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 اأمر ملكي رقم )16( ل�سنة 2020

باعتماد ت�سمية ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سئون ال�سباب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

اخلريية  لالأعمال  امللك  جلاللة  ممثل  بتعيني   2014 ل�شنة   )28( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

و�شئون ال�شباب،

وعلى الأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شمية املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

َتـُحـل عبارة "ممثل جلاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب" حمل عبارة "ممثل 

جلاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شئون ال�شباب" الواردة يف املادة الأوىل من الأمر امللكي رقم 

)28( ل�شنة 2014.

املادة الثانية

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 �شعبان 1441هـ

الموافق: 9 اأبريــــــل 2020م
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 قانون رقم )8( ل�سنة 2020      

 باإ�سافة بند جديد برقم )3( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( 

 من املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006 

ب�ساأن التاأمني �سد التعطل

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعّطل، وتعديالته،

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

املادة الأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )3( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعّطل، ن�شه الآتي: 

3- �شـــداد اأجور العمـــال البحرينيين الموؤمن عليهم بموجب قانـــون التاأمين الجتماعي ال�شادر 

بالمر�شـــوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976 لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر اأبريل 2020، 

وبحد اأق�شى مقداره الأجر الموؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة.

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 16 �شعبان 1441هـ

الموافق: 9 اأبـــريــــل 2020م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )59( ل�سنة 2020

 باإلزام مرتادي الأماكن العامة واملحالِّ ال�سناعية والتجارية

ـامات الوجه الوقائية بو�سع كمَّ

وزير الداخلية:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )99( و)103( منه،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

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

وتنفيذًا لقرار اللجنة التن�شيقية رقم )4-310-2020( يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 7 اأبريل 

،2020

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

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

 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ح لها با�شتقبال الزبائن  يلتزم مرتادي الأماكن العامة واملحالِّ ال�شناعية والتجارية امل�شرَّ

ـامات الوجه الوقائية يف جميع الأوقات خالل ارتيادهم لهذه الأماكن واملحال، وذلك  بو�شع كمَّ

حتى اإ�شعار اآخر.

املادة الثانية

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر، يعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام 

ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  ِقـَبـل  الفور من  يتم حت�شيلها على  دنانري  بغرامة قدرها خم�شة  القرار  هذا 

ب�شداد  يفيد  اإي�شاًل  املخالف  وي�شلَّـم  املخالفة،  حم�شر  يف  ذلك  وُيـثَبـت  املخت�شني،  الق�شائي 

املبلغ.

املادة الثالثة

ـْبـط الق�شائي الإجراء الالزم  اإذا امتنع املخالف عن دْفـع مبلغ الغرامة، يتخذ ماأمور ال�شَّ

متهيدًا لإحالته اإىل النيابة العامة.
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املادة الرابعة

ل�شباط  يكون  الأخرى،  اجلهات  ملوظفي  لة  املخوَّ الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ب�شلطة  الإخالل  دون 

الظروف  ال�شادرة ملواجهة  القرارات  اأحكام  اأيٍّ من  العام �شْبـط خمالفة  الأمن  واأفراد قوات 

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

املادة اخلام�سة

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

اجلريدة الر�شمية.

الفريق اأول ركن

وزير الداخليـة

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1441هـ

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

 قرار رقم )48( ل�سنة 2020

 بتمثيل ع�سو عن وزارة اخلارجية

يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2014 باإن�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2018 ب�شاأن ا�شتبدال ع�شو يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل 

الإن�شاين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل ال�شيدة/ فاطمة عبداهلل الظاعن وزارة اخلارجية يف ع�شوية اللجنة الوطنية للقانون  تـمثِّ

الدويل الإن�شاين.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 31 مار�س 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )26( ل�سنة 2020

ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّـن اتِّـخاذها يف املحالِّ التجارية  ب�ساأن تدابري التَّ

)COVID -19( وال�سناعية لحتواء ومْنـع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)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، 

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

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

،)COVID-19(

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـَبـاُعـد الجتماعي التالية؛ لحتواء ومْنـع  تلتزم كافة املحال التجارية وال�شناعية بتدابري التَّ

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

1- تخ�شي�س اأول �شاعة من فْتـح المحل لكبار ال�شن والن�شاء الحوامل.

2- عـــدم ال�شمـــاح بتواُجـد عدد مـــن الأ�شخا�س يفـــوق الطاقة ال�شتيعابية للمحـــل، وذلك بواقع 

�شخ�س واحد لكل متر مربع من الم�شاحة الخالية من الأ�شياء وال�شواغل. ويجب و�شع لوحة 

ـن الحد الأق�شى لعدد الأ�شخا�س الم�شموح بتواُجـدهم داخل المحل  عند مدخـــل المحل تبيِّ

ِوْفـقًا لطاقته ال�شتيعابية.

ـ�َشـوُّق ل تقل عن متر،  ـع اإعالنات لمرتادي المحل بتْرك م�شافة بين كل زبون واآخر عند التَّ 3- و�شْ

وتكليف عامل اأو اأكثر بمراقبة تطبيق ذلك.

ــــع عالمـــات على الأر�شيات عند منافـــذ الدخول والخروج ليقف عندهـــا مرتادو المحل  4- و�شْ

بحيث ل تقل الم�شافة بين العالمة والأخرى عن متر.
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5- تكليـــف عامـــل اأو اأكثر بتنظيم النتظار عنـــد الدخول والخروج بوقـــوف مرتادي المحل عند 

العالمات المو�شوعة لذلك.

ـع اإر�شادات لمرتادي المحل بتعقيم  ـم لالأيدي عند منافذ الدخول والخروج، وو�شْ ــــع معقِّ 6- و�شْ

اأيديهم قبل وبعد الت�شوق.

7- التعقيم الم�شتمر للمحل بالكلور بن�شبة 8/1 اأو بو�شائل التعقيم التي تق�شي على الفيرو�شات.

ـامة الوجه الوقائية، بحيث تغطي منطقة الفم  8- عدم ال�شماح بالدخول للمحل لمن ل يرتدي كمَّ

ـع اإر�شادات بعدم جواز خْلـِعـها اأثناء الت�شوق. والأنف، وو�شْ

املادة الثانية

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

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

املادة الثالثة

ُيـعمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

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

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

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

  

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبــــريـــل 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )27( ل�سنة 2020

 ب�ساأن وقف حت�سيل اأجرة ال�ست�سارة الطبية العامة الواردة يف القرار 

رقم )2( ل�سنة 2017 ب�ساأن ر�سوم اخلدمات ال�سحية لغري البحرينيني

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية لغري البحرينيني، 

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

 2020 اأبريل   7 بتاريخ  اجتماعها  يف   )2020-310-9( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

ب�شاأن املوافقة على تعليق ر�شوم اخلدمات ال�شحية املقدمة للمر�شى الأجانب يف املراكز ال�شحية 

احلكومية )بقيمة 7 دينار(، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

رقم  القرار  الأوىل من  املادة  املُحددة يف  العامة  الطبية  ال�شت�شارة  اأجرة  ُيوقف حت�شيل   

)2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية لغري البحرينيني، واملقدرة مببلغ �شبعة دنانري، 

وي�شتمر حت�شيل الأجر املحدد لباقي اخلدمات ال�شحية الأخرى املقدمة من املوؤ�ش�شات ال�شحية 

التابعة لوزارة ال�شحة لغري البحرينيني من غري موظفي احلكومة واأ�شرهم، ومن غري امل�شرتكني 

يف نظام الرعاية ال�شحية الأولية باملوؤ�ش�شات ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة، وذلك ملدة ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة الثانية

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني- ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

  

�شدر بتاريخ: 16 �شعبـان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 اأبــــريـــــل 2020م



العدد: 3466 – الخميس 9 أبريل 2020

13

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )39( ل�سنة 2020

ـامات الوجه الوقائية ب�ساأن حْظـر ت�سدير 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 )16( 

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 )32( ل�شنة 2020 بتحديد اأ�شعار بيع كمَّ

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

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شناعة  وزارة  من  م�شبق  اإذن  دون  الوقائية  الوجه  ـامات  كمَّ اأنواع  كافة  ت�شدير  ُيـحَظـر 

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

 املادة الثانية

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقـب كل َمـن يخالف 

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1975 بتحديد 

الأ�شعار والرقابة عليها.

املادة الثالثة

ـامات الوجه الطبية. ُيـلغى القرار رقم )32( ل�شنة 2020 بتحديد اأ�شعار بيع كمَّ
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املادة الرابعة

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

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

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين 

                                                 

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق:  8 اأبـــريـــل 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )40( ل�سنة 2020

بغْلـق بع�س املن�ساآت اخلا�سة احرتازياً
 

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

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

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

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

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

املادتني )43( و)44( منه،

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

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

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

،)COVID-19(

ـخاذها  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ملْنـع  احرتازيًا  والتجارية  ال�شناعية  املحالت  بغْلـق   2020 ل�شنة   )29( رقم  القرار  وعلى 

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

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

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

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُتـغَلـق املن�شاآت اخلا�شة التالية اعتبارًا من ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 9 

اأبريل 2020 حتى ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 23 اأبريل 2020:

1- ال�شالت الريا�شية والمالعب المغلقة اأو المفتوحة.

2- محالت الحالقة والتجميل والتدليك )الرجالية والن�شائية(.
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3- �شالت المنا�شبات والفعاليات وُدور ال�شينما. 

4- مقاهي ال�شي�شة.

م الِخـْدمات ال�شحية التي ي�شدر بهـــا تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم  5- المن�شـــاآت التـــي تقدِّ

المهن والِخـْدمات ال�شحية.

املادة الثانية

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

البيع اخلارجي وتو�شيل الطلبات للمنازل.

املادة الثالثة

تلتزم جميع املحالِّ ال�شناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي ت�شدر عن وزارة ال�شحة 

واإجراءات  قواعد  الأخ�س  وعلى   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  مْنع  بهدف 

ـَبـاُعـد الجتماعي ومْنـع اكتظاظ الزبائن والتعقيم امل�شتمر للمن�شاأة.  التَّ

ـع  بو�شْ لديها  العاملني  من  اجلمهور  مع  يتعامل  َمـن  كل  اإلزام  املحالِّ  تلك  على  يجب  كما 

ـامات الوجه الوقائية.  كمَّ

املادة الرابعة

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

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

املادة اخلام�سة

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

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين 

                                                 

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافـــــــق:  8 اأبـريـــل 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )26( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة عامل العجائب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات دور احل�شانات رقم 1 املوؤرخ يف 2020/2/26 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيد يو�شف اأحمد حممد باإن�شاء دار ح�شانة عامل العجائب ملدة �شنتني، حتت  ُيـرخَّ

قيد رقم )2/دح/2020(.

مادة )2(

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: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )27( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة غ�سون امل�ستقبل توبلي

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 3 يف املوؤرخ 2020/3/26 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة جناة عبداهلل علي حممد باإن�شاء دار ح�شانة غ�شون امل�شتقبل توبلي ملدة  ُيـرخَّ

�شنتني، حتت قيد رقم )3/دح/2020(.

مادة )2(

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: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )28( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء دار ح�سانة الأنامل ال�سغرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الطفل، ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ

ل�شنة 2014،

وعلى قرار جلنة البت يف طلبات ُدور احل�شانات رقم 1 املوؤرخ يف 2020/2/26 باملوافقة 

على ا�شتكمال اإجراءات ترخي�س جديد لدار احل�شانة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـ�س لل�شيدة رنا علي اإبراهيم باإن�شاء دار ح�شانة الأنامل ال�شغرية ملدة �شنتني، حتت  ُيـرخَّ

قيد رقم )1/دح/2020(.

مادة )2(

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: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )29( ل�سنة 2020 

 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )3( ل�سنة 2018

 ب�ساأن ت�سكيل اللجنة الوطنية لالإر�ساد والتوجيه املهني

وحتديد اخت�سا�ساتها

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل باملر�شوم بقانون  بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب ، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

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

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني 

وحتديد اخت�شا�شاتها،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي املادتني )1( و)8( من القرار رقم )3( ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة 

الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد اخت�شا�شاتها الن�شان الآتيان:

"مادة )1(:
الدو�شري  �شامل  �شباح  ال�شيد/  برئا�شة  املهني  والتوجيه  لالإر�شاد  الوطنية  اللجنة  ـل  ُتـ�شكَّ

وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وع�شوية ُكـلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل – وزارة العمل والتنمية   1- اأحمد جعفر الحايكي 

الجتماعية.    

الوكيل الم�شاعد ل�شئون الريا�شة والمن�شاآت – وزارة �شئون   2- خالد �شليم الحاج  

ال�شباب والريا�شة.    

مدير اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة – وزارة العمل   3- ع�شام اإ�شماعيل العلوي 

والتنمية الجتماعية.    

مدير اإدارة التوظيف – وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 4- ح�شين علي ال�شامي  

مدير اإدارة الإذاعة – وزارة �شئون الإعالم. 5- يون�س �شلمان ح�شن   

مدير اإدارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم. يقي  6- محمد عبدالرزاق ال�شدِّ



العدد: 3466 – الخميس 9 أبريل 2020

21

7- عبداهلل عبدالعزيز العمري      مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم – وزارة العدل   

        وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

8- ع�شمت جعفر علي اأكبر      مدير اإدارة التعاون والتن�شيق الأكاديمي بالإدارة العامة  

          لالإطار الوطني للموؤهالت - هيئة جودة التعليم والتدريب.

9- محمد علي اأحمدي       مدير الم�شاريع الخا�شة – �شندوق العمل )تمكين(.

10- محمود جميل ال�شيخ        القائم بمهام رئي�س �شعبة التدريب المهني – جامعة البحرين.

11- ناهد جا�شم �شويطر      مدير دائرة �شئون المتدربين - معهد البحرين للتدريب.

12- اإيما عبدالجليل جناحي       مدير اإدارة المناهج والتطوير الأكاديمي - بوليتكنك البحرين.

13- غادة يو�شف الرئي�س      رئي�س �شئون الطلبة والتقييم باإدارة التقييم والمتابعة -  

        الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي.

14- منذر عبداللطيف المداوي      مدير اإدارة عالقات الم�شتثمرين وال�شئون الحكومية -  

        مجل�س التنمية القت�شادية.

15- الدكتورة دينا اأحمد عبداهلل      المجل�س الأعلى للمراأة. 

16- اأ�شامة اأحمد الكوهجي      مدير اإدارة ال�شئون الإدارية والخدمات - غرفة تجارة  

        و�شناعة البحرين.

17- حمد محمد ال�شبيعي      نائب رئي�س التحاد للتدريب والتثقيف العمالي -   

        التحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

18- مهدية جا�شم ح�شن      الأمين العام الم�شاعد للتدريب والتثقيف – التحاد  

        العام لنقابات عمال البحرين.

19- اأحمد محمود عطية      نائب رئي�س مجل�س الإدارة - جمعية البحرين للتدريب  

        وتنمية الموارد الب�شرية.

20- منال من�شور الخان      محا�شـِرة بمركز القيادة والإدارة - معهد البحرين  

        للدرا�شات الم�شرفية والمالية.

21- نواف محمد الج�شي      اأمين �شر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخا�شة.

22- حمزة علي �شرف       اأمين �شر الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب.

ـن اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل حمله يف حالة غيابه. وتعيِّ

مادة )8(:

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد ملدة مماثلة. واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء 

لأيِّ �شبب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه."
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املادة الثانية

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: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 مار�س 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )82( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار مبنطقة وادي ال�سيل والرو�سة - جممع 930/928

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

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(

ـف العقار رقم 09011803 الكائن مبنطقتي وادي ال�شيل والرو�شة جممع 930-928  ي�شنَّ
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�شمن ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 22 رجــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 17 مار�س 2020م
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هيئة تنظيم الت�سالت

 قرار رقم )6( ل�سنة 2020

باإ�سدار الالئحة التنظيمية ب�ساأن ِخـْدمات التجوال الدويل

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:

 ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت،  قانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )3( منه، املعدَّ

الن�شية  الر�شائل  خالل  من  الدويل  التجوال  خدمة  تْعـِرفات  اإ�شعار  تنظيم  لئحة  وعلى   

لة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2009، الق�شرية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2008، املعدَّ

وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن ِخـْدمات التجوال الدويل، املرافقة لهذا القرار.   

املادة الثانية

الن�شية  الر�شائل  خالل  من  الدويل  التجوال  خدمة  تْعـِرفات  اإ�شعار  تنظيم  لئحة  ُتـلغى 

الق�شرية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2008. 

املادة الثالثة

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

ـيِّ �شنة  ُيـعمل باأحكام املواد )6( و)7( و)8( و)9( من الالئحة املرافقة من اليوم التايل لـُمـ�شِ

من تاريخ الن�شر. 

القائم باأعمال رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت

 حمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شـعبـان 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 2 اأبـريــل 2020م
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الالئحة التنظيمية ب�ساأن ِخـْدمات التجوال الدويل

مادة )1(

تعاريف

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

قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وتكون للكلمات والعبارات 

ـنة قرين كلٍّ منها، مامل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: التالية املعاين املبيَّ

القانون: قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.

خدمـــة التجـــوال الدولـــي: تمكين الم�شترك المتجول من خالل جهـــاز المحمول الخا�س به من 

ـــي مكالمة تجوال دولي اأو ر�شالة تجوال ن�شية ق�شيـــرة اأو ا�شتخدام خدمة تجوال  اإر�شـــال اأو تَلـقِّ

د ِخـْدمـــات الت�شالت المتنقلة  البيانـــات اأثناء وجوده خـــارج المملكة، وذلك بالتن�شيق بين مزوِّ

ـل ال�شبكة في البلد الُمـ�شيف.  وُمـ�َشـغِّ

خدمـــة تجـــوال البيانـــات: تمّكين الم�شتـــرك المتجول من ا�شتخـــدام ِحـَزم تبادليـــة من بيانات 

الت�شـــالت عن طريق الجهاز المحمول المت�شل ب�شبكة الت�شالت في البلد الُمـ�شيف، وت�شمل 

م مكالمات تجوال دولي اأو  دة، ول يدخل �شمنها نْقل اأو ت�َشـلُـّ م ر�شائل الو�شائط المتعدِّ نقـــل وت�َشـلُـّ

الر�شائل الن�شية الق�شيرة. 

مكالمـــة تجـــوال دولـــي: مكالمة �شوتية متنقلة يجريها الم�شتـــرك المتجول يكون من�شوؤها �شبكة 

البلـــد الُمـ�شيف وتنتهي عند �شبكـــة ات�شالت عامة �شواء داخل المملكـــة اأو خارجها، اأو مكالمة 

مها يكـــون من�شوؤها �شبكة ات�شالت عامة �شواء كانـــت داخل المملكة اأو خارجها  �شوتيـــة تم ت�َشـلُـّ

وتنتهي عند �شبكة البلد الُمـ�شيف.

ـة ق�شيـــرة تر�َشـل من ِقـَبـل الم�شترك المتجول يكون  ر�سالـــة تجـــوال ن�سيَّـة ق�سيرة: ر�شالة ن�شيَّ

من�شوؤهـــا �شبكة البلد الُمـ�شيف وتنتهي عند �شبكـــة ات�شالت عامة داخل المملكة اأو خارجها، اأو 

مها من ِقـَبـل الم�شترك المتجول ويكون من�شوؤها �شبكة ات�شالت عامة داخل المملكة اأو  يتم ت�َشـلُـّ

خارجها وتنتهي عند �شبكة البلد الُمـ�شيف.

ر بالحروف الأبجدية اأو الرموز الرقمية ويمكن اإر�شالها عبر  ــــة ق�سيرة: ر�شالة تحرَّ ر�سالـــة ن�سيَّ

�شبكة ات�شالت متنقلة.

دو ِخـْدمات  ـة الق�شيرة التي يلتـــزم مزوِّ ر�سالـــة تنبيـــه ن�سيَّـة ق�سيـــرة تلقائيـــة: الر�شالة الن�شيَّ

الت�شالت المتنقلة باإر�شالها اإلى الم�شترك المتجول بموجب هذه الالئحة. 

�سبكـــة بلـــد ُمـ�سيـــف: �شبكة ات�شالت اأر�شية متنقلة عامة تقع خـــارج المملكة وت�شمح للم�شترك 

م ر�شالـــة تجوال ن�شية ق�شيرة اأو  م مكالمة تجـــوال دولي اأو اإر�شال وت�َشـلُـّ المتجـــول باإجراء ت�َشـلُـّ

د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة. ا�شتخدام خدمة تجوال البيانات بالتن�شيق مع مزوِّ

د ِخـْدمات ات�شالت متنقلة بموجب  الم�ستـــرك المتجـــول اأو الم�سترك: م�شترك متعاقد مع مزوِّ
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عقد خدمة للح�شول على خدمة التجوال الدولي.

ـ�س له الحا�شل على ترخي�س ممتاز لتقديم ِخـْدمات  د ِخـْدمات الت�سالت المتنقلة: المرخَّ مزوِّ

الت�شـــالت المتنقلـــة من ِقـَبـل الهيئة، ويقـــوم بتزويد الم�شترك المتجـــول بِخـْدمات الت�شالت 

المتنقلة بموجب عقد خدمة.

د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة والم�شترك المتجول، ويت�شمن  عقد الخدمة: عقد ُمـبَرم بين مزوِّ

ـم عملية ووقت التزويد بخدمة التجوال الدولي.  ال�شروط والأحكام التي تنظِّ

مادة )2(

نطاق تطبيق اأحكام الالئحة

دي ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة ب�شاأن تقدمي ِخـْدمات  ت�شري اأحكام هذه الالئحة على مزوِّ

التجوال الدويل.  

مادة )3(

�سوابط تقدمي خدمة التجوال الدويل

الدويل  التجوال  خدمة  بتوفري  قيامة  ولدى  املتنقلة  الت�شالت  ِخـْدمات  د  مزوِّ على  يجب 

مراعاة الآتي:

ل على علم كاٍف - قبل وبعد اإبرام عقد الخدمة - بالر�شوم  1- �شمان اأن يكون الم�شترك المتجوِّ

ـْعـِرفات المفرو�شة على خدمة التجوال الدولي. والتَّ

2- توعيـــة الم�شتـــرك المتجول عند اإبرام عقد الخدمة وب�شـــكل منتظم بعد التعاقد، ومن خالل 

ـم به  ـَحـكُّ ـلة ب�شكل واٍف بمخاطر الت�شال والتحميل التلقائي الذي ل يمكن التَّ معلومات مف�شَّ

لخدمة تجوال البيانات، وذلك ل�شمان علمه بالنتائج المالية جراء ا�شتخدام هذه الخدمة، 

ـد ومراقبة م�شروفات خدمة التجوال الدولي.   وتمكينه من ر�شْ

ـلة ب�شكل  3- توعيـــة الم�شترك المتجول وبو�شيلة ب�شيطة ودون مقابل، ومن خالل معلومات مف�شَّ

ر  ـة تجـــوال البيانات التلقائية؛ وذلك لتجنُّـب ال�شتهالك الذي يتعذَّ واٍف بكيفيـــة غْلـق خا�شيَّ

التَّـحُكـم به لخدمة تجوال البيانات، و�شمان ِعـْلـم الم�شترك بالنتائج المالية جراء ا�شتخدام 

ـد ومراقبة م�شروفات خدمة التجوال الدولي.   هذه الخدمة وتمكينه من ر�شْ

ـة ق�شيرة تلقائيـــة تر�َشـل اإلى الجهاز  ل بوا�شطـــة ر�شالة تنبيه ن�شيَّ 4- تزويـــد الم�شترك المتجوِّ

ـْعـِرفات التي تنطبق عليه بموجب  المحمـــول الخا�ـــس به دون تاأخير وبغير مقابل باأ�شعـــار التَّ

عقد الخدمة، وذلك حال دخول الم�شترك اأيَّ بلد اأجنبي وكان ي�شتخدم للمرة الأولى خدمة 

تجوال البيانات في ذلك البلد. 
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ـد ا�شتخـــدام خدمة تجوال  ل من خالل و�شيلـــة منا�شبة مـــن ر�شْ 5- تمكيـــن الم�شتـــرك المتجـــوِّ

البيانات ومراقبة الم�شروفات الناتجة عنها ودون مقابل. 

6- توفير كافة البيانات للم�شتركين حول عملية عدم تفعيل خدمة التجوال الدولي غير المرغوب 

بها. 

مادة )4(

ـة الق�سرية ر�سالة التنبيه الن�سيَّ

د خدمات الت�شالت املتنقلة تزويد امل�شرتك املتجول بناًء على طلبه اأو يف  يجب على مزوِّ

اأقرب  تلقائية يف  ـة ق�شرية  ن�شيَّ تنبيه  بر�شالة  الـُمـ�شيف،  البلد  ب�شبكة  بالت�شال  قيامه  حالة 

وقت ممكن ودون مقابل، على اأن تت�شمن تلك الر�شالة املعلومات املتعلقة بالر�شوم وتْعـِرفة خدمة 

التجوال الدويل التالية باللغتني العربية والإجنليزية:

1- الحد الأق�شى لتعرفة اإجراء مكالمة تجوال دولي )بالدينار البحريني(.

ـي مكالمة تجوال دولي )بالدينار البحريني(. 2- الحد الأق�شى لتعرفة تَلـقِّ

ـة ق�شيرة واإلى المدى الذي تنطبق عليه اأية  3- الحد الأق�شى لتعرفة اإر�شال ر�شالة تجوال ن�شيَّ

مها )بالدينار البحريني(. ر�شوم لَتـ�َشـلُـّ

4- الر�شوم والتعرفة لكل ميجابايت من خدمة تجوال البيانات )بالدينار البحريني(.

ـن الم�شترك  د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة، وبطريقة ُتـمكِّ 5- تفا�شيـــل الموقع الإلكتروني لمـــزوِّ

ل من الح�شول على جميع المعلومات المتعلقة بتعرفة خدمة التجوال الدولي. المتجوِّ

6- كيفية النفاذ اإلى ِخـْدمات الطوارىء، مع اإتاحة الت�شال باأرقام ِخـْدمات الطوارىء في البلد 

الُمـ�شيف ودون مقابل. 

د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة. 7- كيفية الت�شال بخط الم�شاعدة التابع لمزوِّ

ـد ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة الذي يمكن من خالله  8- تفا�شيل الخط ال�شاخن المجاني لمزوِّ

ل الح�شول على اأية معلومات. للم�شترك المتجوِّ

رة على اأ�شعار ِخـْدمات التجوال الدولي.  9- بيان ال�شرائب المقرَّ

مادة )5(

حتديثات الر�سوم والتعرفة

ل  املتجوِّ امل�شرتك  بتزويد  اأقرب وقت ممكن،  املتنقلة، يف  ِخـْدمات الت�شالت  د  يلتزم مزوِّ
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عن - طريق ر�شالة تنبيه ن�شيَّة ق�شرية تلقائية - باأية حتديثات قد تطراأ على ر�شوم وتْعـِرفات 

ـقة. ِخـْدمات التجوال الدويل املطبَّ

مادة )6(

احلد املايل خلدمة التجوال الدويل

د ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة تطبيق حد مايل �شهري مقداره خم�شون دينارًا  يجب على مزوِّ

ل املتعاقد بنظام اخِلـْدمات اآجلة  كر�شوم م�شتَحـقة على خدمة التجوال الدويل للم�شرتك املتجوِّ

الدفع، وذلك كله ما مل يتم التفاق على حدٍّ مايل اآخر.

مادة )7(

اإ�سعارات ن�سبة ا�ستخدام احلد املايل والر�سيد املتبقي

ـة ق�شيرة  د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة توجيه اإ�شعار - عن طريق ر�شالة تنبيه ن�شيَّ اأ- على مزوِّ

ل المتعاقد بنظام الِخـْدمات اآجلـــة الدفع عن طريق جهاز  تلقائيـــة - اإلى الم�شتـــرك المتجوِّ

ـ�َشـب التالية مح�شوبة  المحمول الخا�س به عندما ي�شل ا�شتخدام خدمة التجوال الدولي النِّ

من الحد المالي ال�شهري )بالدينار البحريني(، مع بيان ن�شبة الِوْحـدات الم�شتخَدمة:

1- خم�شون بالمائة )%50(.

2- خم�شة و�شبعون بالمائة )%75(.

3- مائه بالمائة )%100(.

لين المتعاقدين بنظام  د ِخـْدمات الت�شالت المتنقلة باإ�شعار الم�شتركين المتجوِّ ب- يلتزم مزوِّ

الِخـْدمـــات م�شبقة الدفع بالر�شيد المتبقي في ح�شاباتهـــم نتيجة ا�شتخدام خدمة التجوال 

ـة ق�شيرة تلقائية وذلك بعد كل عملية ا�شتخدام لخدمة  الدولي عن طريق ر�شالة تنبيه ن�شيَّ

التجوال الدولي. 

ـي الم�شترك  د ِخـْدمات الت�شـــالت المتنقلة ودون مقابل بتوفير خيار عـــدم تَلـقِّ ج-  يلتـــزم مـــزوِّ

ـة الق�شيرة التلقائية لالإ�شعار بن�شبة ا�شتخدام الحد المالي  المتجول لر�شائل التنبيه الن�شيَّ

والر�شيد المتبقي. 

ل  دو ِخـْدمـــات الت�شالت المتنقلة بتوفيـــر خيار اإمكانية قيـــام الم�شترك المتجوِّ د- يلتـــزم مزوِّ

ة الق�شيـــرة التلقائية لالإ�شعـــار بن�شبة  ــــي ر�شائل التنبيـــه الن�شيَّ باإعـــادة تفعيـــل خدمة تَلـقِّ

ا�شتخدام الحد المالي والر�شيد المتبقي. 
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مادة )8(

جتاُوز احلد املايل خلدمة التجوال الدويل

د ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة، يف حال جتاوز امل�شرتك املتجول احلد املايل،  يجب على مزوِّ

اإخطاره عن طريق ر�شالة تنبيه ن�شية ق�شرية تلقائية تر�َشـل اإىل اجلهاز املحمول اخلا�س به 

والتكاليف  الدويل  التجوال  خدمة  من  ال�شتفادة  يف  لال�شتمرار  ـباعها  اتِّ الواجب  بالإجراءات 

املرتبطة بكل وحدة اإ�شافية.  

د ِخـْدمات الت�شالت  ل لذلك الإخطار، يلتزم مزوِّ   ويف حالة عدم ا�شتجابة امل�شرتك املتجوِّ

تفعيل  اإعادة  امل�شرتك  طلب  اإذا  اإل  الدويل،  التجوال  خدمة  تقدمي  عن  فورًا  ـف  بالتوقُّ املتنقلة 

اخلدمة. 

مادة )9(

طلب تعديل اأو اإلغاء احلد املايل

د ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة  ل طلب تعديل اأو اإلغاء احلد املايل، ويلتزم مزوِّ للم�شرتك املتجوِّ

مه دون مقابل. ول يرتتب على تعديل اأو اإلغاء احلد  البتَّ يف الطلب خالل يوم عمل واحد من َتـ�َشـلُـّ

املايل تعديل اأية �شرط من �شروط عقد اخلدمة الأخرى. 

مادة )10(

ـة الق�سرية الأجهزة التي ل تدعم ت�سغيل الر�سائل الن�سيَّ

باملعلومات  ل ودون مقابل  املتجوِّ امل�شرتك  بتزويد  املتنقلة  ِخـْدمات الت�شالت  د  يلتزم مزوِّ

والبيانات امل�شار اإليها يف البند )4( من املادة )3( واملادتني )5( و)7( من هذه الالئحة، عن 

ل بها  طريق الربيد الإلكرتوين اأو اأية و�شيلة اأخرى منا�شبة معتَمـدة ت�شمن علم امل�شرتك املتجوِّ

ـة الق�شرية.  يف حالة ما اإذا كان اجلهاز املحمول اخلا�س به ل يدعم ت�شغيل الر�شائل الن�شيَّ

مادة )11(

امل�سرتك الكفيف و�سعيف الب�سر

ل الكفيف اأو �شعيف الب�شر  د ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة بتزويد امل�شرتك املتجوِّ يلتزم مزوِّ

بناًء على طلبه ودون مقابل، باملعلومات والبيانات الواردة يف املواد )4( و)5( و)7( من هذه 

الالئحة، بوا�شطة و�شائل �شوتية.  
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مادة )12(

حتقيق اللتزام

دي ِخـْدمات الت�شالت املتنقلة  مع عدم الإخالل باأحكام اأيِّ قانون اآخر، ُيـعتَبـر اإخالل مزوِّ

باأيِّ ُحـْكـم من اأحكام هذه الالئحة اإخالًل ج�شيمًا باأيِّ ُحـْكـم من اأحكام القانون، اأو باأيِّ �شرط 

لالإجراءات  ِوْفـقًا  اللتزام  لتحقيق  الالزمة  التدابري  ـخاذ  اتِّ وللهيئة  الرتاخي�س.  �شروط  من 

املن�شو�س عليها يف القانون. 
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )11( ل�سنة 2020

 ب�ساأن املوافقة على طلب حتويل كافة اأعمال

 �سركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - فرع �سركة اأجنبية

اإىل �سركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - املكتب الرئي�سي 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

اأعمال  مبزاولة  لهم  ـ�س  املرخَّ اأعمال  حتويل  طلب  يف  البتِّ  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمني يف مملكة البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009،

وعلى طلب �شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - فرع �شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها اإىل 

�شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - املكتب الرئي�شي )اأملانيا(،

وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب حتويل كافة الأعمال من 

�شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - فرع �شركة اأجنبية اإىل �شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - 

املكتب الرئي�شي املن�شور يف اجلريدة الر�شمية )العدد رقم 3444، بتاريخ 7 نوفمرب 2019( ويف 

جريدتني حمليتني،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُووِفـق على طلب �شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - فرع �شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها 

اإىل �شركة اإت�س دي اآي جلوبال اإ�س اأي - املكتب الرئي�شي.

مادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 8 �شـعبـان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 1 اأبـريـــل 2020م
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الدعوى رقم: 2019/18 / غرفة 

الإعالن ب�سدور حكم بنْدب خبري منتَدب يف الدعوى وباإيداع اخلبري لتقريره

 ومبوعد ح�سور جل�سة تقدمي التعقيب على تقرير اخلبري

المدعية: وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ممثلها: جهاز ق�شايا الدولة.

عنوان ممثلها: المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى )الأ�سلية(: �شركة ريف الجزيرة للتطوير واإدارة المجمعات ذ.م.م. 

المدعى عليه الثاني )المـدَخـل الأول(: اأيمن بدر �شلطان بن عي�شى.

 المدعى عليه الثالث )المـدَخـل الثاني(: �شعد في�شل عبدالعزيز المطوع.

المدعى عليه الرابع )المـدَخـل الثالث(: ميرزا عبدالر�شول محمد الطوا�س.

المدعـــى عليهـــا الخام�ســـة )المدَخـلـــة الرابعـــة(: �شركة بوانـــي البحرين للتطويـــر وال�شتثمار 

العقاري.

وكيلهم جميًعا عدا المدعى عليه الرابع )المدَخـل الثالث(: حافظ علي محمد حاجي.

عنوان وكيلهم جميًعا عدا المدعى عليه الرابع: مبنى حوار )ب(، الطابق الأول، مكتب رقم 1، 

المنامة، المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين.

الحكـــم التمهيـــدي: �شـــدر حكم هيئة ت�شوية النـــزاع بتاريخ 14 يناير 2020 ب�شـــاأن نْدب الخبير 

ـي خبيًرا في الدعوى، تكون مهمته بيان مبالغ الأجرة التي قامت المدعى  المحا�َشـبي عبا�س ر�شِ

عليها الأولى في الدعوى رقم 2019/18 ب�شدادها للمدعية، وبيان اجمالي قيمة الأجرة المتخلِّـفة 

دت اأية مبالـــغ اأخرى كمقابل  فـــي ذمتهـــا اإْن ُوِجـدت، وبيان مـــا اإذا كانت المدعى عليهـــا قد �شدَّ

�شيانة للمجمع عن المدعية للغير، وعلى العموم ت�شفية الح�شاب بين الطرفين. 

املذكور  الثالث(  )املدَخـل  الرابع  عليه  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن 

ـي خبريًا  اأعاله، باحلكم التمهيدي ال�شادر بجل�شة 14 يناير 2020 ب�شاأن نْدب اخلبري عبا�س ر�شِ

حما�شبًيا يف الدعوى. كما تود الغرفة اإعالن املدعى عليه الرابع باإيداع اخلبري املنتدب تقريره 

دت جل�شة 22 اأبريل 2020 لتعقيب الأطراف  يف الدعوى املاثلة، واأن هيئة ت�شوية النزاع قد حدَّ

م ن�شخته  ـن على املدعى عليه الرابع احل�شور للغرفة لت�شلُـّ على تقرير اخلبري. لذلك فاإنه يتعيَّ

ر  من التقرير ليت�شنى له تقدمي تعقيبه على تقرير اخلبري مبوعد اجلل�شة �شابقة الذكر، واملقرَّ

عْقـُدها مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، 

 2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين.  مملكة  الدبلوما�شية،  املنطقة  املنامة، 

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار 

مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

 

مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات   

اإعالن من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات


