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 اأمر ملكي رقم )23( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تعيني ممثلي مملكة البحرين يف الهيئة اال�شت�شارية

للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ع�شرة  الثامنة  دورته  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى  املجل�س  قرار  وعلى 

– 22 دي�شمرب 1997 ب�شاأن املوافقة على نظام  املنعقدة يف دولة الكويت خالل الفرتة من 20 

الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

الهيئة  يف  البحرين  مملكة  ممثلي  تعيني  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )7( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

اأمرنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن اأع�شاء يف الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،  ُيـعيَّ

كل من: 

1. الدكتورة ال�شيخة مريم بنت ح�شن اآل خليفة.

2. ال�شيد نا�شر يو�شف العمادي.

3. ال�شيد علي عبداهلل العرادي.

4. الدكتور عبداهلل خليفة الذوادي.

5. ال�شيد اأحمد �شباح ال�شلوم.

وتكون مدة ع�شويتهم يف الهيئة ثالث �شنوات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأمرنا هذا، وُيـعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 25 �شوال 1441هـ

الموافق: 17 يـونيـو 2020م
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 قانون رقم )12( ل�شنة 2020

 بتعديل املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 

يف �شاأن االإ�شكان

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالقانون رقم )7(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، املعدَّ

ل�شنة 2009،

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

املادة االأوىل

الإ�شكان،  �شاأن  ل�شنة 1976 يف  املر�شوم بقانون رقم )10(  املادة )3( من  ُيـ�شتبَدل بن�س 

الن�س الآتي:

باأي  بها  يت�شرف  اأن  القانون  لهذا  نفاذًا  امل�شاكن  اأحد  ملكية  اإليه  اآلت  ملن  يجوز  "ل 
ت�شرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإ�شكان."

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ 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: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م
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 قانون رقم )13( ل�شنة 2020  

 بتعديل بع�س اأحكام قانون اإيجار العقارات

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، املعدل باملر�شوم بقانون رقم 

)37( ل�شنة 2017، 

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدل بالقانون رقم 

)27( ل�شنة 2017،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

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

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

املادة االأوىل

ل�شنة  رقم )27(  بالقانون  ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  املادة )5( من  بن�س  ُتـ�شتبَدل 

2014، الن�س الآتي:

المادة )5(:

هذا  اأحكام  تطبيق  عن  النا�شئة  املنازعات  يف  بالف�شل  املدنية  الكربى  املحكمة  تخت�س 

القانون.

ويف جميع الأحوال يكون احلكم ال�شادر يف هذه املنازعات انتهائيًا اإذا كانت قيمة الدعوى 

ل جتاوز األف دينار.

�شبب  كان  اإذا  املنازعات  هذه  يف  انتهائية  ب�شفة  ال�شادرة  الأحكام  ا�شتئناف  ويجوز 

اأو  وقوع بطالن يف احلكم،  اأو  العام،  بالنظام  املتعلقة  الخت�شا�س  قواعد  ال�شتئناف خمالفة 

بطالن يف الإجراءات اأثر يف احلكم.

املادة الثانية

اإيجار العقارات  اأينما وردت يف ن�شو�س قانون  ُتـ�شتبَدل كلمة )املحكمة( بكلمة )اللجنة( 
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ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014، كما ُتـ�شتبَدل عبارة )املحكمة الكربى املدنية( بعبارة 

)اأمانة  بعبارة  املحكمة(  )خزانة  وعبارة   )1( املادة  يف  الواردة  الإيجارية(  املنازعات  )جلنة 

اللجنة( الواردة يف الفقرة )ب( من املادة )22( وعبارة )يجوز للمحكمة اإذا حكمت( بعبارة 

)يجوز للجنة اإذا قررت( الواردة يف املادة )39( من ذات القانون. 

املادة الثالثة

ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  من  الإيجارية(  املنازعات  )جلنة  العا�شر  الف�شل  ُيـلغى 

بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014، كما ُتلغى عبارة )بقرار من اللجنة( الواردة يف الفقرة )اأ( من 

املادة )23( وعبارة )اأو بقرار من اللجنة( الواردة يف املادة )38( من ذات القانون.

املادة الرابعة

فيها  يف�شل  التي مل  الإيجارية  املنازعات  اأمام جلنة  املنظورة  واملنازعات  الدعاوى  ُتـحال 

حتى تاريخ العمل بهذا القانون اإىل املحكمة الكربى املدنية.

املادة اخلام�شة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ــــ ُكـلٌّ فيما يخ�شه ـــ تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

ـيِّ ثالثني يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.  به بعد ُمـ�شِ

  

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م
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 قانون رقم )14( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأوىل

الفقرة )ج(  الفقرة )ب( و)65(  البند )3( و)61(  املواد )3( و)4(  ُت�شتبدل بن�شو�س 

و)113( الفقرة )اأ( و)114( الفقرة )اأ( و)118( البند )3( و)129( و)144( الفقرة )ب( 

ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من 

2006، الن�شو�س الآتية: 

مادة )3(:

اأغرا�س الم�شرف المركزي

يهدف امل�شرف املركزي، يف اإطار ال�شيا�شة القت�شادية العامة للمملكة ومبا ي�شاعد على 

تنمية ودعم القت�شاد الوطني، اإىل حتقيق الأغرا�س الآتية:

1- ر�شـــم وتنفيذ ال�شيا�شة النقدية والئتمانية وغيرها مـــن ال�شيا�شات المتعلقة بالقطاع المالي 

في المملكة.

2- الم�شاهمة في تحقيق ال�شتقرار المالي بالمملكة. 

3- تقديم خدمات م�شرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.

4- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.

5- حمايـــة المودعيـــن وعمالء الموؤ�ش�شات المالية وتعزيز الثقة فـــي مكانة المملكة كمركز مالي 

عالمي.

مادة )4( البند )3(:

3- اتخـــاذ التدابير المنا�شبة لمواجهة ال�شطرابات القت�شادية اأو المالية العالمية اأو الإقليمية 

اأو المحلية بهدف تحقيق ال�شتقرار المالي بالمملكة.
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مادة )61( الفقرة )ب(:

ب- اإذا لـــم يقـــم المرخ�س له بتعييـــن مدقق الح�شابات الخارجي خالل اأربعـــة اأ�شهر من بداية 

ال�شنة المالية، جاز للم�شرف المركزي تعيينه.

مادة )65( الفقرة )ج(:

 ج- مـــع مراعـــاة الأحكام الـــواردة في الف�شل الثاني مـــن الباب التا�شع من هـــذا القانون، يجوز 

للم�شـــرف المركزي بعد اإخطار المرخ�س له توقيع الجـــزاءات اأو التدابير الإدارية التالية 

على اأي م�شئول يعمل لدى المرخ�س له في ع�شوية مجل�س الإدارة اأو في الوظائف التنفيذية 

اإذا ثبت اأنه خالف اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا 

له:

1- الإنذار الكتابي.

مالية  موؤ�ش�شة  اأية  لدى  م�شئوًل  يكون  باأن  مالئم  غير  اأو  منا�شب  غير  �شهادة  اإ�شدار   -2

اإلى وقف  ُيبادر  اأن  اإخطاره بهذه ال�شهادة  اأن يتم  في المملكة، وعلى المرخ�س له بعد 

الم�شئول عن ممار�شة مهام الوظيفة.

دون  فورًا  العمل  عن  امل�شئول  املركزي  امل�شرف  يوقف  اأن  ال�شتثنائية  احلالت  يف  ويجوز 

وُينح  القانون،  هذا  من   )125( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإجراءات  مراعاة  اإىل  احلاجة 

امل�شئول املخالف احلق يف العرتا�س على قرار الوقف خالل ثالثني يومًا من تاريخ �شدوره.

مادة )113( الفقرة )اأ(:

 اأ- يجـــوز للم�شـــرف المركزي اأن يطلب كتابة من اأي �شركة تكـــون تابعة اأو مملوكة كليًا اأو جزئيًا 

للمرخ�ـــس لـــه اأو اأي من �شركاء المرخ�س له تقديم اأية تقاريـــر تكون لزمة لممار�شة مهام 

الم�شرف المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )114( الفقرة )اأ(:

اأ- يتولـــى الم�شـــرف المركزي التفتي�س علـــى المرخ�س لهم وال�شـــركات المدرجة، للتحقق من 

التزامهم باأحكام هذا القانون واللوائـــح والقرارات والتوجيهات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، 

وللموظفيـــن المعنيين بالتفتي�س اأو التحقيق اأو غيرهم ممن يكلفهم الم�شرف لهذا الغر�س 

دخول اأماكن ومن�شاآت ومكاتب المرخ�س لهم وال�شركات المدرجة والطالع على ال�شجالت 

والم�شتنـــدات والمرا�شالت والت�شـــال بالبنوك وغيرها من الجهـــات ذات ال�شلة بمو�شوع 

التفتي�س اأو التي يتم ال�شتثمار لديها من قبل المرخ�س له.

مادة )118( البند )3(:

3- اإطار التعاون مع ال�شلطة الق�شائية اأو الجهات اأو اللجان الإدارية ذات الخت�شا�س الق�شائي 

اأو الهيئات والموؤ�ش�شات المالية الدولية اأو ال�شلطات الأجنبية.
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مادة )129(:

فر�س غرامة اإدارية

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، ومبراعاة الأحكام الواردة يف الف�شل الثاين 

ال�شركة  اأو  له  املرخ�س  على  يفر�س  اأن  للم�شرف  يجوز  القانون،  هذا  من  التا�شع  الباب  من 

املدرجة اأو اأي من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم يف الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا 1( من هذا 

القانون غرامة اإدارية ل تزيد على مائة األف دينار بحريني، وذلك يف حال خمالفة اأي حكم من 

اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا له اأو خمالفة املرخ�س 

له ل�شروط الرتخي�س، وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات.

مادة )144( الفقرة )ب(: 

ب- يجب على مقدم طلب الت�شفية الإجبارية قبل تقديم طلب الت�شفية اإلى المحكمة المخت�شة 

بمدة خم�شة ع�شر يومًا على الأقل اأن ين�شر عزمه بالت�شفية الإجبارية في الجريدة الر�شمية 

وفي �شحيفتين يوميتين محليتين ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

املادة الثانية

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )113( املادة  بعنوان  ُي�شتبدل 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، العنوان الآتي:

و�شركائه". له  باملرخ�س  العالقة  ذات  ال�شركات  من  التقارير  "طلب 

املادة الثالثة

اإىل املادة )39( فقرة جديدة برقم )ج(، واإىل املادة )136( فقرة جديدة برقم  ُي�شاف 

)ج( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، كما ُت�شاف اإىل ذات القانون مادة جديدة برقم )93 مكررًا(، ن�شو�شها الآتية:

مادة )39( فقرة )ج(:

ج- تخ�شـــع المعامـــالت والعقـــود التي تبرمهـــا الموؤ�ش�شات الماليـــة الخا�شعة لأحـــكام ال�شريعة 

الإ�شالمية للمعايير ال�شرعية التي ي�شدر بتحديدها قرار من الم�شرف المركزي، ول ُيعتد 

باأية اأحكام اأخرى بخالف تلك المعايير.

مادة )136( فقرة )ج(:

ج- يكون الو�شع تحت الإدارة نافذًا في مواجهة الغير من تاريخ �شدور قرار الو�شع تحت الإدارة.

مادة )93 مكرراً(:

اال�شتحواذ واالندماج 

ي�شدر امل�شرف املركزي لئحة بقواعد واإجراءات ال�شتحواذ على اأ�شهم ال�شركات املدرجة.

يحظر على اأي �شركة مدرجة الندماج مع اأي كيان اآخر دون احل�شول على موافقة كتابية من 
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امل�شرف املركزي، ومع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

واإجراءات  بقواعد  لئحة  املركزي  امل�شرف  ي�شدر   2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

عملية الندماج.

املادة الرابعة

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

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م
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 قانون رقم )15( ل�شنة 2020

 بتعديل املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994

ب�شاأن التخطيط العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 باإ�شدار قانون تنظيم املباين، وتعديالته،

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

)6( ل�شنة 2005،

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

املادة االأوىل

التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )3( املادة  بن�س  ُي�شتبدل 

العمراين، الن�س الآتي:

مع  تتفق  التي  لالأر�س  املختلفة  ال�شتعمالت  والقرى  للمدن  العام  التخطيط  يحــدد   "
طبيعة املدينة اأو القرية واحتياجات املواطنني بها مع حتديد مواقع اخلدمات العامة واملمرات 

املائية واملحميات الطبيعية واملناطــق الأثرية اإن وجدت بهدف تاأمينها واملحافظة عليها.

واأولويات  برامج  بيان  العام  التخطيط  م�شروعات  اإعداد  عند  يراعى  الأحوال  جميع  ويف 

التـنفيذ وحتديد حيز للتو�شع العمراين يف امل�شتقبل، وجمال للممرات املائية يف الأرا�شي املغمورة 

باملياه". 

املادة الثانية

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

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

   ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م
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 قانون رقم )16( ل�شنة 2020

  بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012

 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين،

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

املادة االأوىل 

و)32(  و)27(   )3( املواد  وبن�شو�س   ،)1( املادة  يف  الوارد  )الع�شو(  بتعريف  ُي�شتبَدل 

البحرين،  و�شناعة  جتارة  غرفة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  املر�شوم  من  و)39(، 

الن�شو�س الآتية:

مادة )1( تعريف الع�شو:

الع�شـــو: ال�شخ�ـــس الطبيعـــي اأو العتباري الخا�شع لع�شويـــة الغرفة بقوة القانـــون اأو بناًء على 

طلبه.

مادة )3(:

اقت�شادية  اأ�ش�س  على  قائمة  عام  نفع  ذات  موؤ�ش�شة  البحرين  و�شناعة  تعترب غرفة جتارة 

لها  وتكون  م�شاحلهم،  وحتمي  اآرائهم  عن  وتعرب  الأعمال  اأ�شحاب  قطاعات  ومتثل  وطنية، 

بالوزير  تن�شيقية  وتكون على عالقة  والإداري،  املايل  بال�شتقالل  وتتمتع  ال�شخ�شية العتبارية 

من اأجل حتقيق اأهدافها.

وُيحدد جمل�س الإدارة بعد موافقة اجلمعية العمومية مقر الغرفة الرئي�شي، كما يجوز ملجل�س 

الإدارة اإن�شاء فروع اأو مكاتب اأخرى لها باململكة. 

مادة )27(:

اإذا خال حمل اأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة، لأي �شبب، يحل حمله املر�شح الذي نال يف اآخر 

انتخاب اأكرث الأ�شوات بعد اأع�شاء املجل�س، وُيكمل الع�شو اجلديد املدة املتبقية ل�شلفه.

واإذا تعذر الإحالل وبقي من مدة املجل�س �شنة واحدة على الأقل، دعيت اجلمعية العمومية 

العادية لنتخاب الع�شو اأو الأع�شاء املطلوبني ل�شغل الع�شوية ال�شاغرة.

ويتعني دعوة اجلمعية العمومية العادية لنتخاب جمل�س جديد اإذا قل عدد اأع�شاء املجل�س 

عن الن�شف، بدعوة من الرئي�س اأو اأحد نائبيه اأو الوزير يف حال غيابهم، وذلك بح�شب الأحوال.

مادة )32(:

يفتتح الرئي�س اجتماعات جمل�س الإدارة ويتوىل اإدارتها ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئي�س 

قرارات املجل�س.



العدد: 3476 – الخميس 18 يونيو 2020

15

ويخطر الرئي�س الوزير بقرارات املجل�س وتو�شياته خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ �شدور 

اأو التو�شيات يخرج  اأيًا من هذه القرارات  اأن  اإذا راأى الوزير  اأو التو�شية. ويف حالة ما  القرار 

عن اخت�شا�س الغرفة اأو يت�شمن خمالفة للقانون اأو خروجًا على ال�شيا�شة العامة للدولة، كان 

واإعادتها  التو�شية،  اأو  بالقرار  اإخطاره  تاريخ  له العرتا�س عليها خالل خم�شة ع�شر يومًا من 

اإىل الغرفة م�شفوعة باأ�شباب العرتا�س لإعادة النظر فيها، فاإذا اأ�شرت الغرفة على قرارها اأو 

تو�شيتها اأو �شمنتها خمالفة جديدة ُعر�س الأمر على جمل�س الوزراء لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

التنفيذية  الالئحة  التي حتددها  الإجراءات  يتخذ  اأن  الرئي�س  اقرتاح  بناًء على  وللمجل�س 

�شد ع�شو املجل�س الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات.

مادة )39(: 

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الإجراءات  ُتتخذ  ومل  القانوين  ن�شابه  الإدارة  جمل�س  فقد  اإذا 

القانون، اأو طراأت عليه ظروف مادية اأو اإدارية توؤثر ب�شكل جوهري اأو حتول دون قيام الغرفة 

ملقت�شيات  – وفقًا  للوزير  يجوز  للدولة،  العامة  ال�شيا�شة  الإدارة عن  اأو حاد جمل�س  مبهامها، 

فاإذا  املجل�س،  اأمر حل  للنظر يف  العادية  العمومية غري  يدعو اجلمعية  – اأن  العامة  امل�شلحة 

مل توافق اجلمعية العمومية غري العادية على احلل، فللوزير احلق يف عر�س الأمر على جمل�س 

الوزراء لتخاذ ما يراه ب�شاأن حل املجل�س، وتعيني جلنة موؤقتة لت�شريرّ اأعمال الغرفة حلني انتخاب 

جمل�س اإدارة جديد.

املادة الثانية

ح�شب  القرتاع  يف  بالغرفة  ع�شو  كل  يتلكها  التي  الأ�شوات  عدد  حتديد  بجدول  ُي�شتبدل 

راأ�شماله املرافق للمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

اجلدول املرافق لهذا القانون.

املادة الثالثة

ُي�شاف اإىل املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

بند جديد برقم )5( اإىل املادة )2(، ومواد جديدة باأرقام )14 مكررًا(، و)51 مكررَا(، و)51 

مكررًا1( ن�شو�شها الآتية:

مادة )2( البند )5(:

5( الأع�شاء المن�شمون اختياريًا لع�شوية الغرفة.

مادة )14 مكرراً(:

مع عدم الإخالل بن�س املادة )32( من هذا القانون، ُيحرم املمثل القانوين من متثيل الع�شو 

بالغرفة – اأيًا كان عدد الع�شويات التي يثلها - بقرار من اأغلبية اأع�شاء جمل�س الإدارة بناًء 

اأو  على تو�شية من املكتب التنفيذي اإذا قام باأي ت�شرف ي�شكل اإخالًل بالنظام العام والآداب 

ب�شبب اإخالله بنظام اجتماعات اجلمعية العمومية اأو خمالفة قانون الغرفة اأو لئحته التنفيذية 
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اأو اللوائح والقرارات ال�شادرة عن الغرفة، ويخطر الع�شو بقرار حرمان ممثله القانوين لتعيني 

ممثل قانوين بديل.

ويجوز للممثل القانوين للع�شو اأن يتظلم من قرار حرمانه من متثيل الع�شو خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ اإبالغه به مبوجب خطاب مقدم اإىل الرئي�س الذي يلتزم بعر�شه على اجلمعية 

العمومية العادية يف اأول اجتماع لها.

ويجب على اجلمعية العمومية العادية، يف اأول اجتماع لها، البت يف التظلم يف غياب املمثل 

القانوين املتظلم، ويكون القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية العادية يف هذا ال�شاأن نهائيًا.

ويف حالة رف�س التظلم من قبل اجلمعية العمومية العادية، ل يجوز للممثل القانوين متثيل 

الع�شو اأو اأي ع�شو اآخر مرة اأخرى اإل بعد م�شي �شنتني على الأقل من تاريخ �شدور قرار جمل�س 

الإدارة بحرمانه من متثيل الع�شو.

ويف حالة قبول اجلمعية العمومية العادية تظلم املمثل القانوين، تعاد له �شفته فورًا.

مادة )51 مكرراً(:

يجوز اأن ت�شدر مبر�شوم اأحكام تكميلية لهذا القانون مبا ل يتعار�س مع اأحكامه اأو يعدلها.

مادة )51 مكرراً 1(:

مع عدم الإخالل بالخت�شا�شات املقررة ملجل�س الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون، تخت�س 

اأو يف  اأي خالف حول تف�شري ن�س يف هذا القانون  هيئة الت�شريع والراأي القانوين بالف�شل يف 

لئحته التنفيذية بني الوزير والغرفة، ويكون القرار ال�شادر من الهيئة م�شببًا وملزمًا للطرفني 

اإذا كان قد �شدر بناء على طلبهما.

املادة الرابعة

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

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م



العدد: 3476 – الخميس 18 يونيو 2020

17

جدول حتديد عدد االأ�شوات التي ميتلكها كل ع�شو 

بالغرفة يف االقرتاع ح�شب راأ�شماله



 مر�شوم رقم )31( ل�شنة 2020

ـى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية ـا تَبـقَّ  بالعفو اخلا�س عمَّ

املحكوم بها يف بع�س الدعاوى

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، وعلى 

الأخ�س املادتني )90( و )91( منه،

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

وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

على  بها  املحكوم  الغرامة  وعقوبات  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  مدة  من  ـى  تَبـقَّ ما  ُيـ�شَقـط 

ـنة قريَن كلٍّ منهم: التالية اأ�شماوؤهم يف الق�شايا املبيَّ
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املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 29 رم�شان 1441هـ

الموافق: 22 مــــايـــــو 2020م
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 مر�شوم رقم )36 ( ل�شنة 2020

 باإعادة تنظيم االأمانة العامة ملجل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى 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، املعدل  باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�س  وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 1996 

باملر�شوم رقم )17( ل�شنة 1999،

وبناًء على عر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

الأمني العام ملجل�س الوزراء )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- اإدارة الإعداد والمتابعة.

3- اإدارة �شئون اللجان.

4- اإدارة نظم المعلومات والوثائق.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س ُيخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

 النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 �شوال 1441هـ

الموافق: 15 يونيو 2020 م
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 مر�شوم رقم )37( ل�شنة 2020

باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى 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،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وبناًء على عر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

وزير العمل والتنمية الجتماعية، ويتبعه:

اأواًل: اإدارة الت�شال.

ثانياً: اإدارة ُنُظم المعلومات.

ثالثاً: وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، ويتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- اإدارة �شئون المعاهد المهنية.

3- الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع، وتتبعه:

اإدارة مراكز التنمية الجتماعية. اأ- 

ب- اإدارة تنمية الأ�شرة والطفولة.

ج- اإدارة دعم المنظمات الأهلية.

4- الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي، وتتبعه:

اإدارة الرعاية الجتماعية. اأ- 

ب- اإدارة التاأهيل الجتماعي.

ج- اإدارة الم�شاعدات الجتماعية.

5- الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل، وتتبعه:

اإدارة التوظيف. اأ- 

ب- اإدارة العالقات العمالية.
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ج- اإدارة التفتي�س وال�شالمة المهنية.

اإدارة التعوي�شات ودعم التعطل. د- 

هـ- اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة.

املادة الثانية

ُيلغى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

املادة الثالثة

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

 النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 �شوال 1441هـ

الموافق: 15 يونيو 2020 م
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 مر�شوم رقم )38( ل�شنة 2020

باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى 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،

وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب، 

وبناًء على عر�س وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب، وذلك على النحو الآتي:

وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب، ويتبعه:

اأواًل: الوكيل الم�شاعد ل�شئون مجل�شي ال�شورى والنواب، وتتبعه:

1- اإدارة متابعة ال�شئون الت�شريعية.

2- اإدارة متابعة ال�شئون الرقابية والمالية.

ثانياً: الوكيل الم�شاعد للبحوث والموارد، وتتبعه:

1- اإدارة البحوث والدرا�شات القانونية.

2- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب.
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املادة الثالثة

على وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

 النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 �شوال 1441هـ

الموافق: 15 يونيو 2020 م
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 مر�شوم رقم )39( ل�شنة 2020

بتنظيم هيئة الكهرباء واملاء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى 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،

وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء،

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

وبناًء على عر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ُتنَظم هيئة الكهرباء واملاء، وذلك على النحو الآتي:

الرئي�س التنفيذي )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

اأواًل: اإدارة الأمن ال�شناعي وال�شالمة.

ثانياً: اإدارة نظم المعلومات.

ثالثاً: نائب الرئي�س التنفيذي للموارد والخدمات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة الموارد الب�شرية.

2- اإدارة الموارد المالية والخدمات.

3- اإدارة الم�شتريات والتجهيزات.

4- اإدارة المخازن المركزية.

رابعاً: نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط والم�شاريع )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة الم�شاريع.

2- اإدارة التخطيط والدرا�شات.

3- اإدارة تر�شيد الكهرباء والماء.

خام�شاً: نائب الرئي�س التنفيذي للتوزيعات وخدمات الم�شتركين )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة توزيع الكهرباء.

2- اإدارة توزيع المياه.

3- اإدارة خدمات الم�شتركين.

4- اإدارة ح�شابات الم�شتركين.
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�شاد�شاً: نائب الرئي�س التنفيذي لنقل الكهرباء والماء )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة نقل الكهرباء.

2- اإدارة نقل المياه.

املادة الثانية

ُيلغى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء، كما ُيلغى كل ن�س 

يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

 النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 23 �شوال 1441هـ

الموافق: 15 يونيو 2020 م



العدد: 3476 – الخميس 18 يونيو 2020

33

 قرار رقم )7( ل�شنة 2020

 باإ�شافة بند جديد اإىل املادة االأوىل من القرار رقم )9( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل  بعد الطالع على القرار رقم )9( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية ، املعدَّ

بالقرار رقم )28( ل�شنة 2019،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

املوارد  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2019 ل�شنة   )9( رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ُيـ�شاف 

املائية بند جديد برقم )9(، ن�شه الآتي:

." الم�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س   -9"

املادة الثانية

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

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 23 �شوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 15يونيــو 2020م
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قرار رقم )1( ل�شنة 2020 

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة بور�شة البحرين �س�م�ب )مقفلة(

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية، 

وتعديالته،

م�شاهمة  �شركة  البحرين  بور�شة  �شركة  بتاأ�شي�س   2010 ل�شنة   )60( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )62( ل�شنة 2018، بحرينية مقفلة )�س.م.ب.م(، املعدَّ

البحرين  بور�شة  �شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2016 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

�س.م.ب. )مقفلة(،

وبعد موافقة م�شرف البحرين املركزي،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة بور�شة البحرين �س.م.ب )مقفلة(، وذلك على النحو الآتي:

1- ال�شيد عبدالكريم اأحمد بوجيري.

ار. 2- ال�شيد ح�شان اأمين جرَّ

3- ال�شيد يا�شر عبدالجليل ال�شريفي.

4- ال�شيدة دينا عبدالكريم الأن�شاري.

5- ال�شيد علي يو�شف فردان.

6- ال�شيد عبدالرحمن حامد الزياني.

7- ال�شيد ماثيو  ج. ديكين.

8- ال�شيد �شالح ح�شن ح�شين.

9- ال�شيدة نرج�س محمد الق�شير.

املادة الثانية

تكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.
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املادة الثالثة

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

ويل العهد نائب القائد االأعلى

رئي�س جمل�س التنمية االقت�شادية

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريــخ: 22 �شوال 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 14 يونيــو 2020م
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 قرار رقم )7( ل�شنة 2020 

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، واملعار�س، املعدَّ

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س برئا�شة وزير ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة، وع�شوية كٍلرّ من: 

1- الرئي�س التنفيذي لمجل�س التنمية القت�شادية.

2- الرئي�س التنفيذي ل�شركة طيران الخليج.

3- النائب الأول لرئي�س مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين.

4- رئي�س جمعية وكالء ال�شفر وال�شياحة.

5- ال�شيد محمد �شريف اأحمدي – ممثل عن �شركة ممتلكات.

6- ال�شيد قري�س اأحمد داداباي.

7- ال�شيدة نورة نبيل الزين.

8- ال�شيد حمد را�شد هالل.

وتكون مدة الع�شوية باملجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

املادة الثانية

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

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

 �شدر بتاريـخ:22 �شوال 1441هـ

المـــــــوافـــــــق: 14 يونيو 2020م
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وزارة العدل وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

 قرار رقم )72( ل�شنة 2020

 باإ�شافة اأع�شاء ب�شفة احتياطية اىل ت�شكيل جمل�شي التاأديب

والتاأديب اال�شتئنايف للمحامني ال�شادر بالقرار رقم )117( ل�شنة 2019

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )117( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف 

للمحامني، 

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شاف اإىل ت�شكيل جمل�س تاأديب املحامني املن�شو�س عليه يف املادة الأوىل من القرار رقم 

ع�شوان  للمحامني،  ال�شتئنايف  والتاأديب  التاأديب  جمل�شي  ت�شكيل  باإعادة   2019 ل�شنة   )117(

)ب�شفة احتياطية(، هما:

1- المحامي عادل عبداهلل بوعلي.

2- المحامية فوزية محمد جناحي. 

املادة الثانية

ُيـ�شاف اإىل  ت�شكيل جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف املن�شو�س عليه يف املادة الثانية من 

القرار رقم )117( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف للمحامني، 

ع�شوان )ب�شفة احتياطية(، هما:

1- املحامية �شناء �شامل باحمرز.

2- املحامي نواف حممد يو�شف.
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املادة الثالثة

املدة  ذات  ال�شابقتني  املادتني  يف  عليهم  املن�شو�س  امل�شافني  الأع�شاء  ع�شوية  مدة  تكون 

دة يف املادة الرابعة من القرار رقم )117( ل�شنة 2019 باإعادة  رة لأع�شاء املجل�شني واملحدَّ املقرَّ

ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف للمحامني.

املادة الرابعة

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

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

     وزير العدل 

وال�شئون االإ�شالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 �شوال 1441هـ 

الـمــــوافــــــق: 18 يونيـو 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )36( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف من�شاآت ال�شينما اخلارجية

ـة لل�شيارات الحتواء ومْنع انت�شار   املخ�ش�شَّ

)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

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 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  املحالِّ  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ـخاذها  وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتِّ

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

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية،  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

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

لهذا  املرافقة  ال�شحية  بال�شرتاطات  ال�شيارات  �شينما  من�شاآت  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

القرار. 

املادة الثانية

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

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

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

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

          

       

    وزير ال�شحة

 فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 23 �شوال 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 يونيـو 2020م
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ـ�شة لل�شيارات اال�شرتاطات ال�شحية ملن�شاآت ال�شينما اخلارجية املخ�شَّ

اأواًل: ا�شتراطات عامة: 

1- يجـــب قيا�ـــس درجة حرارة جميع العاملين قبـــل دخول المن�شاأة با�شتخـــدام مقيا�س الحرارة 

)Infrared Thermometer(، وعلـــى اأي عامـــل تكـــون درجة حرارتـــه 37.5 درجة مئوية اأو 
اأعلى مغادرة المن�شاأة على الفور والت�شال على الرقم 444.

2- اإذا ظهـــرت علـــى اأحد العاملين عند و�شولـــه اإلى المن�شاأة اأعرا�س مرتبطـــة بفيرو�س كورونا 

الم�شتجـــد )COVID-19(، ُيـمنع من الدخول وُيـطَلــــب منه مغادرة المن�شاأة والت�شال على 

الرقم 444.

ـباع تدابير التباعد  3- يجب على جميع العاملين ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، واتِّ

الجتماعي.

ـر بيع التذاكر على النظام الإلكتروني فقط. 4- ُيـقت�شَ

دة لذلك،  5- التاأكد من وقوف جميع المركبات ب�شكل �شحيح في الأماكن وبين العالمات المحدَّ

واأن ممرات الطوارىء خالية من المركبات في جميع الأوقات.

6- ُيـحَظـر التدخين في جميع الأوقات.

ـر الدخول على ال�شيارات فقط ول يجوز دخول الأفراد بدون �شيارة. 7- ق�شْ

8- ل ُيـ�شمـــح بالجلو�ـــس خارج ال�شيارة، ول ُيـ�شمح بالجلو�س على الجزء العلوي من ال�شيارة، كما 

ل تجوز الم�شاهدة با�شتخدام فتحة ال�شقف.

9- يتم تح�شير الطعام في مطبخ المن�شاأة في �شحون فردية من ذات ال�شتخدام الواحد ُمـحكمة 

الغْلـق، مع توفير اأدوات الأكل ذات ال�شتخدام الواحد.

ثانياً: ا�شتراطات خا�شة: 

1- تحديد الطاقة اال�شتيعابية:

ـ�س لها به من ِقـَبـل الإدارة العامة  اأ- يجب األ يتجاوز عدد الركاب في المركبة العدد المرخَّ

للمرور.

دة لم�شاحة 7 متر × 4 متر ل�شتيعاب  ب- يجب على الموظفين التاأكد من وجود عالمة محدَّ

كل مركبة و�شمان م�شافة 2 متر على الأقل بين المركبات في كل اتجاه. 

2- التعقيم:

اأ- يجب تنظيف وتطهير دورات المياه ب�شكل كامل بعد كل ا�شتخدام.

ـل العمالء من واإلى  لتَنـقُّ ب- يجب تنظيف وتطهير �شيارات الغولف في حالة ا�شتخدامها 
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دورات المياه الموجودة في المن�شاأة بعد كل ا�شتخدام.

ـرات الكحولية التي ل تقل ن�شبة تركيز المادة الكحولية فيها عن ٪70  ج- يجب توفير المطهِّ

عند مدخل كل دورة مياه وفي المناطق التي يتمركز فيها العاملون.

ـر  د- يجب توفير مخزون كاف من الإمدادات ال�شحية مثل ال�شابون وورق التواليت والمطهِّ

الكحولي الذي ل تقل ن�شبة تركيز المادة الكحولية فيه عن 70٪ طوال اليوم.

ـ�شب املو�شى بها من ِقـَبـل وزارة ال�شحة، وا�شتخدامها  ـرات بالنِّ مراعاة اأن تكون حماليل املطهِّ

ال�شليم ملعدات  ال�شالمة وال�شتخدام  اإر�شادات  ـانعة، مبا يف ذلك  ال�شركة ال�شَّ لتعليمات  ِوْفـًقا 

ـرات الكيميائية املختلفة ح�شب تو�شيات منظمة  الوقاية ال�شخ�شية )PPE( وجتنُّـب خْلـط املطهِّ

ال�شحة العاملية.

3- اإجراءات ال�شالمة:

وا�شتراتيجية  والم�شارات  ال�شيارات  لعدد  الأق�شى  الحد  يو�شح  مخطط  تقديم  يجب  اأ- 

الخروج المقترحة اإلى الإدارة العامة للدفاع المدني لعتماده.

ب- يجب عْر�س فيديو ب�شاأن تعليمات ال�شالمة قبل بداية كل عر�س.

ج- يجب تدريب اأفراد الأمن على تنفيذ اإجراءات الخروج الآمن في حالت الطوارىء.

د- يجب التاأكد من وجود وفاعلية جميع اأنظمة ومعدات الحماية من الحرائق في الأماكن 

ـ�شة لها في الموقع. المخ�شَّ

هـ- التاأكد من �شالحية �شهادة �شالمة الموقع.

ـدات بعيدًا عن ال�شيارات.  و- يجب تخ�شي�س اأماكن م�شادر الكهرباء، بما في ذلك المولِّ

ز- يجب التاأكد من تركيب جميع التو�شيالت الكهربائية بطريقة اآمنة من ِقـَبـل المتخ�ش�شين.

ح- يجب و�شع عالمات وا�شحة حول موقع المن�شاأة وداخلها تدل على مخارج الطوارىء.

ـع  ط- يجب اأن تكون طرق الخروج دون عوائق ي�شهل الو�شول اإليها، وتوؤدي اإلى منطقة تَجـمُّ

اآمنة لالأ�شخا�س، على األ تتجاوز المجموعة الواحدة 5 اأ�شخا�س.

ي- يجب ا�شتخدام مداخل المبنى وطرق الخروج كمخرج حريق.

ك- يجب توفير طفايات حريق اإ�شافية )نوع م�شحوق جاف( وو�شعها على م�شافة ل تتجاوز 

�شة لل�شم�س، مع وجود عالمات وار�شادات مرئية  20 مترًا مربعًا في مق�شورة غير معرَّ

تو�شح موقعها واآلية ا�شتخدامها.

ل- يجب توفير عالمات خروج وا�شحة وكبيرة لل�شائقين والأفراد عند الخروج.

 م- يجب توفير اأ�شواء طوارىء تعمل عند انقطاع مورد الكهرباء الرئي�شي في المكان.
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )108( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اإلغاء قيد اأندية العروبة واخلريجني والطريان وال�شفر

من �شجل قْيـد االأندية اخلا�شعة الإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،

ـ�شات الأنظمة  اأرقام قْيـد وملخَّ وعلى القرارين رقمي )2( و)3( ل�شنة 1990 ب�شاأن ن�ْشـر 

الأ�شا�شية لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن ن�ْشـر رقم قْيـد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي 

الطريان وال�شفر الذي مت ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

 2020 اأبريل   13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته   )2553  -06( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 

باملوافقة على نْقـل تبعية كل من نادي العروبة ونادي اخلريجني ونادي الطريان وال�شفر من وزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، واأن تكون وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية هي اجلهة الإدارية املخت�شة لكل منها.

وعلى �شجل قْيـد الأندية الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـلغى قْيـد كل من الأندية التايل ذكرها من �شجل قْيـد الأندية الريا�شية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة: 

رقم القْيـد في �شجل قْيـد الأندية الريا�شية بالوزارةالناديم

)3(نادي العروبة الثقافي والجتماعي1

)24(نادي الخريجين الثقافي والجتماعي2

)56(نادي الطيران وال�شفر3
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املادة الثانية

رقم                                      الوزراء  جمل�س  بقرار  الأوىل  باملادة  الواردة  الأندية  اإدارات  جمال�س  تخَطـر 

اأبريل 2020 باملوافقة على نقل تبعية كل من نادي  )06- 2553( بجل�شته املنعقدة بتاريخ 13 

العروبة الثقايف والجتماعي ونادي اخلريجني الثقايف والجتماعي ونادي الطريان وال�شفر من 

املذكورة  الأندية  وعلى  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  اإىل  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة 

ا�شتيفاء اإجراءات القْيـد اجلديد باجلهة املعنية.

املادة الثالثة

على مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س واملعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

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

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 22 �شـوال 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 14  يونيو 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )134( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة احلَجـر - جممع 465

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 منطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

و04072167  و04072166   04072165 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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و04072168و04072169 الكائنة مبنطقة احلَجـر جممع 465  اإىل ت�شنيف املناطق ال�شتثمارية 

وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا    )SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  واإىل مناطق   )BD( د

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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 االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 16 �شوال  1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 8 يـونيــــو 2020م
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وزارة االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )138( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة ال�شيف - جممع 428

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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04028746الكائن مبنطقة ال�شيف جممع 428 اإىل ت�شنيف مناطق 
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ال�شفارات )EMBASSY SI( واإىل ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(  ِوْفقًا ِلـما 

هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

وزير االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 17 �شوال  1441هـ

الـمــــوافــــــق: 9 يــونيـــــو 2020م
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

  

اإعالن رقم )932( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

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

محمود ح�شن اإبراهيم ح�شن، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيال اأومو/ مركز ولن�س و�شبا �شحي(، 

ال�شم  تحت  الم�شجلين  والخام�س  )الثالث  الموؤ�ش�شة  فروع  تحويل  طالبًا   ،38264 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

التجاري فيال اأومو/ مركز ولن�س و�شبا �شحي، والفرع التا�شع الم�شجل تحت ا�شم التجاري مطعم ومقهى الرو�شنة( 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك 

نف�شه.

اإعالن رقم )933( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

للتنجيدات(،  الذهبية  )الخيوط  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بوعالي،  عبداهلل  عبدالكريم  اأحمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 45457-2، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شلوى اأحمد عبدالكريم عبداهلل بوعالي، 

و�شيخ محمد جافيد الرحمن.

اإعالن رقم )934( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

عبا�س  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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البناء(،  لحلول  اإنتركونتيننتال  ا�شم )متروك  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  متروك محمد ح�شن،  اأحمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 117877، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )935( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

جعفر علي فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مكاتي لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 58941-1، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: RAFIQUE AMINUL، واإبراهيم جعفر علي فردان.

اإعالن رقم )936( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

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

اإبراهيم محمود الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإ�شبارتن فتن�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 4765، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ فار�س م�شطفى ابراهيم محمود الكوهجي.

اإعالن رقم )937( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

بنت فائق بوقري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز دينتا ديرما بوقري(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 92754، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 200،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ريم بنت فائق بوقري، ورانية بنت فائق بن اأحمد بوقري. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )938( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد 

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

المحامي زهير  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبداللطيف عبدالوهاب علي، نيابة عن ال�شيد/ �شهاب الدين ميلي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم 

)بلو ويل العقارية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119690، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك 

وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها 

. MOHAMMED ABDURAHIMAN EDAKKURUNGATTبا�شم كل من: �شهاب الدين ميلي، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )939( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

اأحمد يو�شف محمود م�شطفى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جلف اإثلتيك�س للماركات الريا�شية(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 99122، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )940( ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

محمد علي حميد محمد اأحمد يو�شف، نيابة عن ال�شيد/ ح�شن �شعيد محفوظ ح�شن اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة 

الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الجنان الطبي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116835، مفيدة بتنازل المالك عن 

ملكيته للموؤ�ش�شة للتالية اأ�شماوؤهم لحقًا، وطالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )اإيدوكتيت�شون 

بال�س لال�شت�شارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 134921، وهدى مو�شى عمران الدبي�شي، وجليل ح�شن 

�شلمان مح�شن طالق، ونعيمة �شلمان مبارك ح�شن.
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اإعالن رقم )941( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

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

عبدالرحمن اأحمد ال�شتر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأريا للتجارة والمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-103758 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 100،000 )مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ طالل عادل محمد اأحمدي.

اإعالن رقم )942( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

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

اإبراهيم نونو، مالك  اإبراهيم داود  اإج(، نيابة عن ال�شيد/  الكعبي من مكتب �شركة الت�شامن المهنية )كرو بي 

تنازل  معلنًا   ،1-50368 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ال�شفريات(،  )�شوق  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة 

المالك عن ملكيته للموؤ�ش�شة اإلى ال�شيد/  فوؤاد داود اإبراهيم نونو، وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )943( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

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

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )تيد�شي�س بل�س لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

128037، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وزيادة راأ�شمال 

ال�شركة من 1،000 )األف( دينار بحريني اإلى 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زينب 

.NIMAL PUNNAYATTIAN علي احمد مكي، و

اإعالن رقم )944( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة 

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



العدد: 3476 – الخميس 18 يونيو 2020

55

الت�شامن المهنية )جواد حبيب و�شركاه(، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم 

)برايميديا اإنترنا�شنول �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 21355-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المذكورة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة  لل�شركة 

لال�شتثمار  )الفنار  �شركة  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  مقداره 450،000  )اأربعمائة 

القاب�شة �س.م.ب مقفلة(، وم�شعل عبدالنبي عبداهلل ال�شعلة.

اإعالن رقم )945( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

محمد اإبراهيم ال�شندي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فنون زجاجية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

45807-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم 

.Ahmed Khan Siddique Khanكل من: اإبراهيم محمد اإبراهيم ال�شندي، و

اإعالن رقم )946( ل�شنة 2020

 ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

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

اإم القاب�شة ذ.م.(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94118،  اأي  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )جيه 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

األف( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل كل من المالكين ال�شيد/ �شالح عبداهلل محمد  )مائتان وخم�شون 

�شريف وال�شيد/ حازم يو�شف محمد عبدالكريم عن كامل ح�ش�شهما في ال�شركة لمجموعة )جي اإف اإت�س المالية 

�س.م.ب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 44136.

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )947( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اإم تي فود ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 103506-1، طالبين 

األف(  وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 
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دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: توفيق عبداهلل ذياب العامري، وم�شعود �شعيد �شعد معي�س.

اإعالن رقم )948( ل�شنة -2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

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

ح�شن عبداهلل مرزوق، عن مورثه المتوفي ال�شيد/ محمد ح�شن عبداهلل مرزوق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

ال�شكل  تغيير  القيد رقم 40929، طالبًا  الم�شجلة بموجب  ا�شم )موؤ�ش�شة محمد ح�شن عبداهلل مرزوق(،  تحمل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ علي محمد ح�شن عبداهلل مرزوق.

اإعالن رقم )949( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )اأنتون للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127960، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: كبرى بي بي بلوار ح�شين �شاه غالم ح�شين �شاه، و PAVITHRA MURUGAN، و 

.ANTONY AJITH SELVARAJ

اإعالن رقم )950( ل�شنة 2020

ب�شاأن حل وت�شفية �شركة

ونقل ملكية قيدها اإىل �شركة قائمة

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مجموعة النجوم ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-53003، 

الم�شئولية المحدودة الم�شماة  ال�شركة ذات  ال�شركة ونقل ملكية قيدها الى فرع من فروع  طالبين حل وت�شفية 

)عبداهلل اأحمد ال�شيقل واأولده ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-16281.

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين في ال�شركة التي تم حلُّها قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من 

المادة )335( من  بن�س  وعماًل  ل�شنة 2001.  رقم )21(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون 

القانون المذكور يدعو الم�شفي جميع دائني ال�شركة الُمحلَّة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات 

الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

اأحمد عبداهلل احمد ال�شيقل

ahmed@stargroupbh.com

 0097317210662
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ا�شتدراك

ُنـ�ِشـر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3474( املوؤرخ يف 4 يونيو 2020، القرار رقم )63( 

ل�شنة 2020 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية 

عبداهلل  حممد   -2" منه  الأوىل  املادة  يف  ورد  وقد  الق�شائي،  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  �شفة 

�شاكر"، وال�شحيح هو "2- حممد علي �شاكر عبداهلل".

لذا لزم التنويه.


