفـقًا لالآتي:

ـيهم  1- الأ�شخا�ـــس الذين خرجـــوا من اإحدى الموؤ�ش�شـــات ال�شحية وا�شتقرت حالتهـــم بعد تلقِّ

العالج الالزم نتيجة اإ�شابتهم بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، وذلك لمدة اأربعة 

اأ�شابيع ُتـحت�َشـب من تاريخ خروجهم من الموؤ�ش�شة ال�شحية. 

2- الأ�شخا�س الم�شتبه في اإ�شابتهم بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، نتيجة مخالطة 

�شخ�ـــس ُمـ�شاب بهـــذا الفيرو�س، وذلك لمـــدة اأ�شبوعين تبداأ من اآخـــر مخالطة لل�شخ�س 

الُمـ�شاب. 

3- الأ�شخا�س القادمون من دول موبوءة بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، وذلك لمدة 

اأ�شبوعين تبداأ من تاريخ و�شولهم اإلى مملكة البحرين. 

ويجوز متى اقت�شت احلاجة ذلك وبناًء على طلب املخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية، َمـدُّ 

فرتة العْزل. 
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املادة الثانية

مع عدم الإخالل بال�شرتاطات ال�شحية الواردة بالف�شل الثالث من القرار رقم )13( ل�شنة 

اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س ال�شارية، تلتزم الفئات املخاَطـبة  2020 ب�شاأن 

دها وزارة ال�شحة وبالكيفية التي  باأحكام هذا القرار بتنفيذ العْزل ال�شحي يف الأماكن التي حتدِّ

تراها منا�شبة لذلك.

ـع حول  ُيـو�شَ �ِشـوار  با�شتخدام  القرار  باأحكام هذا  املخاَطـبة  الفئات  اإلزام  للوزارة  ويجوز 

العْزل  باإجراءات  التزامهم  من  ـق  ـَحـقُّ للتَّ وذلك  به،  املرتبط  التطبيق  وت�شغيل  اليد  ـم  ِمـْعـ�شَ

ـل منه اأو تعطيله  ـَنـ�شُّ ـوار اأو التَّ ـع ال�شِّ ال�شحي. ول يجوز للخا�شع للعْزل ال�شحي المتناع عن و�شْ

اأو الإخالل بتنفيذ اإجراءات العْزل باأيِّ �شكل من الأ�شكال.   

املادة الثالثة

رة يف املادتني )121( و)124( من  ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املقرَّ

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

املادة الرابعة

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

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

 وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح          

                                                                                 

�شدر بتاريخ: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافــــــق: 30 مار�س 2020م             
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )32( ل�شنة 2020

ـامات الوجه الطبية بتحديد اأ�شعار بيع كمَّ

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

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

منه، 

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

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

ـامات الوجه الطبية، وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 بتحديد اأ�شعار بيع كمَّ

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

ونظًرا لزيادة الطلب العاملي على كمامات الوجه الطبية وارتفاع ر�شوم ال�شحن اجلوي والبحري 

والربي،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـامات الوجه الطبية، وذلك على النحو الآتي: د �شعر بيع كمَّ ُيـحدَّ

ـامـــات من نـــوع )SURGICAL FACE( بمبلغ 140/- فل�س ك�شعر بيـــع للم�شتهلك وذلك  1- كمَّ

للقطعة الواحدة.

امـــات من نـــوع )N95 FACE( بمبلـــغ 1/400 دينار ك�شعر بيع للم�شتهلـــك وذلك للقطعة  2- كمَّ

الواحدة.

وتكون الت�شعريات الواردة يف الفقرة ال�شابقة ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا 

القرار.
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املادة الثانية

ـامات الوجه الطبية، اإل باإذن من وزارة ال�شناعة والتجارة  ل يجوز ت�شدير كافة اأنواع كمَّ

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

 املادة الثالثة

مع عدم الخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب كل من يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية 

امل�شتهلك.

املادة الرابعة

ـامات الوجه الطبية. ُيـلغى القرار رقم )18( ل�شنة 2020 بتحديد اأ�شعار بيع كمَّ

املادة اخلام�شة

على الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية واملعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويـُعمل 

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين 

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م
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 وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )33( ل�شنة 2020

 ب�شاأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�شياحي

ل�شركة اخلنيزي لل�شفريات

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن تنظيم مزاولة اأن�شطة مكاتب و�شركات ال�شياحة 

وال�شفر،

وعلى التعميم ال�شادر من هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ال�شادر بالتن�شيق مع وزارة 

ال�شحة باإلغاء جميع الرحالت مع جمهورية اإيران الإ�شالمية حتى اإ�شعار اآخر،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

 

قرر الآتي:

مادة )1(

وذلك  اأ�شهر،  ثالثة  ملدة  لل�شفريات  اخلنيزي  ل�شركة  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 

لإخالل اإدارة ال�شركة باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

 

مادة )2(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.                                                                  

                                                             وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين 

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 

 قرار رقم )34( ل�شنة 2020

ب�شاأن وْقف العمل بالرتخي�ض ال�شياحي ملكتب م�شطفى لل�شفر وال�شياحة

 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 ب�شاأن ر�شوم منح وجتديد تراخي�س اخلدمات ال�شياحية،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 ب�شاأن تنظيم مزاولة اأن�شطة مكاتب و�شركات ال�شياحة 

وال�شفر،

وعلى التعميم ال�شادر من هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ال�شادر بالتن�شيق مع وزارة 

ال�شحة باإلغاء جميع الرحالت مع جمهورية اإيران الإ�شالمية حتى اإ�شعار اآخر،

وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

 

قرر الآتي:

مادة )1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملكتب م�شطفى لل�شفر وال�شياحة ملدة ثالثة اأ�شهر، وذلك 

لإخالل اإدارة املكتب باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

 

مادة )2(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                       

 وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين 

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 اأبـــريل 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )64( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 807

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08007907 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع  807 من ت�شنيف 
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منـاطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيف منـاطـق امل�شاريـع ذات الطبيعـة اخلا�شـة 

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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )65( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 805

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08020411 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع  805 من ت�شنيف 
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منـاطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيف منـاطـق امل�شاريـع ذات الطبيعـة اخلا�شـة 

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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )66( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 808

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08019143 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع  808 من ت�شنيف 
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مناطـق اخِلـْدمـات واملرافـق العامـة )PS( اإىل 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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

71



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

72

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )67( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 812

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

من    812 جممع   عي�شى   مدينة  مبنطقة  الكائن   08008924 رقم  العقار  ت�شنيف  يغريَّ 
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ت�شنيف منـاطـق م�شاريـع وزارة الإ�شـكان )MOH( اإىل ت�شنيف منـاطـق امل�شاريـع ذات الطبيعـة 

ـق عليه ال�شرتاطات  اخلا�شـة 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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )68( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 812

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08008519 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع  812 من ت�شنيف 
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مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة         

ز )sp )g  ِوْفقًا مِلا 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(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )69( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة مدينة عي�شى - جممع 812

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ل�شنة 1977  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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 08019660 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى  جممع  812 من ت�شنيف 
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مناطـق اخِلـْدمـات واملرافـق العامـة )PS( اإىل 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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 رجــب 1441هـ

المــــــوافـــــق: 4 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )75( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة اجلنبية - جممع 575

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

ـف العقارات الكائنة مبنطقة اجلنبية جممع 575 ِوْفقَا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة  ت�شنَّ
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ـق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 رجــب 1441هـ

المــــــوافـــــق: 12 مار�س 2020م



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

83



العدد: 3465 – الخميس 2 أبريل 2020

84

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )77( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة احلنينية - جممع 901

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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(

الكائن مبنطقة احلنينية جممع 901 من ت�شنيف  العقار رقم 09022622  ـر ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق ال�شكن املت�شل ج )RHC( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا 

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما 

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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 رجــب 1441هـ

المــــــوافـــــق: 16 مار�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )79( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة املحرق - جممع 216

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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 منطقة املحرق،

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(

ت�شنيف  من   216 جممع  املحرق  مبنطقة  الكائن   02013633 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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 ،)SP( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )RHB( مناطق ال�شكن املت�شل ب

مع تطبيق ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري لت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفقًا ِلـما 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 رجـــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 مار�س 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )1( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )1( ل�شنة 2007

 بتحديد فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن الرتاخي�ض واخِلْدمات

مها م�شرف البحرين املركزي التي يقدِّ

رئي�س مجل�س اإدارة م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )180( منه،

الرتاخي�س  عن  امل�شتَحـقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

مها م�شرف البحرين املركزي، وتعديالته، واخِلـْدمات التي يقدِّ

وبناًء على عْر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

مها م�شرف  ُيـ�شتبَدل بن�س البند )رابعًا( من نظام ر�شوم الرتاخي�س واخِلـْدمات التي يقدِّ

عن  امل�شتَحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقم  للقرار  املرافق  املركزي  البحرين 

مها م�شرف البحرين املركزي، الن�س الآتي:  الرتاخي�س واخِلْدمات التي يقدِّ

رة  "رابعـــاً: تلتزم الموؤ�ش�شات المالية التي بـــداأت في اإجراءات الت�شفـيـة ِوْفقًا لالإجراءات المقرَّ
قانونـــًا، ب�شداد الحد الثابت اأو الحد الأدنى للر�شوم الـــواردة بالجدول المرافق للقرار رقم )1( 

ل�شنة 2007 الم�شار اإليه، اأو مبلغ قدره األفا دينار بحريني )2000 د.ب( اأيهما اأقل، وذلك كر�شوم 

�شنوية عن التراخي�س الممنوحة لها اأثناء فترة الت�شفية." 

املادة الثانية

على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                  

رئي�ض جمل�ض اإدارة م�شرف البحرين املركزي

 حممـد ح�شيـن يتيـم

�شدر بتاريـخ: 5 �شعبـــان 1441هـ

الـمـــوافــــــــق: 29 مـار�س 2020م
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تنبيه ملن يهمه الأمر

 

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

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

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

بهذا يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن )بينوي ليمتد - فرع البحرين(، 

ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/180( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  املرخ�س لها 

مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 29 

مار�س 2020.

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�شية

 املهند�شة مرمي اأحمد جمعان     

�شدر بتاريـخ: 5 �شعبـــان 1441هـ

الـمـــوافــــــــق: 29 مـار�س 2020م

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

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

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

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

ل�شركة  فرع  ايه  اإم جي  )اي  باأن  الهند�شية  املهن  تنظيم مزاولة  رئي�س جمل�س  يعلن  بهذا 

اأجنبية(، ترخي�س هند�شي )رقم: ف ب/131( – قد مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية  

املرخ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين.

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 29 

مار�س 2020

  رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�شية

 املهند�شة مرمي اأحمد جمعان     

�شدر بتاريـخ: 5 �شعبـــان 1441هـ

الـمـــوافــــــــق: 29 مـار�س 2020م

اإعلنات جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�شية


