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قرار رقم )9( ل�سنة 2020 ب�ضاأن تخفي�ض واإعفاء

 من بع�ض الر�ضوم املفرو�ضة لدى هيئة تنظيم �ضوق العمل

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

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

بالقرار رقم )67( ل�شنة 2013،

2008 ب�شاأن رد ر�شوم ت�شاريح العمل وتخفي�س ر�شم طلب  وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 

الأجنبي،  للعامل  بالن�شبة  ال�شهري  الر�شم  �شداد  يف  التاأخري  عن  غرامة  وفر�س  املهنة  تغيري 

وتعديالته،

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

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

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

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

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

لالأن�شطة املهنية،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإعفاء من بع�س الر�شوم لدى هيئة تنظيم �شوق 

العمل،

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

وبناًء على عر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ُقرر االآتي:

املادة االأوىل

ُتخف�س ر�شوم هيئة تنظيم �شوق العمل املُقررة لإ�شدار وجتديد جميع فئات ت�شاريح العمل 

بن�شبة  الهيئة،  حت�شلها  التي  ال�شهرية  الر�شوم  وجميع  الت�شريح،  �شالحية  من  الأوىل  لل�شنة 

خم�شني باملائة )50%(، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من بداية �شهر يوليو 2020.
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املادة الثانية

ُيار�شون  الذين  العمل  اأ�شحاب  ُيعفى  القرار  هذا  من  الأوىل  املادة  اأحكام  من  ا�شتثناًء 

 )COVID-19( الأن�شطة التجارية الأكرث ت�شررًا من تداعيات انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

والتي ي�شدر بتحديدها قرار من نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�شئون املالية 

والقت�شادية والتوازن املايل من ر�شوم اإ�شدار اأو جتديد ت�شاريح العمل عن ال�شنة الأوىل من 

�شالحية الت�شريح، كما يعفون من الر�شوم ال�شهرية امل�شتحقة عليهم، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر 

اعتبارًا من بداية �شهر يوليو 2020.

املادة الثالثة

يف حال انتقال العامل ل�شاحب عمل اآخر اأثناء فرتة �شريان الت�شريح، يتحمل �شاحب العمل 

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

املادة الرابعة

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

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

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ذو القعدة 1441 هـ

الـمــوافــــــــق: 9 يــولــيـــــــــــــو 2020 م
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قرار رقم )11( ل�سنة 2020

بتعديل املادة )8( من الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية

و�ضوابط ا�ضتحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية

ال�ضادرة بالقرار رقم )77( ل�سنة 2013

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

 )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة   وعلى 

ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني  وعلى لئحة حتديد 

لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، وتعديالتها،

وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية، 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

الوظيفية  واملزايا  الرواتب  حتديد  لئحة  من  الثانية  الفقرة   )8( املادة  بن�س  ُي�شتبدل 

و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( 

ل�شنة 2013، الن�س الآتي:

تنتهي  حتى  للتحقيق  املـحال  للـموظـف  امل�شـتحقة  الـدورية  العـالوة  �شرف  يوقف  كما   «

اأو اخل�شم من الراتب ملدة تزيد  اإجراءات م�شاءلته، فـاإذا جـوزي بجزاء الف�شل من اخلدمة 

على �شبعة اأيام يحرم املوظف من العالوة الدورية املوقوف �شرفها له ملدة �شنة.

واإذا كان جزاء اخل�شم من الراتب ملدة تزيد على �شهر فال ت�شتحق العالوة الدورية ملدة 

�شنتني«.
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املادة الثانية

على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذو القعدة 1441هـ    

المــوافـــــــــق: 22 يـــونيـــــــو 2020 م
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قرار رقم )20( ل�سنة 2020

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية

ال�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2010

ال�ضادرة بالقرار رقم )51( ل�سنة 2012

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

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته،

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

)�شابعًا(،  البند   )36( )ج(،  الفقرة   )32(  ،)4( البند   )15( املواد  بن�شو�س  ُي�شتبَدل 

)44(، )45( الفقرة )1( البند )ب(، من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، الن�شو�س 

الآتية:

مادة )15( البند )4(:

»4- عدم جواز النظر يف ترقية املوظف الذي وقع عليه جزاء اخل�شم من الراتب اإل بعد 

انق�شاء املدة املقررة ملحو اجلزاء.”

مادة )32( الفقرة )ج(:

»ج- يجوز منح املوظف اإجازة خا�شة بدون راتب ب�شبب التفرغ للدرا�شة اأو للبحث العلمي 

التي يحددها  لل�شوابط  وفقًا  املخت�شة  ال�شلطة  وُتقدرها  املوظف  ُيبديها  اأخرى  اأ�شباب  لأية  اأو 

الديوان.«
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مادة )36( البند )�ضابعاً(:

»�شابعًا: اإذا جاءت تو�شية جلنة التحقيق بتوقيع جزاء اخل�شم من الراتب اأكـرث من �شـهر 

اإىل الف�شـل من اخلـدمة فيجـب اإحالته من ال�شلطة املخت�شة اإىل جملـ�س تاأديـب يـُ�شكل بقـرار 

مـن رئـيـ�س الديوان، ويجب اأن يت�شمن قرار الإحالة بيانًا حمددًا بالأفعال املن�شوبة للموظف.«

مادة )44(:

موافقة  بعد  املخت�شة  ال�شلطة  من  بقرار  ال�شتني  �شن  بلغ  الذي  املوظف  خدمة  مد  »يجوز 

وفقًا  وذلك  بالتعيني  املخت�شة  ال�شلطة  من  بقرار  العليا  الوظائف  ل�شاغلي  وبالن�شبة  الديوان، 

لل�شوابط الآتية:

اأن يكون التمديد لمدة �شنة واحدة اأو اأكثر بما ل يجاوز خم�س �شنوات في مجموعها ح�شب ما   -1

تقت�شيه الم�شلحة العامة.

تعذر الح�شول على المر�شح الموؤهل ل�شغل الوظيفة.  -2

األ يقل م�شتوى اأدائه لل�شنتين الأخيريتين عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات.  -3

اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شلوك.  -4

وي�شدر الديوان تعليمات باإجراءات تمديد الخدمة.”

مادة )45( الفقرة )1( البند )ب(:

 »ب- حُتدد اللجنة اإجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناًء على طلب من رئي�شها، وُت�شدر 

قراراتها باأغلبية الأع�شاء واإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه الرئي�س، ويجوز لها 

ال�شتعانة مبن تراه مالئمًا من املخت�شني بديوان اخلدمة املدنية اأو باجلهة احلكومية اأو اأي جهة 

حكومية اأخرى.

ويجـب علـى اللجنـة ا�شتدعاء مـمـثل عن ديـوان اخلدمة املدنية للم�شاركة يف مناق�شاتها دون 

يتعلق بجزاء اخل�شم من  التظلم  الت�شويت، متى كان مو�شوع  له �شوت معدود عند  يكون  اأن 

الراتب اأكرث من ع�شرة اأيام.«

املادة الثانية

اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  اإىل   )34( املادة  اإىل   )10( برقم  جديد  بند  ُي�شاف 

ل�شنة   )51( رقم  بالقرار  ال�شادرة   2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية 

2012، ن�شه الآتي:
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مادة )34( البند )10(:

�شريطة  الو�شائل،  بكافة  نظره  ن�شر وجهه  لوظيفته-  �شغله  – طوال  للموظف  يجوز   -10«

األ يتناول ما يثري اخلالفات يف املجتمع، اأو يوؤثر على الوحدة الوطنية، اأو يوجه النقد ل�شيا�شة 

احلكومة وقراراتها باأي و�شيلة من الو�شائل.«

املادة الثالثة

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  ُي�شتبدل بجدول املخالفات واجلزاءات املرافق بالالئحة 

 ،2012 ل�شنة   )51( رقم  بالقرار  ال�شادرة   2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

اجلدول املرافق بهذا القرار.

املادة الرابعة

على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

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

النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 ذو القعدة 1441 هـ

الـمــوافــــــــق: 9 يــولــيـــــــــــــو 2020 م
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 الرابعة	الثالثة	الثانیة	األولى	نوع المخالفة	الرقم

117	
التالمیذ على تحریض 

 ارتكاب مخالفات سلوكیة

خصم من ال
 3 منالراتب 

لى إ أسابیع فأكثر
الفصل من 

 الخدمة

خصم من ال
 3الراتب لمدة 
أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

من  الفصل
  الخدمة

118	
مساعدة التالمیذ على 

 الغش

خصم من ال
 3 منالراتب 

لى إ أسابیع فأكثر
الفصل من 

 الخدمة

خصم من ال
 3لمدة الراتب 

أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

من  الفصل
  الخدمة

119	
إثارة الخالفات الطائفیة 
 بین التالمیذ أو المدرسین

خصم من ال
 3 منالراتب 

لى إ أسابیع فأكثر
الفصل من 

 الخدمة

خصم من ال
 3الراتب لمدة 
أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

من  الفصل
  الخدمة

120	
أسئلة معلومات أو تسریب 

 االمتحان أو التلویح بھا

خصم من ال
 3الراتب لمدة 
أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

الفصل من 
   الخدمة

121	
الكتابة عن التالمیذ في 

 ورقة اإلجابة

خصم من ال
 3الراتب لمدة 
أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

الفصل من 
   الخدمة

122	
تعدیل ورقة إجابة التلمیذ 

 أثناء التصحیح

خصم من ال
 3لمدة  الراتب

أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

الفصل من 
   الخدمة

123	
تعدیل درجة التلمیذ التي 
 حصل علیھا في االمتحان

خصم من ال
 3الراتب لمدة 
أشھر إلى 
الفصل من 

 الخدمة

الفصل من 
  الخدمة

 
 
 

124	
التربح من خالل إعداد 
وطبع المذكرات وبیعھا 

 على الطلبة

خصم من ال
 3الراتب لمدة 

إلى أشھر 
الفصل من 

 الخدمة

الفصل من 
  الخدمة
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قرار رقم )1( ل�سنة 2020

 باإعفاء االأن�ضطة التجارية االأكرث ت�ضرراً من تداعيات 

)COVID-19( فريو�ض كورونا امل�ضتجد

من بع�ض الر�ضوم املفرو�ضة لدى هيئة تنظيم �ضوق العمل

نائب رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية لل�شئون المالية والقت�شادية والتوازن المالي:

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

الر�شوم املفرو�شة لدى  واإعفاء من بع�س  ب�شاأن تخفي�س   2020 ل�شنة  القرار رقم )9(  وعلى 

هيئة تنظيم �شوق العمل:

ُقرر االآتي:

املادة االأوىل

اأو جزئيًا ب�شفة  اأن�شطتهم التجارية كليًا  ُيعفى اأ�شحاب العمل الذين اقت�شت ال�شرورة وقف 

من  القرار،  هذا  �شدور  حتى   )COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  تداعيات  ب�شبب  احرتازية 

ر�شوم اإ�شدار اأو جتديد ت�شاريح العمل عن ال�شنة الأوىل من �شالحية الت�شريح، كما يعفون من 

الر�شوم ال�شهرية امل�شتحقة عليهم، وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، وت�شمل 

القطاعات الآتية:

قطاع ال�شفر والطيران.  -1

قطاع ال�شيافة والمطاعم.  -2

قطاع الخدمات ال�شخ�شية )ال�شالونات و�شالت الريا�شة والألعاب والترفيه(.  -3

قطاع النقل والموا�شالت.  -4

قطاع التاأهيل والتدريب )�شاملة ريا�س الأطفال(.  -5

قطاع البيع بالتجزئة )غير المواد الغذائية(.  -6

قطاع الخدمات الإدارية )العالقات العامة والإعالم وتنظيم الفعاليات(.  -7

قطاع ال�شحف والمجالت المحلية.  -8

اأي قطاعات اأخرى متاأثرة با�شتثناء القطاع المالي، والت�شالت، والأن�شطة العلمية والتقنية   -9

والحترافية، والتعليم الجامعي والمدار�س.
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املادة الثانية

الأوىل من هذا  املادة  وفق  املُعفاة  التجارية  بالأن�شطة  قائمة  العمل  �شوق  تنظيم  ت�شدر هيئة 

القرار وفق الت�شنيفات املعتمدة لدى الهيئة.

املادة الثالثة

وكافة  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

اجلهات املعنية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء

رئي�ض اللجنة الوزارية لل�ضئون املالية 

واالقت�ضادية والتوازن املايل

 خالد بن عبداهلل اآل خليفة

�شد بتاريخ: 18 ذو القعدة 1441هـ.

الـمــوافـــــق:  9 يــولــيــــــــــو 2020م.
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وزارة العدل وال�ضئون االإ�ضالمية واالأوقاف

قرار رقم )75( ل�سنة 2020

باعتماد ِخـْدمات اإلكرتونية وبريد اإلكرتوين

ـرات والطلبات الق�ضائية لتقدمي اللوائح وامل�ضتندات واملذكِّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

1971 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )7( مكرًرا، و)62( مكرًرا منه،

ال�شرعية،  املحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

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

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

ل�شنة 1996، وتعديالته،

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

ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وعلى املر�شوم رقم )57( ل�شنة 2016 ب�شاأن تبعية وتنظيم هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 

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

رقم )122( ل�شنة 2019،

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

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بالدعوى التجارية، ال�شادرة بالقرار رقم )30( ل�شنة 2020،

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

ل�شنة 2020،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإجراءات اخلا�شة بدعاوى الفواتري،

وعلى لئحة الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )42( ل�شنة 2020،

ـْعـن بال�شتئناف  وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2020 ب�شاأن ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية يف الطَّ

وبالتمييز،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

املادة االأوىل 

 يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبنية قرين كل منها: 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

موقـــع الهيئـــة: الموقع الإلكتروني للهيئة على �شبكة الإنترنـــت، وهو )www.iga.gov.bh( والذي 

يتيـــح عددًا مـــن الِخـْدمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة رْفـع الدعـــاوى الق�شائية وخدمة الطلبات 

ـرات الدعوى. الق�شائية وخدمة تقديم مذكِّ

الئحـــة الدعـــوى: لئحـــة اأيٍّ من الدعـــاوى المدنيـــة والتجاريـــة والعمالية ودعـــاوى المطالبات 

م في اأيِّ نوع من  ال�شغيـــرة والفواتيـــر والدعاوى ال�شرعيـــة، ولئحة الطلبات المتقابلة التي تقـــدَّ

هذه الدعاوى.

ـْعـن بال�شتئنـــاف اأو بالتمييز ولئحة ال�شتئناف الفرعي في الأحكام  ـْعـن: لئحة الطَّ الئحـــة الطَّ

ـْعـن،  ال�شـــادرة فـــي اأيٍّ من الدعاوى المدنية والتجاريـــة والعمالية ودعاوى الفواتيـــر القابلة للطَّ

ـْعــــن في الأحـــكام ال�شادرة في حدود الن�شـــاب الإنتهائي في الحـــالت ال�شتثنائية  ولئحـــة الطَّ

رة قانونًا، وفي الأحكام ال�شادرة في الدعاوى ال�شرعية. المقرَّ

الطلبات الق�ضائية: اأيٌّ من الطلبات اأو اللوائح المتعلقة بالآتي:

1- تعديل الطلبات الأ�شلية التي ُرِفـعت بها الدعوى، اأو اإ�شافة طلبات جديدة.

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ 2- الطلبات التَّ

3- الطلبات العار�شة.

ـل فيها. ـَدخُّ 4- طلب اخت�شام الغير اأو اإدخال خ�شم في الدعوى اأو التَّ

5- طلب ال�شمان الفرعي.

6- طلب اإعادة النظر في المحاكمة.

7- نظر الطلبات المو�شوعية المغفلة.

م من القرارات الق�شائية. ـَظـلُـّ 8- التَّ

9- الطلبات الأخرى المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.

م خالل مرحلة اإدارة الدعوى، اأو خالل جل�شات المرافعة  ـرات التي تقدَّ ـرات الدعوى: المذكِّ مذكِّ

ـْعـن. اأثناء نظر الدعوى اأو الطَّ

املادة الثانية 

كو�شيلة  غريها،  دون  الهيئة،  موقع  على  املتاحة  الق�شائية(  الدعاوى  )رفع  خدمة  ُتـعتَمـد 

ـْعـن اأو طلب اأمر الأداء وامل�شتندات املرفقة باأيٍّ منها. اإلكرتونية لتقدمي لئحة الدعوى اأو الطَّ

رة قانونًا، مبا يف  ـْعـن اأو طلب اأمر الأداء املتطلبات املقرَّ ويجب اأن ت�شتويف لئحة الدعوى اأو الطَّ

ر. ذلك �شداد الر�شم املقرَّ
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ويف الدعاوى املتقابلة وال�شتئناف الفرعي، يجب بيان رقم الدعوى الأ�شلية اأو رقم ال�شتئناف 

الأ�شلي بح�شب الأحوال.

املادة الثالثة 

ُتـعتَمـد خدمة )تقدمي طلبات ق�شائية( املتاحة على موقع الهيئة، دون غريها، كو�شيلة اإلكرتونية 

ر عنها. لتقدمي الطلبات الق�شائية وامل�شتندات املرفقة بها، مبا يف ذلك ما يفيد �شداد الر�شم املقرَّ

ويكون اإعالن اخل�شوم بالطلبات الق�شائية بالو�شائل املعتَمـدة، مبا يف ذلك الو�شائل الإلكرتونية.

املادة الرابعة 

كو�شيلة  غريها،  دون  الهيئة،  موقع  على  املتاحة  الدعوى(  ـرات  مذكِّ )تقدمي  خدمة  ُتـعتَمـد 

ـرات الق�شائية وامل�شتندات املرفقة بها، وكذا امل�شتندات الأخرى الإ�شافية  اإلكرتونية لتقدمي املذكِّ

م بها اأطراف النزاع. التي يتقدَّ

املادة اخلام�ضة 

ـل الهجومي اأو الن�شمامي اأو اعرتا�س اخلارج عن اخل�شومة وامل�شتندات  ـَدخُّ م لوائح التَّ تقدَّ

املرفقة باأيٍّ منها عن طريق الربيد الإلكرتوين )intervention@moj.gov.bh( دون غريه. ويتلقى 

ر، وُيـعتَبـر تاريخ �شداد الر�شم هو  ـة تت�شمن رقم الإعداد والر�شم املقرَّ م الالئحة ر�شالة ن�شيَّ مقدِّ

تاريخ ت�شجيل الالئحة.

املادة ال�ضاد�ضة 

ـرات وامل�شتندات عن طريق اخلدمة الإلكرتونية اأو الربيد  يجب تقدمي اللوائح والطلبات واملذكِّ

م عن طريق خدمة  الإلكرتوين املعتَمـد لتقديها ِطـْبـًقا لأحكام هذا القرار، ول ُيـعتد باأيٍّ منها يقدَّ

اإلكرتونية اأخرى اأو بريد اإلكرتوين اآخر.

املادة ال�ضابعة 

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�ضئون االإ�ضالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  16 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 7  يـــــولــيـــــــــــو  2020م
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وزارة العدل وال�ضئون االإ�ضالمية واالأوقاف

 قرار رقم )76( ل�سنة 2020

ب�ضاأن ا�ضتخدام الو�ضائل والتطبيقات االإلكرتونية يف تنفيذ

برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

وتعديالته،

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

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

ل�شنة 2018،

2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم عليهم  وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 

بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، 

تنفيذ  واآلية  ـة  املعنيَّ اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )76( رقم  الداخلية  وزير  قرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )64( ل�شنة 2020،  العقوبات والتدابري البديلة، املعدَّ

وبعد التفاق مع وزير الداخلية، واجلهات امل�شاهمة يف توفري برامج التاأهيل والتدريب للمحكوم 

عليهم بعقوبات بديلة،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما 

مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

االإدارة: اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

مـــة لبرنامج تاأهيل وتدريب للمحكـــوم عليهم بعقوبات  الجهـــة: الجهـــة العامة اأو الخا�شة المقدِّ

بديلة.

مادة )2(

يجوز للجهة ا�شتخدام اإحدى الو�شائل اأو التطبيقات الإلكرتونية لتنفيذ برامج التاأهيل والتدريب 

عن ُبـعد.
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مادة )3(

ر تنفيذ برامج التاأهيل والتدريب عن ُبـعد با�شتخدام اإحدى الو�شائل  يجب على اجلهة التي تقرِّ

اأو التطبيقات الإلكرتونية مراعاة ما ياأتي:

تام من  وبو�شوح  بَجـودة عالية  والتدريب �شوتًا و�شورة  التاأهيل  برامج  يتم بث محتوى  اأن   -1

خالل النظام اأو التطبيق الإلكتروني، واأن ُيـثَبـت من خالله ح�شور المحكوم عليهم.

2- اأن يكون النظام اأو التطبيق الإلكتروني من بين اأحد الأنظمة اأو التطبيقات التي توافق عليها 

ـنها من تحقيق الإ�شراف والرقابة على التنفيذ. الإدارة، وبما يَمـكِّ

مادة )4(

مع عدم الإخالل باأحكام القرار رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد برامج التاأهيل والتدريب 

للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة واإجراءات تنفيذها، تخت�س اجلهة بتنظيم اإجراءات تقدمي الربامج 

عن ُبـعد، وذلك مبراعاة ما ياأتي:

اأو  النظام  اعتماد  قبل  المنا�شبة  والرقابة  العمل  اآلية  لتحديد  الإدارة  مع  م�شبقًا  التن�شيق   -1

التطبيق الإلكتروني في تنفيذ برنامج التاأهيل والتدريب عن ُبـعد، وكذلك في مرحلة التطبيق 

ـق من التزام المحكوم عليهم بح�شور البرنامج عن ُبـعد ومدى ان�شباطهم. ـَحـقُّ للتَّ

2- اإخطار المحكوم عليهم الخا�شعين لبرامج التاأهيل والتدريب بتواريخ ومواعيد المحا�شرات 

عن ُبـعد.

ـن مدى التزام المحكوم عليهم بالتنفيذ. 3- تزويد الإدارة بالتقارير الدورية المطلوبة التي تبيِّ

مادة )5(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�ضئون االإ�ضالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1441هـ 

الـمــوافــــــــق: 8 يـولــيـــــــــــــــو 2020م
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قرار رقم )1( ل�سنة  2020   

ب�ضاأن اإدارة و�ضائط التربيد وِوْحـدات التربيد وِوْحـدات التكييف

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

ل باملر�شوم بقانون  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

رقم )8( ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ )النظام(  قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )54( رقم  القانون  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر االآتي:

مادة )1(

التعــــاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كلٍّ منها، ما 

مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ض: المجل�س الأعلى للبيئة.

الجهـــة المخت�ضـــة: اأية جهة حكوميـــة اأو غير حكومية يتم التن�شيق معها مـــن ِقـَبـل المجل�س في 

تنفيذ اأحكام هذا القرار.

ِوْحـدات التبريد: كافة اأنواع اأجهزة ِوْحـدات تبريد الهواء المنزلية اأو التجارية اأو ال�شناعية.

ِوْحـدات التكييف: كافة اأنواع اأجهزة ِوْحـدات تكييف الهواء المنزلية اأو التجارية اأو ال�شناعية.  

�س له  ـلـــو ِوْحــــدات التبريـــد وِوْحــــدات التكييـــف: ال�شخ�ـــس الطبيعـــي اأو المعنـــوي المرخَّ م�ضغِّ

والم�شئول عن تركيب اأو ت�شغيل اأو �شيانة ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف.

�ضعة التبريد: الكمية المنَتـجة من طاقة التبريد اأو التكييف مقا�شة باإحدى الِوْحـدات المعيارية 

المتعاَرف عليها دوليًا )طن تبريد اأو كيلوواط(.  

طن تبريد: �شعة التبريد المكافئة لـ BTU 12،000 )ِوحدة حرارية بريطانية( ما يعادل 3.157 

كيلوواط.

و�ضيـــط التبريد: مادة ُت�شتخَدم فـــي تبادل ونقل الحرارة في ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف 

ف دوليًا بالرمز )R( متبوعًا برقم الو�شيـــط ح�شب ت�شنيف الجمعية الأمريكية لمهند�شي  وتعـــرَّ

التبريد والتكييف والتدفئة 

)American Society of Heating، Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: ASHRAE(
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ـم لنقل اأو تخزين و�شائـــط التبريد ب�شورة م�شغوطة ِوْفـق  حاويـــة و�ضيـــط التبريد: منَتـج م�شمَّ

ا�شتراطات ومعايير دولية.

المن�ضاأة: اأيُّ �شخ�س:

-   ينتج اأو يعيد تعبئة اأو ي�شتخدم اأو ي�شترجع اأو يجمع اأو ي�شت�شلح و�شائط التبريد.

ر و�شائط التبريد. -   ي�شتورد اأو ي�شدِّ

ر ِوْحـدات التبريد اأو ِوْحـدات التكييف. -   ي�شتورد اأو ي�شدِّ

-   يعر�س و�شائط التبريد اأو ِوْحـدات التبريد اأو ِوْحـدات التكييف لأغرا�س تجارية.

التبريد  ِوْحـدات  في  الت�شريب  عمليات  اإيقاف  اأو  فْحـ�س  اأو  �شيانة  اأو  بتركيب  يقوم     -

وِوْحـدات التكييف.

-   ي�شرف على ت�شغيل ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف.

المراكـــز المعتَمـــدة: المراكز المتخ�ش�شة بممار�شة عمليات ا�شت�شالح و�شائط التبريد، والتي 

يتم اعتمادها من ِقـَبـل المجل�س ِوْفـقًا للملحق )7(.

ـمة لال�شتخدام المتكرر ويمكن اإعادة  حاوية قابلة الإعادة التعبئة: حاوية و�شيط التبريد الم�شمَّ

تعبئتها. 

ـمة لال�شتخـــدام مرة واحدة  حاويـــة غيـــر قابلـــة الإعـــادة التعبئة: حاوية و�شيـــط التبريد الم�شمَّ

وغير قابلة لإعادة التعبئة.

ا�ضترجاع و�ضائط التبريد: جْمـع وتخزين و�شائط التبريد من ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف 

اأثناء عمليات ال�شيانة اأو قبل التخل�س من الِوْحـدات بنهاية عمرها الت�شغيلي.

ا�ضت�ضالح و�ضائط التبريد: اإعادة معالجة و�شائط التبريد ِوْفـقًا لمعايير الو�شائط الجديدة من 

ذات النوع من اأجل اإعادة ال�شتخدام. 

اإدارة و�ضائـــط التبريـــد وِوْحــــدات التبريـــد وِوْحــــدات التكييـــف: جميـــع العمليـــات التي تتطلب 

ا�شتيـــراد اأو ت�شدير اأو ا�شترجـــاع اأو ا�شت�شالح و�شائط التبريد، وا�شتيـــراد اأو ت�شدير اأو تداول 

حاويـــات و�شائـــط التبريد، وكذلك ا�شتيـــراد اأو ت�شدير اأو تـــداول اأو ت�شجيـــل اأو �شيانة ِوْحـدات 

التبريد وِوْحـدات التكييف.

مادة )2(

الهدف من القرار

يهدف هذا القرار اإىل تنظيم عملية اإدارة و�شائط التربيد وِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف، 

مبا يف ذلك:

اأ-   ت�شجيل ِوْحدات التبريد وِوْحـدات التكييف.

ب- مْنـع اإطالق و�شائط التبريد في الغالف الجوي.

ج- اإدارة حاويات و�شائط التبريد.
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د- تدريب الفنيين وترخي�شهم، وترخي�س المن�شاآت وم�شغلي ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف 

العاملين في قطاعي تبريد وتكييف الهواء.

مادة )3(

نطاق التطبيق

الأ�شخا�س  و�شائر  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  كافة  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

و�شائط  باإدارة  املتعلقة  اإطار ممار�شاتهم  التجاري، يف  ال�شجل  ـدين يف  املقيَّ واملعنويني  الطبيعيني 

التربيد وِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف.

مادة )4(

ا�ضترياد اأو ت�ضدير اأو تداُول و�ضائط التربيد وِوْحـدات التربيد وِوْحـدات التكييف

تلتزم كل من�شاأة قبل ا�شتيراد اأو ت�شدير اأو اإعادة ت�شدير اأو تداول و�شائط التبريد اأو و�شائط  اأ- 

بالإجراءات  اللتزام  مع  المجل�س،  من  ترخي�س  على  بالح�شول  تدويرها  المعاد  التبريد 

وال�شتراطات والمعايير المعتَمـدة من ِقـَبـل المجل�س، ِوْفـقًا للملحق )1(.

ب- تلتزم كل من�شاأة قبل ا�شتيراد ِوْحـدات التبريد اأو ِوْحـدات التكييف بالح�شول على ترخي�س 

من المجل�س، مع اللتزام بالإجراءات وال�شتراطات والمعايير المعتَمـدة من ِقـَبـل المجل�س، 

ِوْفـقًا للملحق )1(.   

ج- تلتزم المن�شاآت الم�شتوردة لو�شائط التبريد اأو ِوْحـدات التبريد اأو ِوْحـدات التكييف باإعادة 

تلك  كانت  �شواًء  ر  الم�شدِّ البلد  اإلى  القرار  هذا  لأحكام  المطابقة  غير  ال�شحنات  ت�شدير 

ال�شحنات م�شتوَردة اأو منقولة عبورًا.

تلتزم المن�شاآت الم�شتوِردة لو�شائط التبريد، بتقديم ك�شوف ربع �شنوية للمجل�س، بالكميات  د- 

ـمة  مَدعَّ ب�شرائها  قامت  التي  الجهات  واأ�شماء  التبريد،  و�شائط  من  والم�شتخَدمة  المباعة 

الة على �شحتها، ِوْفـق النماذج التي يعدها المجل�س لذلك. بالوثائق الدَّ

اأو م�شِغـلِّـي ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات  ِقـَبـل المن�شاآت  ُيـحَظـر �شراء و�شائط التبريد اإل من  هـ- 

ـ�شين ِوْفق الترخي�س البيئي لو�شائط التبريد.  التكييف اأو الفنيين المرخَّ

مادة )5(

ت�ضجيل ِوْحـدات التربيد وِوْحـدات التكييف

يلتزم كلٌّ من المن�شاآت وم�شِغـلِّـي ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف بت�شجيل بيانات ِوْحـدات  اأ- 

التبريد وِوْحـدات التكييف المثَبـتة لديها اأو التي يتم ا�شتبدالها بِوْحـدات حديثة، خالل فترة 
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ل تتجاوز 12 �شهرًا من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار، وذلك ِوْفـق نظام الت�شجيل والنماذج 

المعتَمـدة من المجل�س، وهي:

1- جميع اأنواع ِوْحـدات التكييف التي تزيد �شعاتها التبريدية على 15 طن تبريد )180000 

.)BTU – وحدة حرارية

المختلفة،  ال�شناعية  اأو  التجارية  لالأغرا�س  الم�شتخَدمة  التبريد  ِوْحـدات  اأنواع  2- جميع 

ـحة في الملحق )2(. والمو�شَّ

ويجب على املجل�س اأن يقوم بو�شع اآلية ت�شجيل تدريجية وْفـق حجم املن�شاآت.

ب- يلتزم كلٌّ من المن�شاآت وم�شِغـلِّـي ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف المذكورين في الفقرة 

الخدمة  في  مدَمـجة  اأو  م�شتقلة  ِوْحـدة  لكل  �شجالت  وِحـْفـظ  باإن�شاء  المادة،  )اأ( من هذه 

التي  النماذج  ِوْفـق  ِوْحـدة  لكل  ال�شيانة  وعمليات  والت�شغيلية  الخا�شة  البيانات  بها  ـَنة  مبيَّ

يعدها المجل�س لذلك.

مادة )6(

مْنع اإطالق و�ضائط التربيد يف الغالف اجلوي

ـد لو�شائط التبريد في الغالف الجوي في اأيٍّ من العمليات المتعلقة  اأ- ُيـحَظـر الإطالق الُمَتَعمَّ

بو�شائط التبريد.

ب- على المن�شاآت وم�شِغـلِّـي ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف التي تحتوي على و�شائط التبريد، 

ب تلك الو�شائط في الغالف  اتخاذ الحتياطات الالزمة لمْنـع الإطالق غير المق�شود اأو ت�شرُّ

ب هذه الو�شائط، وعلى الأخ�س  الجوي، وعليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحد من ت�شرُّ

ما ياأتي:

ب و�شائط التبريد، مع توفير و�شائل الفح�س  1- و�شع نظام للفح�س الدوري لحتمالية ت�شرُّ

تبريد  15 طن  التبريدية على  �شعاتها  والتي تزيد  التكييف  لِوْحـدات  بالن�شبة  المنا�شبة 

.)BTU – 180000 وحدة حرارية(

2-  عمل الترتيبات الالزمة ل�شترجاع و�شائط التبريد اأثناء عمليات ال�شيانة، بقدر الإمكان 

من الناحية التقنية؛ وذلك ل�شمان اإعادة ا�شتخدامها، اأو ا�شت�شالحها من ِقـَبـل المراكز 

المعتَمـدة من المجل�س.
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مادة )7(

اإدارة حاويات و�ضائط التربيد

ـة بالموا�شفات والمقايي�س بالتن�شيق مع المجل�س ال�شتراطات والمعايير  ت�شع الجهة المعنيَّ اأ- 

الخا�شة بحاويات و�شائط التبريد القابلة لإعادة التعبئة. 

ب- تلتزم المن�شاآت بو�شع مل�شقات تعريفية وا�شحة وغير قابلة لالإزالة على حاويات و�شائط 

التبريد القابلة لإعادة التعبئة ِوْفـقًا للنماذج التعريفية التي يعدها المجل�س. 

لإعادة  المتخ�ش�شة  المراكز  بترخي�س  الخا�شة  والمعايير  ال�شتراطات  المجل�س  يعتمد  ج- 

تعبئة حاويات و�شائط التبريد ِوْفـقًا للملحق )4(.

مادة )8(

 التدريب والرتخي�ض 

في  ــواردة  ال وال�شتراطات  للمعايير  وِوْفـقًا  المخت�شة  الجهة  مع  بالتعاون  المجل�س  يقوم  اأ- 

ـِلـي ِوْحـدات التبريد  الملحقين )5( و)6( باإ�شدار ترخي�س بيئي للفنيين والمن�شاآت وم�شغِّ

التكييف،  وِوْحـدات  التبريد  ِوْحـدات  تركيب و�شيانة  العاملين في مجال  التكييف  وِوْحـدات 

ي�شمى )الترخي�س البيئي لو�شائط التبريد( 

.)Environmental Refrigerant License، Bahrain-ERL(    

مجال  في  العاملين  التكييف  وِوْحـدات  التبريد  ِوْحـدات  ــِلي  وم�شغِّ المن�شاآت  من  كلٌّ  يلتزم  ب- 

العاملين  الفنيين  من   %50 بترخي�س  التكييف،  وِوْحـدات  التبريد  ِوْحـدات  و�شيانة  تركيب 

ل  فتـرة  خـالل  التكييف  وِوْحــدات  التبريـد  ِوْحــدات  �شيانـة  اأو  تركيب  قطاعي  في  لديهـا 

تتجاوز 18 �شهرًا من تاريخ العمل باأحكام القرار وذلك بعد تدريبهم، على اأْن تلتزم المن�شاآت 

ـُلـو ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف بتدريب باقي الفنيين خالل فترة لتتجاوز 30  وم�شغِّ

�شهرًا من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار تمهيدًا للح�شول على الترخي�س.

ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف  ـِلـي  د ترخي�س الفنيين العاملين لدى المن�شاآت وم�شغِّ ويجدَّ

كل خم�س �شنوات.

ال�شتراطات  المجل�س  مع  بالتن�شيق  التدريبية  المراكز  بترخي�س  ـة  المعنيَّ الجهة  ت�شع  ج- 

جودة  واعتماد  لمراقبة  المنا�شبة  والآليات  التدريب،  مراكز  بترخي�س  الخا�شة  والمعايير 

مخرجاتها. 
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مادة )9(

ِوْحـدات التربيد وِوْحـدات التكييف وحاويات و�ضائط التربيد املحظورة

والتي   ،)CHILLERS( المركزية  التكييف  ــدات  ـــ ِوْح مــن  �شعات  ــة  اأي ا�شتيراد  ُيـحَظـر  اأ- 

يناير  من  الأول  من  بــدءًا   )HCFCs( الهيدروكلوروفلوروكربونية  التبريد  بو�شائط   تعمل 

لعام 2020. 

ب- ُيـحَظـر ا�شتيراد ِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف الم�شتعَمـلة.

ـحة  ج- ُيـحَظـر ا�شتيراد حاويات و�شائط التبريد المحمولة غير القابلة لإعادة التعبئة، والمو�شَّ

وغير  لديها  المتبقية  الكميات  المجل�س عن  اإبالغ  المن�شاآت  وعلى جميع  الملحق )3(.  في 

تاريخ  من  �شهرين  التعبئة خالل  لإعادة  القابلة  غير  التبريد  و�شائط  حاويات  من  المباعة 

العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )10( 

التفتي�ض

الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  متكني  القرار  هذا  اأحكام  بتطبيق  ـة  املعنيَّ اجلهات  على  يجب 

ـق من تطبيق اأحكام القانون وهذا القرار، كما يجب  ـَحـقُّ املنتَدبني من القيام باأعمال التفتي�س والتَّ

ـْبـط الق�شائي بغر�س متكينهم  عليها ت�شهيل اإجراءات التفتي�س واإبداء التعاون التام مع ماأموري ال�شَّ

من الطالع على جميع البيانات واملعلومات ال�شحيحة الالزمة لأداء مهامهم.

مادة )11(

النفاذ

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض املجل�ض االأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 24 يـونـيـــــــــو 2020م
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قرار رقم )2( ل�سنة 2020

بتحديد فئات ر�ضوم تراخي�ض و�ضائط التربيد 

وِوْحـدات التربيد وِوْحـدات التكييف 

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

ل باملر�شوم بقانون  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

رقم )8( ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ )النظام(  قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )54( رقم  القانون  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وِوْحـدات  التبريد  وِوْحـدات  التربيد  و�شائط  اإدارة  ب�شاأن   2020 ل�شنة  القرار رقم )1(  وعلى 

التكييف،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

د فئات ر�شوم تراخي�س و�شائط التربيد وِوْحـدات التبريد وِوْحـدات التكييف على النحو  ُتـحدَّ

الوارد باجلدول املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

املفرو�شة طبقًا  الر�شوم  للبيئة حت�شيل  الأعلى  باملجل�س  واملالية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  تتوىل 

لالإجراءات املعمول بها.

املادة الثالثة

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض املجل�ض االأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 24 يـونـيـــــــــو 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

قرار رقم )36( ل�سنة 2020

ب�ضاأن �ضروط و�ضوابط ا�ضتحقاق الدعم املايل 

الأجور العمال البحرينيني يف القطاع اخلا�ض خالل الفرتة 

من يوليو اإىل �ضبتمرب 2020

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، 

وتعديالته،

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

الأخ�س املادة )8( منه،

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

وعلى قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )12 – 2563( ال�شادر بجل�شته رقم )2563( املنعقدة 

29 يونيو2020 باملوافقة على تكفل احلكومة برواتب البحرينيني املوؤمن عليهم يف القطاع  بتاريخ 

اخلا�س ملدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر يوليو 2020،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قـــرر االآتي:

املادة االأوىل

 ،)COVID-19( امل�شتجد  تداعيات فريو�س كورونا  املت�شررة من  واملن�شاآت  ال�شركات  حتدد 

والتي ت�شتحق الدعم املايل لأجور العمال البحرينيني، على النحو الآتي:

قطاع ال�شفر والطيران.    -1

قطاع ال�شيافة والمطاعم.   -2

قطاع الخدمات ال�شخ�شية )ال�شالونات و�شالت الريا�شة والألعاب والترفيه(.    -3

القطاع ال�شناعي.   -4

القطاع ال�شحي.   -5

قطاع النقل والموا�شالت.    -6

قطاع التاأهيل والتدريب )�شاملة ريا�س الأطفال(.   -7
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قطاع البيع بالتجزئة )غير المواد الغذائية(.   -8

قطاع الخدمات الإدارية )العالقات العامة والإعالم وتنظيم الفعاليات(.    -9

10- قطاع العقارات والمكاتب الهند�شية والفنية والمقاولت.  

11- قطاع ال�شحف والمجالت المحلية. 

12- اأي قطاعات اأخرى متاأثرة با�شتثناء القطاع المالي، والت�شالت، والأن�شطة العلمية والتقنية 

والحترافية، والتعليم الجامعي والمدار�س.

املادة الثانية

ي�شرتط ل�شتحقاق ال�شركات واملن�شاآت للدعم املايل لأجور العمال البحرينيني ما ياأتي:

1- توقف العمل فيها كليًا اأو جزئيًا ب�شكل يوؤثر على قدرتها على الوفاء باأجور العاملين لديها.

2- اللتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي.

فترة  طوال  لديها  العاملين  البحرينيين  العمال  اأجور  من  المتبقية  الن�شبة  بدفع  اللتزام   -3

الدعم المالي.

ل�شرف  الــمــقــررة  الــمــواعــيــد  فــي  كاملة  البحرينيين  الــعــمــال  اأجـــور  ب�شرف  ــزام  ــت الل  -4

كورونا  فيرو�س  تداعيات  لمواجهة  الــالزمــة  التدابير  اتخاذ  نظير  خ�شم  دون   الأجـــور 

.)COVID-19( الم�شتجد

5- اأن يكون العامل البحريني الم�شتحق لدعم الأجور من الموؤمن عليهم بموجب قانون التاأمين 

الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 حتى نهاية �شهر يونيو 2020، 

اأو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتاأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني 

للتوظيف حتى نهاية ال�شهر الذي ي�شبق تاريخ ال�شرف.

املادة الثالثة

تقوم وزارة العمل والتنمية الجتماعية بدرا�شة قائمة ال�شركات واملن�شاآت امل�شتفيدة من الدعم 

املايل لأجور العمال البحرينيني املقدم يف احلزمة املالية والقت�شادية الأوىل، وحتديد ال�شركات 

واملن�شاآت امل�شتحقة للدعم بح�شب القطاعات الأكرث ت�شررًا وفقًا للمادة الأوىل من هذا القرار.
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املادة الرابعة

تقوم وزارة العمل والتنمية الجتماعية باإحالة قائمة ال�شركات واملن�شاآت امل�شتحقة للدعم املايل 

لأجور العمال البحرينيني اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي لتحويل مبالغ الدعم اإىل ال�شركات 

واملن�شاآت خالل الأ�شبوع الرابع من كل �شهر.

املادة اخلام�ضة

تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيـذ  الجتماعية  والتنمية  العمـل  وزارة  وكيـل  على 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 ذو القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 8 يـولـيــــــــــــــو 2020م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 قرار رقم )78( ل�سنة 2020

ـامات الوجه الطبية ب�ضاأن حْظـر ت�ضدير بع�ض اأنواع كمَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

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،

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

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

ـامات الوجه الوقائية، وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن حْظـر ت�شدير كمَّ

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

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

 قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـامات الوجه الطبية التالية وذلك دون اإذن م�شبق من وزارة ال�شناعة  ُيـحَظـر ت�شدير اأنواع كمَّ

والتجارة وال�شياحة، ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار، وهي:

.N95-Face -1

.PFF3-Face -2

املادة الثانية 

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقــب 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

– تنفيذ اأحكام هذا القرار،  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة واملعنيني 

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

وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

زايد بن را�ضد الزياين

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 8 يـولـيـــــــــــــــــو 2020م
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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )38( ل�سنة 2020

 ب�ضاأن اال�ضرتاطات واالإجراءات ال�ضحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها

 يف املحال التجارية وال�ضناعية

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شلع من املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع  �شراء بع�س 

،)COVID-19(

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

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

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

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

مات  ومعقِّ ازات  وقفَّ امات  كمَّ من  العاملين  لجميع  ال�شخ�شية  الوقاية  اأدوات  كافة  2- توفير 

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

وال�شتخدام  الواقية  ـامات  الكمَّ وارتــداء  للعاملين،  ال�شخ�شية  النظافة  بمراعاة  3- اللتزام 

ال�شحيح للقفازات.

4- تقليل عدد العمال في مناطق العمل.

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

6- الك�شف عن الحالة ال�شحية للعاملين ب�شكل يومي، وقيا�س درجة حرارة الج�شم قبل الدخول 
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لمواقع العمل، وكذلك قيا�س درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل.

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

ة اأو ارتفاع في درجة الحرارة، ُيـ�شتبَعد العامل وُيـحَظـر عليه القيام  التهاب في الحْلق اأو كحَّ

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

الكورونا )444(.

وال�شابون  الماء  ا�شتخدام  خالل  من  ال�شحيحة  بالطريقة  الأيــدي  لتعقيم  العمال  8- توجيه 

م وغ�شيل اليدين من ال�شابون ثم  وفْرك الأ�شابع وفْرك كف اليد بالأ�شابع وفْرك الِمْع�شَ

تن�شيف اليدين. 

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

 اأ-     قبل اإعداد الطعام. 

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

ام.   ج-    بعد ا�شتخدام الحمَّ

 د-     بعد مالم�شة الفم اأو الأنف. 

 هـ-      قبل وبعد مناولة المواد الغذائية للزبائن. 

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

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

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

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

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

املادة الثانية

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

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

املادة الثالثة

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

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

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

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 5 يـولــيــــــــــــــــو 2020م
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وزارة ال�ضحة

قرار رقم )39( ل�سنة 2020

ــَبــاُعـد االجتماعي التي يتعيَّـن اتِّـخاذها يف املحالِّ التجارية   ب�ضاأن تدابري التَّ

)COVID-19( وال�ضناعية الحتواء ومْنـع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

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، 

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شلع من املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع  �شراء بع�س 

،)COVID-19(

ـباعها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعيَّ

،)COVID-19( يف املحال 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

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

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

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

بواقع  وذلك  للمحل،  ال�شتيعابية  الطاقة  يفوق  الأ�شخا�س  من  عدد  بتواُجـد  ال�شماح  2- عدم 

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

ـن الحد الأق�شى لعدد الأ�شخا�س الم�شموح بتواُجـدهم داخل المحل  عند مدخل 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.
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المحل  مرتادو  عندها  ليقف  والخروج  الدخول  منافذ  عند  الأر�شيات  على  عالمات  ـع  4- و�شْ

بحيث ل تقل الم�شافة بين العالمة والأخرى عن متر.

عند  المحل  مرتادي  بوقوف  والخروج  الدخول  عند  النتظار  بتنظيم  اأكثر  اأو  عامل  5- تكليف 

العالمات المو�شوعة لذلك.

ـع اإر�شادات لمرتادي المحل بتعقيم  ـم لالأيدي عند منافذ الدخول والخروج، وو�شْ ـع 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

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

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�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 5 يـولــيــــــــــــــــو 2020م
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وزارة ال�ضحة

قرار رقم )40( ل�سنة 2020 

 با�ضتمرار العمل باأحكام القرار رقم )28( ل�سنة 2020

 ب�ضاأن بع�ض التدابري الوقائية التي يتعيَّـن اتِّـخاذها عند �ضراء

بع�ض ال�ضلع من املحالِّ التجارية وال�ضناعية

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

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

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

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

ـخاذها  اتِّ ـن  يتعيَّ التي  الوقائية  التدابري  بع�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )28( رقم  القرار  وعلى 

كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  من  ال�شلع  بع�س  �شراء   عند 

،)COVID-19( امل�شتجد

ـباعها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعيَّ

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

ـخاذها يف  ـن اتِّ ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

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

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن  ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  من  ال�شلع  بع�س  �شراء  عند  ـخاذها  اتِّ

كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء �شريانه.
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املادة الثانية

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

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

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 5 يـولــيــــــــــــــــو 2020م 
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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

ب�ضاأن اال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب تطبيقها يف املن�ضاآت التي حتتوي 

على برك وحمامات �ضباحة الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض 

)COVID-19( كورونا امل�ضتجد

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،

اتِّخاذها  يتعنيَّ  التي  الوقائية  التدابري  بع�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )28( رقم  القرار  وعلى 

كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  من  ال�شلع  بع�س  �شراء   عند 

،)COVID-19( امل�شتجد

باعها  وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعنيَّ اتِّ

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

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها يف 

،)COVID-19( املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع 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 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتِّخاذها  يتعنيَّ 

)COVID-19(، تلتزم كافة املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة بتطبيق ال�شرتاطات 

ال�شحية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  يعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقرَّ

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 ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1441هـ

الــمــوافـــــــق: 9 يــولـيـــــــــــــــــو 2020م



العدد: 3479 – الخميس 9 يوليو 2020

77

اال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب تطبيقها يف املن�ضاآت التي حتتوي 

على برك وحمامات �ضباحة

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

اأوًل: ال�شرتاطات العامة:

1-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري ا�شتمارة معدة من قِبَلها وحترر من قِبل مرتادي برك وحمامات 

ال�شباحة  وحمامات  برك  وارتياد  املن�شاأة  دخول  قبل  وذلك  املن�شاأة  يف  والعاملني  ال�شباحة 

واملرافق امللحقة بها، ويجب اأن تت�شمن ال�شتمارة طلب ملء البيانات ال�شخ�شية وعلى الأخ�س 

ي مدة )14( يومًا  نة بها والتي تغطِّ ال�شم ورقم التوا�شل والعنوان، والإجابة عن الأ�شئلة املدوَّ

ال�شابقة، وهي كالآتي:

 اأ-    هل تعاني اأو عانيت من اأيٍّ من الأعرا�س الآتية:

-     ارتفاع في درجة الحرارة.

-     �شعال.

-     اإجهاد وتعب.

-     �شيق في التنف�س.

-     فقدان حا�شة ال�شم.

-     فقدان حا�شة التذوق.

-    احتقان في الحلق.

  ب- هل خالطت اأحدًا يعاني من الأعرا�س المذكورة اأعاله اأو تم ت�شخي�شه بـفيرو�س كورونا  

الم�شتجد )COVID-19(؟

ج-  هل ت�شكن مع اأيِّ �شخ�س تحت الحْجر المنزلي؟ واإذا اأجاب ال�شخ�س بنعم على اأيٍّ من    

هذه الأ�شئلة، فيتوجب على اإدارة المن�شاأة منعه من دخول المن�شاأة.

تديرها احلفاظ على  التي  املن�شاأة  والعاملني يف  ال�شباحة  برك وحمامات  2- يجب على مرتادي 

م�شافة التباعد الجتماعي واملحددة مبرتين يف جميع الأوقات.

امات عند التعامل مع الغري، ويف حالة  3-    يجب على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة ارتداء الكمَّ

عدم اللتزام بذلك ُيطَلب من ال�شخ�س املخالف مغادرة املن�شاأة.

باعها من ِقَبل اإدارة املن�شاأة التي تدير برك وحمامات ال�شباحة: ثانيًا: اللتزامات الواجب اتِّ

1-  يجب على اإدارة املن�شاأة اإلزام العاملني التابعني لها باحلفاظ على النظافة ال�شخ�شية والعامة.
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طوال  والكمامات  القفازات  بلب�س  لها  التابعني  العاملني  اإلزام  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب    -2 

اأوقات العمل.

ق من  3-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام مقيا�س احلرارة )Infrared Thermometer( للتََّحقُّ

درجة حرارة العاملني ومرتادي برك وحمامات ال�شباحة قبل الدخول للمن�شاأة.

4-   يجب على اإدارة املن�شاأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارته )37،5( درجة مئوية اأو اأعلى اأو يعاين 

من اأعرا�س فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( من دخول املن�شاأة، وعليه مغادرتها فوًرا 

والت�شال على الرقم 444.

5-   يجب على اإدارة املن�شاأة ت�شجيل معلومات الت�شال بالعاملني والحتفاظ بها.

املجموعة  لعدد  الأق�شى  احلد  اإىل  ت�شري  مرئية  لفتات  ا�شتخدام  املن�شاأة  اإدارة  على  6-    يجب 

الواحدة وهو )5 اأ�شخا�س(.

7-    يجب على اإدارة املن�شاأة احلر�س على األ تتجاوز ن�شبة اإ�شغال الأفراد )30%( من �شعة املن�شاأة.

ر كحويل ل يقل تركيز املادة الكحولية فيه عن )70%( عند  8-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري مطهِّ

عة حول برك وحمامات ال�شباحة. املدخل ويف نقاط موزَّ

9-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري خمزن منا�شب حلفظ املواد الكيميائية وتخزينها.

10-  يجب على اإدارة املن�شاأة غ�ْشل املنا�شف باملاء الدافئ، بدرجة )80( اأو اأكرث دفئًا، على األ ت�شل 

لدرجة الغليان.

ال�شحية، وتطهري  لالإر�شادات  ِوْفقًا  املرافق  تنظيف وتطهري جميع  املن�شاأة  اإدارة  11- يجب على 

�شة لال�شتئجار اليومي بعد كل ا�شتخدام. املعدات والأدوات امل�شتعملة املخ�شَّ

12- يجب على اإدارة املن�شاأة تنظيف وتطهري دورات املياه ب�شكل كامل بعد كل ا�شتخدام، وتطهري 

الأجهزة الإلكرتونية عند مغادرة العمل، والتخلُّ�س من الأدوات ال�شخ�شية امل�شتخدمة ملرتادي 

برك وحمامات ال�شباحة ب�شكل �شحيح.

13- يجب على اإدارة املن�شاأة توفري عدد كاف من �شالل املهمالت والتخلُّ�س من القمامة ب�شورة 

دورية.

ثالثًا: ال�شرتاطات اخلا�شة بحو�س ال�شباحة:

اآمن للمياه التي تو�شع يف حو�س ال�شباحة بحيث  اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام م�شدر  1-    يجب على 

تكون نظيفة و�شفافة وكافية وخالية من امللوثات اجلرثومية والكيميائية والفيزيائية ومطابقة 

للموا�شفات ال�شحية املعتمدة من الإدارة املخت�شة.

ال�شباحة،  حو�س  مياه  لتعقيم  املعتمدة  الكيميائية  املواد  ا�شتخدام  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب    -2

تلك  ت�شجل  اأن  ب�شكل منتظم، على  ن�شبها  وقيا�س  املواد  لإ�شافة هذه  وتوفري معدات خا�شة 
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الن�شب وتاريخ اإ�شافتها يف جدول خا�س يحفظ يف امللف ال�شحي لتطلع عليه الإدارة املخت�شة، 

ويجب اأن ي�شرف على اإ�شافة هذه املواد اأ�شخا�س موؤهلني اأو جهة متخ�ش�شة ب�شيانة اأحوا�س 

ال�شباحة.

اأن تكون ن�شبة الكلورين الكلي املتبقي يف مياه حو�س  اإدارة املن�شاأة احلر�س على  3-   يجب على 

ال�شباحة ما بني )1-3( ون�شبة احلمو�شة ما بني )7،8-6،8(.

اإل بعد �شاعتني من تعقيم مياهه  اإدارة املن�شاأة عدم ال�شماح با�شتخدام احلو�س  4-   يجب على 

باملواد الكيميائية والتاأكد من ن�شبة تركيزها املنا�شبة.

يف  التباعد  لتحقيق  ال�شباحة  حو�س  داخل  املمرات  خطوط  تثبيت  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب     -5

امل�شافات، و�شمان احلفاظ على التباعد الجتماعي يف جميع الأوقات.

6-    يجب على اإدارة املن�شاأة عدم ال�شماح بدرو�س ال�شباحة وجتمعات فرق ال�شباحة بداخل احلو�س.

7-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري حرا�س الإنقاذ اأو غريهم من العاملني املوؤهلني لذلك عند مواقع 

حو�س ال�شباحة طوال اأوقات �شاعات العمل، واأن يتم تكليفهم بتنفيذ هذه ال�شرتاطات داخل 

حو�س ال�شباحة.

8-    يجب على اإدارة املن�شاأة اللتزام با�شرتاطات ال�شالمة لربك وحمامات ال�شباحة ال�شادرة من 

الوزير.

رابعًا: ال�شرتاطات اخلا�شة بغرف تبديل املالب�س:

1-    يجب على اإدارة املن�شاأة تدوير اخلزائن املعدة لال�شتخدام، وذلك بتحديد عدد من اخلزائن 

من خالل و�شع العالمات عليها بحيث يكون على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة ا�شتخدام 

تلك اخلزائن التي مت و�شع العالمة عليها فقط، ول يجوز ا�شتخدام اخلزائن من قبل الرواد 

مرتني متتاليتني.

2-   يجب توفري املناديل املطهرة ذات ال�شتخدام الواحد اأو البخاخات املعقمة اأو املعقمات التي ل 

يقل تركيز املادة الكحولية فيها عن )70%( على الأقل. 

3-    يجب على كل م�شتخدم للخزانة م�شحها قبل وبعد كل ا�شتخدام باملناديل املطهرة اأو املعقمات.

4-    يجب اإبقاء حمامات ال�شتحمام مغلقة.

5-    يجب اإزالة �شفرات احلالقة واأعواد تنظيف الأذن وجمففات ال�شعر من جميع غرف املالب�س.

توفري  املنا�شف اخلا�شة بهم، ويف حال  ال�شباحة  اأن يح�شر مرتادي برك وحمامات  6-   يف�شل 

املن�شاأة املنا�شف، فيجب الحتفاظ بها يف حاويات مغطاة ومعقمة ويتم متييزها بو�شوح على 

اأنها “نظيفة” اأو “م�شتعملة”.
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لها  ال�شباحة  املن�شاأة توجيه رواد برك وحمامات  اإدارة  التي يجب على  خام�شًا: ال�شرتاطات 

واللتزام بها من قبلهم:

1-    يجب على موظفي املن�شاأة توجيه مرتادي برك وحمامات ال�شباحة �شواء كانوا ب�شكل فردي اأو 

من خالل جمموعات باحلفاظ على م�شافة مرتين فيما بينهم يف جميع الأوقات.

2-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية حول اإر�شادات غ�شل اليدين 

ومعايري النظافة اجليدة. )متوفرة بوزارة ال�شحة بلغات متعددة(.

3-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية التي ُت�شري اإىل وجوب غ�شل 

مرتادي برك وحمامات ال�شباحة اأج�شادهم و�شعرهم باملاء وال�شابون املعقم قبل الذهاب اإىل 

حو�س ال�شباحة. 

4-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية التي ُت�شري اإىل �شرورة عدم 

م�شاركة مرتادي برك وحمامات ال�شباحة الأدوات اخلا�شة بهم كالنظارات الواقية وزعانف 

وقبعات ال�شباحة وغريها.

5-   يجب ت�شجيع مرتادي برك وحمامات ال�شباحة على اإح�شار املنا�شف وعبوات املياه اململوءة 

اخلا�شة بهم.

6-   توجيه مرتادي برك وحمامات ال�شباحة بالمتناع عن الت�شال اجل�شدي بالآخرين باأي �شكل 

التباعد  م�شافة  على  احلفاظ  مع  ا�شرتاحة،  اأخذ  عند  اأو  ال�شباحة  اأثناء  �شواء  الأ�شكال  من 

الجتماعي فيما بينهم.

�شاد�شًا: اأحكام ختامية:

وحمامات  برك  عند  جتارية  حمالت  اأو  �شياحية  مرافق  على  حتتوي  التي  للمن�شاآت  1-    يجوز 

ال�شباحة بيع �شلع التجزئة، على اأن يتم اللتزام بالإر�شادات وال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة 

بوزارة ال�شحة ملحالت البيع بالتجزئة التجارية، وت�شجيع العمالء على دفع الفواتري بطريقة 

مع  الت�شال  من  للحد  الت�شوُّق  اأثناء  العمالء  م�شاعدة  باملن�شاأة  العاملني  وعلى  اإلكرتونية. 

على  الوقوف  امل�شرتي  على  فيتوجب  ال�شراء،  عملية  اإجراء  العميل  اأراد  واإذا  املوجودات. 

دة اأثناء النتظار يف الطابور. العالمات الأر�شية املحدَّ

2-    يجب على اإدارة املن�شاأة توجيه املطاعم وحمالت بيع املواد الغذائية وامل�شروبات التابعة لها اأو 

اخلة �شمن نطاقها املكاين؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع اخلارجي. الدَّ

3-    تخ�شع املن�شاآت وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من ِقَبل اجلهات احلكومية املخت�شة للتاأكد 

من اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية.

4-    على كل من�شاأة اإغالق برك وحمامات ال�شباحة التابعة لها يف حال عدم قدرتها على تطبيق 

ال�شرتاطات واللتزامات املن�شو�س عليها يف هذا القرار.



العدد: 3479 – الخميس 9 يوليو 2020

81

وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )47( ل�سنة 2020

 ب�ضاأن وقف حت�ضيل اأجرة اال�ضت�ضارة الطبية العامة الواردة يف القرار

رقم )2( ل�سنة 2017 ب�ضاأن ر�ضوم اخلدمات ال�ضحية لغري البحرينيني

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 )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، 

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2020 ب�شاأن وقف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة الواردة 

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

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

 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(، 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

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

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

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

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 9 يـولــيــــــــــــــــو 2020م
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وزارة ال�ضحة

قرار رقم )48( ل�سنة 2020

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )25( ل�سنة 2020 ب�ضاأن العزل ال�ضحي 

وطريقة تنفيذه لالأ�ضخــــــــــا�ض امل�ضابني وامل�ضتبــــــــــــــــه يف اإ�ضابتهم 

 )COVID-19( بفريو�ض كورونا امل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

املواد )42(، )43(، )44( منه، 

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

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

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا 

امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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

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

ال�شارية، 

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2020 ب�شاأن العزل ال�شحي وطريقة تنفيذه لالأ�شخا�س امل�شابني 

 ،)COVID-19( وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد

الفريق  بتكليف   2020 يونيو   25 بتاريخ   )2020-238-5( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا )COVID-19(   بخف�س مدة احلجر املنزيل الحرتازي، 

العزل  بخف�س مدة   )COVID-19( كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  تو�شية  وعلى 

ال�شحي لكل الفئات اإىل ع�شرة اأيام، 

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

قرر االآتي

املادة االأوىل

2020 ب�شاأن العزل ال�شحي وطريقة  ُي�شتبدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )25( ل�شنة   

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  يف  وامل�شتبه  امل�شابني  لالأ�شخا�س  تنفيذه 

الن�س الآتي:
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ال�شحي ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  العزل  باإجراءات  بالتقيد  التالية  الفئات  “ تلتزم 
)COVID-19(، وذلك ملدة ع�شرة اأيام وفقًا لالآتي: 

اأو حجرهم لتلقي العالج الالزم وا�شتقرار  1-  الأ�شخا�س الذين ا�شيبوا بالفريو�س، ومت عزلهم 

حالتهم ال�شحية، وتبداأ املدة من تاريخ اأخذ العينة وتبني اأنها اإيجابية. 

2-  الأ�شخا�س امل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفريو�س ملخالطتهم �شخ�س ُم�شاب، وتبداأ املدة من تاريخ 

اأخر خمالطة لل�شخ�س املُ�شاب. 

ململكة  و�شولهم  تاريخ  من  املدة  وتبداأ  الفريو�س،  فيها  منت�شر  دول  من  القادمني  الأ�شخا�س    -3

البحرين. 

ويجوز للمخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية لتلك الفئات تعديل مدة العزل ال�شحي بالزيادة اأو 

النق�شان متى اقت�شت احلاجة ذلك". 

 

املادة الثانية

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

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

                                                                                                                       

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1441هـ

الــمــوافـــــــق: 9 يــولـيـــــــــــــــــو 2020م



العدد: 3479 – الخميس 9 يوليو 2020

85

وزارة االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )158( ل�سنة 2020

ـَظـلُّـمات من قرارات تق�ضيم االأرا�ضي باإعادة ت�ضكيل جلنة التَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ة للتعمري  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

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

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

التنفيذية ال�شادر 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 املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، وتعديالته،

تق�شيم  مات من قرارات  ـَظـلُـّ التَّ ت�شكيل جلنة  ب�شاأن   2016 ل�شنة  القرار رقم )180(  وعلى 

الأرا�شي،

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

قرر االآتي:

مادة )1(

مات من قرارات تق�شيم الأرا�شي، برئا�شة الوكيل امل�شاعد للِخْدمات  ـَظـلُـّ يعاد ت�شكيل جلنة التَّ

الفنية ب�شئون الأ�شغال، وع�شوية كل من:

ع�شوًا مدير اإدارة ال�شئون الفنية بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري1-

ع�شوًامدير اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق2-

ع�شوًارئي�س ق�شم الأمالك بهيئة الكهرباء واملاء3-
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ع�شوًام�شت�شار تطوير الأرا�شي بهيئة التخطيط والتطوير العمراين4-

ع�شوًارئي�س ال�شت�شارات الفنية واخلدمية بهيئة التخطيط والتطوير العمراين5-

ع�شوًاممثل عن جمعية املهند�شني البحرينية6-

ع�شوًاامل�شت�شار القانوين للوزارة7-

        

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات.

مادة )2(

على الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزير االأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 5 يـولـيـــــــــــــــــو 2020م
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وزارة االإ�ضكان

قرار رقم )461( ل�سنة 2020

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )909( ل�سنة 2015

ب�ضاأن نظام االإ�ضكان

وزير الإ�شكان:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي البندين )1( و)5( من الفقرة الأوىل من املادة )9( من القرار رقم )909( 

ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، الن�شان الآتيان: 

البند )1(:

ـه باأيِّ وجه من الوجوه اأو بيعه  1- تاأجير الم�شكن اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كلِّـه اأو بع�شِ

اأو ترتيب اأيِّ حق عيني عليه، اأو ا�شتخدام الم�شكن لأيِّ غر�س اآخر خالف ال�شكن، اإل بعد 

الح�شول على موافقة الوزارة بذلك.

البند )5(:

5- اإذا تخلَّـف عن ا�شتكمال اإجراءات تخ�شي�س الم�شكن لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر من تاريخ 

اإخطاره بالتخ�شي�س اأو بتوقيع العقد وال�شتالم، اأو اإذا تخلَّـف عن ال�شكن بالم�شكن لمدة 

ك وكان ذلك بدون �شبب تقبله الإدارة. ـَمـلُـّ تزيد على �شتة اأ�شهر بعد ال�شتالم ولحين التَّ
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املادة الثانية

ل�شنة  القرار رقم )909(  اإىل  برقمي )9 مكرر(، )67 مكررًا(  ت�شاف مادتان جديدتان 

ـاهما كالآتي: 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، ن�شَّ

مادة )9 مكرر(: 

ـق من ِحـْفـظ حق الأ�شرة الأ�شا�شية املقيمة يف الوحدة ال�شكنية قبل  ـَحـقُّ يجب على الوزارة التَّ

ـن املوافقة على مْنـح املنتفع حق الت�شرُّف يف الوحدة ال�شكنية باأيِّ  اإ�شدار الإذن الكتابي املت�شمِّ

ف ناقل للملكية اأو ترتيب اأيِّ حق عيني عليها. ويجوز لها يف ذلك طلب توفري م�شكن بديل  ت�شرُّ

الأ�شا�شية  الأ�شرة  اأفراد  اأيٌّ من  اأْن ل يكون  اإمكانية توفريه، وذلك مبا ي�شمن  ـق من  ـَحـقُّ التَّ اأو 

املقيمني يف مملكة البحرين بال م�شكن مالئم. 

مادة )67 مكرراً(

وا�شتكمال  ارفاق  ال�شكنية،  الوحدة  الت�شرف يف  على حق  املوافقة  م طلب  مقدِّ على  يجب 

امل�شتندات واملتطلبات وال�شروط الآتية: 

اأو  الزوجة  اأو  الــزوج  من  �شادرة  ال�شكنية  الوحدة  في  الت�شرف  حق  على  كتابية  موافقة   -1

الأبناء حال  موافقة  اأْخـذ  الزوجة  اأو  الزوج  وفاة  وفي حالة  الأحــوال،  بح�شب    - الزوجات 

ا�شتدعت الحاجة لذلك. 

  - اأحدهما  اأو  الوالدين  من  �شادرة  ال�شكنية  الوحدة  الت�شرف يف  على حق  كتابية  موافقة   -2

ـده باللتزام باإ�شكانهم مدى الحياة اأو ثبوت عناوينهم كاإقامة  بح�شب الأحوال -  في حال تَعـهُّ

ف بها. دائمة على الوحدة ال�شكنية المراد الت�شرُّ

العاطل  العزب  البن  من  �شادرة  ال�شكنية  الوحدة  في  ف  الت�شرُّ حق  على  كتابية  موافقة   -3

عن العمل، وذلك اإذ كان عنوانه ثابت على ذات الوحدة ال�شكنية ومقيم فيها اإقامة دائمة، 

�شريطة األ يكون مالكًا لعقار اآخر �شالح لل�شكن.

موافقة كتابية من اإدارة اأموال القا�شرين في حالة وجود قا�شر للمنتفعين من الفئة الرابعة.  -4

الفري�شة  الورثة ح�شب  ال�شكنية �شادرة من  الوحدة  الت�شرف في  كتابية على حق  موافقة   -5

ال�شرعية في حال وفاة المنتفع بالوحدة ال�شكنية بعد �شدور وثيقة التملك.

ف في الوحدة ال�شكنية �شادرة من مالكي الأ�شهم الم�شاعة  6-  موافقة كتابية على حق الت�شرُّ

في الوحدة ال�شكنية.



العدد: 3479 – الخميس 9 يوليو 2020

89

ـكَنى مدى الحياة ل�شاحب الوحدة ال�شكنية وزوجته في حالة هبته للعقار ما  �شمان حق ال�شُّ  -7

لم يثُبـت وجود عقار اآخر يدخل في ملكيته واأبدى رغبته بالتنازل عن حقه في ال�شكن.

ـر اأو  ما يفيد وجود �شكن دائم لذوي الإعاقة ال�شديدة الج�شدية اأو الذهنية والأبناء الُقـ�شَّ  -8

اإثبات اإمكانية توفيره.

ما يفيد عدم وجود اأية منازعة ق�شائية ب�شاأن حق المطلقة على ذات الوحدة ال�شكنية تتعلق   -9

بم�شاهمتها في �شداد قيمة الوحدة ال�شكنية اأو تكفلها بترميمها اأو تاأثيثها لحين الف�شل في 

مو�شوع الدعوى بموجب حكم نهائي بات.

10- ما يفيد عدم وجود حكم على �شاحب الطلب ب�شاأن حق ال�شكني لمطلقته واأبنائه اأو اإ�شارة 

قيد اأو حجز تحفظي اأو وجود مانع قانوني بالت�شرف على ذات الوحدة ال�شكنية.

11- اأن يكون الم�شتري اأو المت�شرف له اأو َمن �شينُقـل اإليه الحق في ملكية الوحدة ال�شكنية ممن 

القوانين  العقار وذلك ح�شب  فيها  الموجودة  الإ�شكانية  المنطقة  ك في  ـَمـلُـّ بالتَّ لهم  ُيـ�شمح 

المعمول بها في مملكة البحرين.

ـدات اإ�شافية تطلبها الوزارة ل�شمان المحافظة على حق  12- اأية م�شتندات اأو معلومات اأو تَعـهُّ

وم�شلحة ون�شيج الأ�شرة وال�شتفادة بالوحدة ال�شكنية.

املادة الثالثة

على وكيل وزارة الإ�شكان تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير االإ�ضكان

با�ضم بن يعقوب احلمر

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 8 يـولـيـــــــــــــــــو 2020م
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وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

 قرار رقم )139( ل�سنة 2020

بتعيني جمل�ض اإدارة جلمعية بيوت ال�ضباب البحرينية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

 1989 ل�شنة  بقانون )21(  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )23( منه،

لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2019 بتعيني جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية،

بيوت  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  لئحة  اإ�شدار  باإعادة   2020 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

ال�شباب البحرينية، 

وعلى تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ل�شنة )2018 - 2019(،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـن جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية ملدة عام واحد، برئا�شة الآن�شة هادية فتح  يعيَّ

اهلل حممد فتح اهلل، وع�شوية كلٍّ من:

نائبًا للرئي�سفي�شل عي�شى اخلياط 1- 

اأمينًا لل�شرخالد �شلمان ال�شيخ2- 

اأمينًا ماليًااأحمد م�شطفى العامر3- 

ع�شوًاكوثر عبداملهدي احلمادي4- 

ع�شوًاحممد جنيب الكوهجي5-

ع�شوًاحممد عبدالرزاق ال�شرقاوي6- 

ع�شوًادانة عبد اهلل البوعركي7-
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املادة الثانية

رة ملجل�س الإدارة يف النظام الأ�شا�شي للجمعية،  ـن الخت�شا�شات املقرَّ تكون ملجل�س الإدارة املعيَّ

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  اأمورها،  وت�شريف  �شئونها  اإدارة  ويتوىل 

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

بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات 

ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية 

2018، والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

املادة الثالثة

ـن مبوجب هذا القرار  على جمل�س الإدارة ال�شابق للجمعية اأن يبادر بت�شليم جمل�س الإدارة املعيَّ

جميع اأموال اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

املادة الرابعة

ـِرها وحتديد َمـن  ـن فْور العمل بهذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شْ يتوىل جمل�س الإدارة املعيَّ

تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للجمعية، على اأن يقوم املجل�س 

تقريرًا  يعر�س عليها  واأْن  الأقل،  ب�شهر على  نهاية مدته  قبل  العمومية  بالدعوة لجتماع اجلمعية 

ذاتها،  اجلل�شة  يف  جديدًا  اإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن  اًل  مف�شَّ

والالئحة  للقانون  ِوْفـقًا  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  وذلك 

النموذجية للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، والنظام 

الأ�شا�شي للجمعية.

املادة اخلام�ضة

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة يف نهاية فرتة عمله  ـن تقريرًا يقدَّ يِعد جمل�س الإدارة املعيَّ

ـنًا اأمورها املالية وما قام بها من اأعمال خالل تلك الفرتة. ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

املادة ال�ضاد�ضة

يُـلغى القرار رقم )54( ل�شنة 2019 بتعيني جمل�س اإدارة جلمعية بيوت ال�شباب البحرينية، كما 

ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.
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املادة ال�ضابعة

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  والريا�شة  ال�شباب  �شئون  بوزارة  املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ضئون ال�ضباب والريا�ضة

اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 17 يونيـو 2020م
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هيئة تنظيم االت�ضاالت

 اإعالن ب�ضاأن عزم هيئة تنظيم االت�ضاالت

اإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة ل�ضركة منفذ اخلليج �ض.م.ب

بناًء على املادة رقم )35( من قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2002، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

الترخي�ـــس الممتـــاز لِخـْدمات الت�شالت الدوليـــة الممنوح ل�شركة منفـــذ الخليج �س.م.ب    -1

وال�شادر بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

الترخي�ـــس الممتـــاز لِخـْدمـــات مرافـــق الت�شالت الدوليـــة الممنوح ل�شركـــة منفذ الخليج   -2

�س.م.ب  وال�شادر بتاريخ 17 اأكتوبر 2005.

3-  الترخي�س الممتاز لبدالة الإنترنت الممنوح ل�شركة منفذ الخليج �س.م.ب  وال�شادر بتاريخ 

13 مايو 2007.

الهيئة بذلك كتابيًا  اإخطار  اأيِّ �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى  ويف حالة قيام 

رة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة  مع ذكر الأ�شباب املربِّ

الر�شمية.

هيئة تنظيم االت�ضاالت
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

اإعالنات مركز امل�ضتثمرين

  

اإعالن رقم )395( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 

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

�شلمان علي الخ�شر، نيابة عن ورثة المرحوم ال�شيد/ جميل حميد يو�شف عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )منتوجات اإربد للخ�شروات والفواكه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 29740-3، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم ال�شيد/  �شمير �شلمان علي الخ�شر.

اإعالن رقم )396( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ت�ضامن

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

اإبراهيم ح�شن محرم، الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هدى اإبراهيم ح�شن محرم(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال مقداره  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  67931-1، طالبة  رقم 

 ABDUL QAYUM FAZAL  300 )ثالثمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هدى اإبراهيم ح�شن محرم، و

 .ABDULLAH ABDUL QAYUMو ،HUSSAIN NAWAB

اإعالن رقم )397( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

محمد ال�شناوي متولي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأيادي الماهرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 106682، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )حبيبة للرعاية الطبية( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 123298 دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: �شهير خليفة 

ال�شيخ عبداللطيف اآل �شعد، ومحمد محمد ال�شناوى متولي، وحمدي محمد ال�شناوي متولي، و�شعيد �شعيد علي 

عبده، ووائل عبدال�شافي ال�شيد عبدال�شافي. 
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اإعالن رقم )398( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ت�ضامن

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

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

 ،49957 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التجميل/ ت�شامن(،  لم�شتلزمات  ا�شم )اإيلي وجان  التي تحمل  الت�شامن 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة اإيلي 

وجان لم�شتلزمات ال�شعر �س.�س.و Elie and Jean Hair Accessories Company S.P.C(، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )اإيلي وجان ذ.م.م(. 

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 )399( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرعني من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

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

ـاح غاطي الركابي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اي هوم مودرن للت�شميم الداخلي(، الم�شجلة  فتَّ

بموجب القيد رقم 96731، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة الم�شمى )اي هوم مودرن للت�شميم الداخلي(، 

والفرع الرابع منها الم�شمى )ور�شة اأي هوم مودرن للنجارة( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ال�شيد/ خالد مثنى �شاكر الربيعي.

اإعالن رقم )400( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 

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

ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  ذ.م.م(،  للمقاولت  واآ�شيا  )الخليج  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

)الخليج اآ�شيا للمقاولت �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102639، طالبين تغيير ال�شكل القانوني ل�شركة 

 1،000،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المذكورة  الواحد  ال�شخ�س 

 RAVINDRAN PILLAIمليون( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة الخليج اآ�شيا للمقاولت ذ.م.م، و(

   .BALAKRISHNA PILLAI

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 )401( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

محمد اأحمد مظفر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دار ح�شانة البراعم الراقية(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،52123 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: موزة محمد اأحمد مظفر، واأمل 

ح�شن محمد ح�شين.

اإعالن رقم )402( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

خالد محمد �شادق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ليتل وودز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25181، 

مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبا 

محمد  خالد  ومحمد  بت،  اأمين  محمد  �شامية  من:   كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شه   5،000

�شادق.  

اإعالن رقم )403( ل�سنة 2020

 ب�ضاأن حتويل  �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

 اإىل �ضركة ت�ضامن  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه وفاء الوكيلي، مالكة 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإليت فيجن لتنظيم المعار�س والمنا�شبات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن،  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة  ـــم 117988،  رق القيد 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: وفاء الوكيلي، و�شعاد الوكيلي وح�شين مجيد 

ر�شي محفوظ.
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اإعالن رقم )404( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

�شلمان جبر الم�شلم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم  )الجابرية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27197، 

طالبًا تحويل الفرع الخام�س ع�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بترو ورلد( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد �شلمان جبر الم�شلم، 

        .FRANKLIN ALBYو

    

اإعالن رقم )405( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

 Ain Meem ـاح ح�شن النعيمي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عين ميم لال�شت�شارات والقهوة ماجد �شيَّ

Consultancy & Coffee(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68110، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى 

 ،)Ain Meem North W.L.L .شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )عين ميم نورث ذ.م.م�

ـاح  وبراأ�شمال مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل ماجد �شيَّ

ح�شن النعيمي، و�شامي �شالح تراك الع�شبان ورول عبدالجليل جندلي الرفاعي.

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 )406( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

ان علي �شالح، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطاعم ح�شرموت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  ح�شَّ

120834، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم 

القيد، وت�شجل با�شم كل من: �شمير اأحمد محمد غالب، وحدة �شالح اأحمد مح�شن.    
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اإعالن رقم )407( ل�سنة 2020

ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإىل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

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

حبيب عبداهلل اأحمد المْغني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نقليات يورو اإك�شبر�س(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 122877-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

اأحمد  اإبراهيم حبيب عبداهلل  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  5،000 )خم�شة  وبراأ�شمال مقداره 

.KHADER SADIK NALLIYL و ،MIRSA BABU KANNANCHAKKASSERIL ABUالمْغني، و
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رقم الدعوى: 2019/10/غرفة

اإعالن بتاأجيل اإداري

وبموعد جل�ضة اأمام غرفة البحرين لت�ضوية المنازعات

المدعي: الم�شرف الخليجي التجاري �ـــس.م.ب )�شجل تجاري رقم 55133(، وكيله: المحامي 

اأ�شامة اأنور.

عنوان وكيله: مكتب 84، بناية 254، طريق 2007، مجمع 320، الحورة، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: مجموعة كواليتي الدولية، �شركة قاب�شة قطرية. 

المدعـــى عليها الثانية: �شركة كواليتي لالأغذية والخدمات ذ.م.م، �شركة قطرية )�شجل تجاري 

رقم 24915(. 

المدعى عليه الثالث: ال�شيخ جا�شم ثامر عي�شى ثامر اآل ثاني )الرقم ال�شخ�شي 27763401085(.

المدعـــى عليـــه الرابـــع: ال�شيـــخ جا�شـــم �شلمـــان جا�شـــم محمـــد اآل ثانـــي )الرقـــم ال�شخ�شـــي 

.)28463403829

ال�شخ�شـــي  الهاجـــري )الرقـــم  المظافـــره  اذعـــار ح�شـــر  نـــورا  الخام�شـــة:  المدعـــى عليهـــا 

.)27763401592

.)2688278 Z( المدعى عليها ال�شاد�شة: اأولكارا �شم�س الدين عبداهلل كونى، جواز �شفر هندي

عنوانهـــم: محـــل 56، المعمورة، �شارع 340، طريق �شلوى، ملـــك دار ال�شالم للعقارات، الدوحة، 

قطر.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اأعاله مبوعد جل�شة الغرفة 

وذلك مبقر  �شباًحا،  ال�شاعة 00:١١  عند   2020 يوليو   19 املوافق  الأحد  لتاريخ  اإدارًيا  املوؤجلة 

البارك  بناية   ،1704 الدبلوما�شية، �شارع  املنامة، املنطقة  البحرين،  الغرفة، وعنوانها: مملكة 

بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، القاعة رقم 1، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 

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�ضوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2019/31/ غرفة

اإعالن  بتاأجيل اإداري

وبموعد جل�ضة اأمام غرفة البحرين لت�ضوية المنازعات

المدعي: بنك البحرين ال�شالمي �س.م.ب، وكيله: المحامي �شلمان عبداهلل �شليبيخ.

عنـــوان وكيله: المنامة، المنطقة الدبلوما�شية، مجمع 317، �شارع 1705، برج الويند تاور، بناية 

رقم 403، الطابق التا�شع، مكتب 92.

المدعى عليها الأولى: ال�شركة المتحدة لالإن�شاءات العربية ذ.م.م.

 .Koorakkadan veera pillai abdusalam  :المدعى عليه الثاني

 .Shaiju yoosaf kuttt  :المدعى عليه الثالث

اآخر عنوان معلوم: المنامة، ال�شيف، مجمع 436، طريق 3622، مبنى 1072، �شقة 34.

المدعى عليه الرابع: �شالح يو�شف عبدالرحمن اإنجنير.

المدعى عليه الخام�س: اإياد عبدالحميد محمد الخطيب.

وكيلهما: المحامي عادل عبداهلل بوعلي.

عنوانـــه: المنامة، المنطقـــة الدبلوما�شية، بناية البحرينية الكويتيـــة للتاأمين، الطابق ال�شاد�س، 

مكتب 61.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه الأول املذكور اأعاله، مبوعد اأول جل�شة 

مبقرها   2020 يوليو   19 املوافق  الأحد  ليوم  اإدارًيا  واملوؤجلة  الغرفة  هيئة  اأمام  الدعوى  نظر 

�شارع  الدبلوما�شية،  املنطقة  املنامة،  البحرين،  ال�شاعة ١١:٣0 �شباًحا، وعنوانها: مملكة  عند 

بالقرار  عماًل  وذلك   ،1 رقم  القاعة  الثالث،  الطابق   ،247 مبنى  بالزا،  البارك  بناية   ،1704

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

     

  مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�ضوية املنازعات


