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�اأمر�ملكي�رقم�)36(�ل�شنة�2020

بتعيني�ع�شو�جديد�مبجل�س�ال�شورى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

ال�شورى،  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )59( ل�شنة 2018 بتعيني اأع�شاء جمل�س ال�شورى،

وعلى كتاب رئي�س جمل�س ال�شورى املوؤرخ يف 2020/8/27 ب�شاأن طلب الع�شو خمي�س حمد 

الرميحي اإعفاءه من ع�شوية جمل�س ال�شورى،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد �شباح �شامل الدو�شري ع�شوًا مبجل�س ال�شورى خَلـفًا لل�شيد خمي�س حمد حممد  يعيَّ

الرميحي، وتكون مدة ع�شويته اإىل نهاية الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

املادة�الثانية

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

�ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 18 محرم 1442هـ

الموافق: 6 �شـبتمبـر 2020م
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�مر�شوم�رقم�)58(�ل�شنة�2020

�بت�شمية�اأع�شاء�جمل�س�اأمناء

كلية�عبداهلل�بن�خالد�للدرا�شات�الإ�شالمية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

للدرا�شات  خالد  بن  عبداهلل  كلية  وتنظيم  باإن�شاء   2018 ل�شنة   )55( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإ�شالمية،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـل جمل�س اأمناء كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات الإ�شالمية، برئا�شة وزير الرتبية      ُيـ�شكَّ

والتعليم، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ال�شيخ الدكتور عبداللطيف محمود المحمود       ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية.

2- ال�شيخ الدكتور �شلمان ال�شيخ من�شور ال�شتري      ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية.

3-   رئي�س جامعة البحرين.                    

4- وكيل وزارة التربية والتعليم ل�شئون التعليم والمناهج. 

5- رئي�س مجل�س الأوقاف ال�شنية.              

6- رئي�س مجل�س الأوقاف الجعفرية.

7- مدير اإدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي.

8- ال�شيخ الدكتور فريد يعقوب يو�شف المفتاح      ممثاًل عن المجل�س الأعلى للق�شاء.

9- ال�شيد �شالح يو�شف الجودر           ع�شو مركز الملك حمد العالمي للتعاي�س     

          ال�شلمي.

10- ال�شيد محمود نا�شر ماجد التوبالني    ع�شو مجل�س الأوقاف الجعفرية.

11- مدير المعهد الديني.

12- مدير المعهد الديني الجعفري.

13- عميد كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات الإ�شالمية.

   وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.
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املادة�الثانية

على وزير الرتبية والتعليم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 18 محـرم 1442هـ

الموافق: 6 �شبتمبر 2020م
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با�شم��شاحب�اجلاللة�امللك�حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

ملك�مملكة�البحرين

املحكمة�الد�شتورية

بالجل�شة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 9 �شبتمبر 2020م، الموافق 21 محرم 1442هـ،

برئا�شة معالي ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س المحكمة.

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

علي عبداهلل الدوي�شان، �شعيد ح�شن الحايكي، عي�شى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جا�شم الكواري، 

واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء المحكمة.

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

اأ�شدرت�احلكم�الآتي:

يف الطلب املقّيد بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )ط.ح/2020/1( ل�شنة )18( ق�شائية.

م�من: املقدَّ

�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء.

وميثله جهاز ق�شايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ ال�شاد�س ع�شر من يونيو �شنة 2020م، اأودع رئي�س جمل�س الوزراء الطلب املعرو�س 

الأمانة العامة للمحكمة الد�شتورية، موؤجاًل ر�شمه مبوجب قرار وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 

املر�شوم  من   )163( املادة  د�شتورية  بعدم  احلكم  طالًبا  2020/6/16م،  يف  املوؤرخ  والأوقاف 

بقانون رقم )54( ل�شنة 2002، ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، فيما ت�شمنته من جواز 

اأ�شهر املقررة من  الأربعة  اأعماله ملدة جتاوز  التحقيق الربملاين وامتداد  مدِّ مدة تقدمي نتيجة 

تاريخ بدئه، اأو اإعطاء احلق ملجل�س النواب يف اتخاذ ما يراه منا�شًبا. وكذلك فيما مل تت�شمنه 

املادة من الن�س على عبارة "من تاريخ بدئه" َعِقَب عبارة "وللمجل�س اأن ميدَّ هذه املهلة ملدة اأو 

ملدد اأخرى ل تتجاوز جميعها اأربعة اأ�شهر".

وُنظر الطلب على الوجه املُبنّي مبح�شر اجلل�شة، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيه بجل�شة 

اليوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

حكم�من�املحكمة�الد�شتورية
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املحكمة

بعد الطالع على الأوراق واملداولة.

اأنه  – تتح�شل يف  الأوراق  و�شائر  الطلب  يتبني من �شحيفة  ما  – على  الوقائع  اإّن  وحيث 

 )2540 – اأ�شدر جمل�س الوزراء قراره رقم )01  بتاريخ الثالث ع�شر من يناير �شنة 2020م، 

بقانون  املر�شوم  املادة )163( من  ن�س  د�شتورية  بعدم  الطعن  اإجراءات  اتخاذ  على  باملوافقة 

رقم )54( ل�شنة 2002، ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، اأمام املحكمة الد�شتورية، فاأودع 

املادة )18( من  )اأ( من  البند  لن�س  اإعماًل  املعرو�س،  الطلب  الوزراء �شحيفة  رئي�س جمل�س 

املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية.

وحيث اإّن من املقرر اأن تقرير املحكمة اخت�شا�شها ولئًيا بنظر الدعوى ي�شبق اخلو�س يف 

ال�شيادة،  اأعمال  نظرية  ب�شاأنه  تثور  اأن  املاثل ميكن  الطلب  وكان  مو�شوعها،  اأو  قبولها  �شروط 

مما قد يوؤدي اإىل الق�شاء بعدم اخت�شا�س هذه املحكمة ولئًيا بنظر هذا الطلب، لنطوائه على 

تنظيم العالقة بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية.

وحيث اإّن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأنه واإن كانت الرقابة الق�شائية على د�شتورية القوانني 

واللوائح جتد اأ�شا�شها – كاأ�شل عام – يف مبداأ ال�شرعية و�شيادة القانون الذي اأر�شاه الد�شتور، 

غري اأنه ُيردُّ على هذا الأ�شل قيد يق�شي با�شتبعاد ما ا�شطلح عليه الفقه والق�شاء "بالأعمال 

ال�شيا�شية" يف جمال الرقابة الق�شائية، وذلك على اعتبار اأن خروجها من ولية الق�شاء ُيعدُّ اأحد 

�شور التطبيق الأمثل لإعمال مفهوم مبداأ الف�شل بني ال�شلطات الذي يوجب اإقامة توازن دقيق 

بني ال�شلطات الثالث، ويتمثل م�شمون هذا املبداأ مبا ن�شت عليه املادة )32/اأ( من الد�شتور 

الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية مع  ال�شلطات  اأ�شا�س ف�شل  "يقوم نظام احلكم على  اأن  على 

تعاونها وفًقا لأحكام هذا الد�شتور، ول يجوز لأي من ال�شلطات الثالث التنازل لغريها عن كل اأو 

بع�س اخت�شا�شاتها املن�شو�س عليها يف هذا الد�شتور. وموؤدى ذلك اأن تلتزم كّل �شلطة حدود 

اأو تتخلى هي عن اخت�شا�شاتها  اأو تتعدى على اخت�شا�شات غريها،  اخت�شا�شها، واأل تعتدي 

مو�شوعات  اأو  ومبو�شوع  ُمعّينة  بفرتة  املحدد  الت�شريعي  التفوي�س  حدود  يف  اإل  اأخرى،  ل�شلطة 

بالذات، وميار�س وفًقا لقانون التفوي�س و�شروطه.

ملا كان ذلك، وكانت الأعمال ال�شيا�شية، التي جرت النظم القانونية والق�شائية املختلفة على 

ا�شتبعادها من ولية الق�شاء بوجه عام، قد وجدت لها �شدى يف الق�شاء الد�شتوري يف الدول 

التي اأخذت بنظام الرقابة الق�شائية على د�شتورية القوانني واللوائح، اإذ جرى هذا النوع من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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جمال  ومن  اخت�شا�شه  من  ال�شيا�شية"  "الأعمال  ا�شتبعاد  على  الدول  هذه  يف  الق�شاء 

نطاق  يف  الأعمال  هذه  لدخول  وذلك  ال�شلطات،  بني  الف�شل  ملبداأ  اإعماًل  الق�شائية،  الرقابة 

ال�شلطة التقديرية لل�شلطة التي ت�شدرها يف حدود اخت�شا�شها الذي اأفرده لها الد�شتور، وطبًقا 

ل�شوابط الف�شل بني ال�شلطات املقررة فيه، فلي�س للمحكمة الد�شتورية اأن ُتقحَم نف�شها يف رقابة 

�شلطتهما  على  التعقيب  يف  تتدخل  اأو  ال�شلطتني،  اإحدى  اإىل  بها  عهد  التي  ال�شيا�شية  الأعمال 

التقديرية فيما تتخذانه من قرارات واأعمال يف هذا ال�شدد، متى التزمتا حدود اخت�شا�شهما، 

ومل تتعديا على قيود الد�شتور و�شوابطه.

وحيث اإّن الأعمال ال�شيا�شية و�شٌف مل يحدده الد�شتور اأو القانون بحٍد، فقد دلَّ ذلك على 

رغبتهما يف ترك مهمة حتديده للق�شاء وحده، فهو الذي يعطيه و�شفه احلق وتكييفه القانوين 

ال�شحيح، وذلك على �شوء طبيعة الأعمال وحقيقتها، دون اعتداد بالأو�شاف التي قد يخلعها 

املُ�شّرع عليها، متى كانت طبيعتها تتنافى مع هذه الأو�شاف.

اإّن العربة يف تكييف الأعمال ال�شيا�شية يقوم على معيار مو�شوعي يتمثل يف طبيعة  وحيث 

الأعمال ذاتها التي تت�شل ات�شاًل وثيًقا بال�شيا�شة العليا للدولة، مبا لها من �شلطة عليا و�شيادة 

يف الداخل واخلارج، م�شتهدفة م�شلحة اجلماعة ال�شيا�شية العليا، وتنظيم عالقاتها اخلارجية 

العتداء  من  اإقليمها  عن  والدفاع  واخلارج،  الداخل  يف  �شالمتها  وتاأمني  الأخرى،  بالدول 

يقت�شي منح  الت�شريعية، مما  اأو  التنفيذية  ال�شلطة  اخت�شا�س  كله يف  ويدخل ذلك  اخلارجي، 

و�شالمته،  الوطن  ل�شالح  حتقيًقا  مدى،  واأبعد  نطاًقا  اأو�شع  تقديرية  �شلطة  ال�شلطتني  هاتني 

دون تخويل الق�شاء �شلطة التعقيب على ما تتخذانه من قرارات اأو اأعمال يف هذا ال�شدد متى 

التزمتا حدود الد�شتور واأحكامه و�شوابطه وقيوده. واملرد يف حتديد ذلك اإىل ال�شلطة التقديرية 

للق�شاء، فتكون املحكمة الد�شتورية هي التي حتدد – بالنظر اإىل طبيعة امل�شائل التي تنظمها 

الن�شو�س الت�شريعية املطروحة عليها للف�شل يف د�شتوريتها – ما اإذا كانت هذه الن�شو�س تعترب 

اأنها لي�شت كذلك فتنب�شط  اأم  ال�شيا�شية فتخرج عن وليتها بالرقابة الد�شتورية،  من الأعمال 

عليها رقابتها.

وحيث اإّنه ملا كان ما تقّدم، وكان الن�س املطعون فيه – يف الطلب املعرو�س – قد �شدر يف 

�شاأن انتظمته اأحكام الد�شتور، ويتعلق بالتحقيق يف اأي اأمر من الأمور التي تدخل يف اخت�شا�س 

جمل�س النواب، وهو ما ُعني الد�شتور بالن�س عليه وحتديد اإطاره الزمني، وو�شع قيًدا �شريًحا 

اأن تلتزمه؛ واإل جاء عملها خمالًفا للد�شتور، ومن ثم ل  له، والذي ينبغي على �شلطة الت�شريع 

يكون الن�س املطعون فيه، وهو ن�س املادة )163( من املر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، قد تناول م�شائل �شيا�شية تناأى عن الرقابة الد�شتورية 

التي متار�شها املحكمة الد�شتورية، وتبًعا لذلك؛ تخت�س بنظره والف�شل فيه.

وحيث اإّن املادة )163( من املر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002، تن�س على اأنه "يجب 

تقدمي  تعذر  واإذا  بدئه.  تاريخ  من  اأ�شهر  اأربعة  تتجاوز  ل  مدة  التحقيق خالل  نتيجة  تقدم  اأن 

اإعداد تقرير للمجل�س يت�شمن العقبات والأ�شباب  التقرير اإىل املجل�س يف امليعاد املقرر، وجب 

اأو ملدد اأخرى ل تتجاوز جميعها  التي اأدت اإىل هذا التاأخري، وللمجل�س اأن ميد هذه املهلة ملدة 

اأربعة اأ�شهر اأو يتخذ ما يراه منا�شًبا يف هذه احلالة".

وحيث اإّن ن�س البند )اأ( من املادة )47( من الد�شتور يجري على اأن "يرعى جمل�س الوزراء 

م�شالح الدولة، وير�شم ال�شيا�شة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، وي�شرف على �شري العمل يف 

اجلهاز احلكومي".

وتن�س املادة )69( من الد�شتور على اأن "يحق ملجل�س النواب يف كل وقت اأن يوؤلف جلان 

حتقيق اأو يندب ع�شًوا اأو اأكرث من اأع�شائه للتحقيق يف اأي اأمر من الأمور الداخلة يف اخت�شا�شات 

املجل�س املبينة يف الد�شتور، على اأن تقدم اللجنة اأو الع�شو نتيجة التحقيق خالل مدة ل تتجاوز 

اأربعة اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق.

ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي ال�شهادات والوثائق والبيانات التي تطلب 

منهم".

وحيث اإّن املادة )18( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية 

"ُترفع املنازعات اخلا�شة بالرقابة على د�شتورية القوانني واللوائح على الوجه  اأن:  تن�س على 

التايل:

اأ- بطلب من رئي�س جمل�س الوزراء اأو رئي�س جمل�س ال�شورى اأو رئي�س جمل�س النواب ....".

ال�شادر  القرار  يت�شمن  اأن  "يجب  اأنه  ذاته على  بقانون  املر�شوم  املادة )19( من  وتن�س 

بالإحالة اإىل املحكمة اأو �شحيفة الدعوى املرفوعة اإليها، وفًقا حلكم املادة ال�شابقة، بيان الن�س 

املطعون بعدم د�شتوريته والن�س الد�شتوري املُّدعى مبخالفته واأوجه املخالفة".

اإّن مفاد ن�شي املادتني )18( و)19( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002،  وحيث 

القوانني  بالرقابة على د�شتورية  املُ�شّرع قد حدد طرق رفع املنازعات اخلا�شة  اأن  اإليه،  امل�شار 

الن�س  د�شتورية  بعدم  للق�شاء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  من  املقّدم  الطلب  بينها  ومن  واللوائح، 

املطعون فيه، يف )الطلب املعرو�س( وكان هذا الطلب قد بنيَّ هذا الن�س، كما بنيَّ الن�شو�س 

الد�شتورية املُّدعى مبخالفتها، واأوجه هذه املخالفة، وكان ق�شاء هذه املحكمة قد جرى على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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املن�شو�س  الإجرائية  لالأو�شاع  مطابًقا  ات�شاًل  بالدعوى  بات�شالها  اإل  تقوم  ل  وليتها  اأن 

عليها يف قانونها، �شواء ما ات�شل منها بطريقة رفع الدعوى اأو مبيعاد رفعها، لتعلقها بالنظام 

العام، باعتبارها �شكاًل جوهرًيا يف التقا�شي تغياه املُ�شّرع مل�شلحة عامة حتى ينتظم التداعي 

يف امل�شائل الد�شتورية بالإجراءات التي ر�شمها ويف املوعد الذي حدده، ومن ثم تكون الدعوى 

الد�شتورية الراهنة )الطلب املعرو�س( مقامة طبًقا لهذه الإجراءات املن�شو�س عليها يف املادتني 

وتبًعا  الد�شتورية،  باإن�شاء املحكمة  ل�شنة 2002،  املر�شوم بقانون رقم )27(  )18( و)19( من 

لذلك، تكون هذه الدعوى م�شتوفية اأو�شاعها ال�شكلية املقررة لت�شالها بهذه املحكمة.

قيمت بطلب من رئي�س جمل�س الوزراء، م�شتهدًفا الق�شاء بعدم 
ُ
وحيث اإّن الدعوى املعرو�شة اأ

د�شتورية ن�س املادة )163( من املر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002، ب�شاأن الالئحة الداخلية 

�شلطة  النواب  جمل�س  منح  قد  فيه  املطعون  الن�س  هذا  اأن  على  دعواه  واأ�ش�س  النواب،  ملجل�س 

جتاوز اأحكام الد�شتور، وتتمثل هذه ال�شلطة يف اإمكانه مّد املُدة املقررة لتقدمي نتيجة التحقيق 

الربملاين بعد انتهاء مدة الأربعة اأ�شهر املقررة من تاريخ بدئه، وذلك ملدة اأو ملدد اأخرى ل جتاوز 

جميعها اأربعة اأ�شهر، اأو اتخاذ ما يراه منا�شًبا، خمالًفا بذلك ن�س املادة )69( من الد�شتور، 

وكانت هذه املخالفة الد�شتورية املُّدعى بها تنح�شر يف ال�شطر الثاين من الن�س املطعون فيه، 

وهو ن�س املادة )163( املُبنيَّ اآنًفا، الذي ين�س على اأنه: "واإذا تعّذر تقدمي التقرير اإىل املجل�س 

هذا  اإىل  اأدت  التي  والأ�شباب  العقبات  يت�شمن  للمجل�س  تقرير  اإعداد  وجب  املقرر،  امليعاد  يف 

التاأخري، وللمجل�س اأن ميّد هذه املهلة ملدة اأو ملدد اأخرى ل تتجاوز جميعها اأربعة اأ�شهر اأو يتخذ ما 

يراه منا�شًبا يف هذه احلالة". ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الد�شتورية املعرو�شة يف هذا ال�شق 

وحده، ويكون الف�شل فيه حمقًقا ما يتغياه املُّدعي يف دعواه الد�شتورية املعرو�شة.

وحيث اإّن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن مبداأ �شمو الد�شتور يجد اأ�شا�شه يف اأن القواعد 

القانونية، التي يت�شمنها النظام القانوين القائم يف اأي دولة، تتدرج وفًقا لل�شلطة املن�شئة لكل 

التي  ال�شعبية  الإرادة  نتاج  اأنه  باعتبار  القانونية،  القواعد  الد�شتور على قمة هذه  وياأتي  منها، 

ت�شمو على �شائر �شلطات الدولة، مما موؤداه اأن اأي اأداة ت�شريعية اأدنى – �شواء كانت يف �شورة 

الرقابة على  اأ�شا�س  الد�شتور  وُيعّد مبداأ �شمو  الد�شتور،  اأن تخالف  – ل يجوز  اأو لئحة  قانون 

د�شتورية الت�شريع، اأًيا كانت �شورة هذه الرقابة، ابتغاء �شيانة وحماية الد�شتور. ذلك اأن الد�شتور 

هو القانون الأ�شا�س الأعلى، الذي ُير�شي القواعد والأ�شول التي يقوم عليها نظام احلكم، ويحدد 

ال�شلطات العامة وير�شم لها وظائفها، وي�شع احلدود والقيود ال�شابطة لن�شاطها، ويقرر احلريات 

واحلقوق العامة ويرتب ال�شمانات الأ�شا�شية حلمايتها، ومن ثم فقد متّيز الد�شتور بطبيعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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احلياة  وعماد  وموئلها،  احلريات  كفيل  بح�شبانه  وال�شمو،  ال�شيادة  عليه  ت�شفي  خا�شة 

القانوين  البناء  من  القمة  على  ت�شتوي  اأن  بالتايل  لقواعده  وحق  نظامها،  واأ�شا�س  الد�شتورية 

للدولة، وتتبواأ مقام ال�شدارة بني قواعد النظام العام، باعتبارها اأ�شمى القواعد الآمرة، التي 

يتعنّي على الدولة التزامها يف ت�شريعها، ويف ق�شائها، وفيما متار�شه من �شلطات تنفيذية، من 

الت�شريعية  الثالث:  العامة  ال�شلطات  – بني  بها  اللتزام  – يف جمال  اأو متييز  اأي تفرقة  دون 

وجودها  منه  ت�شتمد  الد�شتور،  اأن�شاأها  كلها  ال�شلطات  هذه  اأن  ذلك  والق�شائية،  والتنفيذية 

وكيانها، وهو املرجع يف حتديد وظائفها، ومن ثم تعترب جميعها اأمام الد�شتور على درجة �شواء، 

 امل�شاواة، قائمة بوظيفتها الد�شتورية، متعاونة فيما بينها 
ِ
وتقف كلٌّ منها مع الأخرى على َقَدم

يف احلدود املقررة لذلك، خا�شعة لأحكام الد�شتور الذي له وحده الكلمة العليا، وعند اأحكامه 

تنزل ال�شلطات العامة جميًعا، والدولة يف ذلك اإمنا تلتزم اأ�شاًل من اأ�شول احلكم الدميقراطي، 

هو اخل�شوع ملبداأ �شيادة الد�شتور. واإذ كان خ�شوع الدولة بجميع �شلطاتها ملبداأ �شيادة الد�شتور 

اأ�شاًل مقرًرا وحكًما لزًما لكل نظام دميقراطي �شليم؛ فاإنه يكون لزًما على كل �شلطة عامة، 

قواعد  على  النزول  اإليها،  امل�شندة  الخت�شا�شات  وطبيعة  وظيفتها  كانت  واأًيا  �شاأنها  كان  اأًيا 

الد�شتور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فاإن هي خالفتها اأو جتاوزتها �شاب عملها عيُب خمالفة 

الد�شتور، وخ�شع – متى ان�شبت املخالفة على قانون اأو لئحة – للرقابة الق�شائية التي عهد 

بها الد�شتور اإىل املحكمة الد�شتورية، بو�شفها الهيئة الق�شائية العليا التي اخت�شها دون غريها 

بالف�شل يف د�شتورية القوانني واللوائح، بغية احلفاظ على اأحكام الد�شتور و�شونها وحمايتها من 

اخلروج عليها.

اأنها توؤخذ باعتبارها متكاملة، واأن املعاين التي  اإّن الأ�شل يف الن�شو�س الد�شتورية  وحيث 

تتولد عنها يتعنّي اأن تكون مرتابطة فيما بينها مبا يرد عنها التنافر اأو التعار�س، هذا بالإ�شافة اإىل 

اأن هذه الن�شو�س اإمنا تعمل يف اإطار وحدة ع�شوية جتعل من اأحكامها ن�شيًجا متاآلًفا متما�شًكا، 

اأن يكون لكل ن�س منها م�شمون حمدد ي�شتقل به عن غريه من الن�شو�س ا�شتقالًل  مبا موؤداه 

ل يعزلها عن بع�شها البع�س، واإمنا يقيم منها يف جمموعها ذلك البنيان الذي يعك�س ما ارتاأته 

ول  والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  يف  م�شاحلها  لدعم  اأقوم  ال�شعبية  الإرادة 

يجوز بالتايل اأن تف�شر الن�شو�س الد�شتورية مبا يبتعد بها عن الغاية النهائية املق�شودة منها، 

قيًما مثالية منف�شلة عن حميطها  باعتبارها  اأو  الفراغ،  بو�شفها هائمة يف  اإليها  ُينظر  اأن  ول 

الد�شتور وثيقة تقدمية ل ترتد  اأن  اأن حتمل مقا�شدها مبراعاة  يتعنّي دوًما  واإمنا  الجتماعي، 

مفاهيمها اإىل حقبة ما�شية، واإمنا متثل القواعد التي يقوم عليها التي �شاغتها الإرادة ال�شعبية، 
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انطالًقا اإىل تغيري ل ي�شد عن التطور اآفاقه الرحبة.

مل  ما  تقديرية  �شلطة  اأنها  احلقوق  تنظيم  مو�شوع  يف  املُ�شّرع  �شلطة  يف  الأ�شل  اإّن  وحيث 

يقّيدها الد�شتور ب�شوابط حمددة تعترب تخوًما لها ل يجوز اقتحامها اأو تخطيها، ويتمثل جوهر 

هذه ال�شلطة يف املفا�شلة التي يجريها املُ�شّرع بني البدائل املختلفة التي تتزاحم فيما بينها على 

اأكرث من غريها  التي يقدر منا�شبتها  تنظيم مو�شوع حمدد، فال يختار من بينها غري احللول 

لتحقيق الأغرا�س التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم الت�شريعي مرتبًطا منطقًيا بهذه الأغرا�س 

التي  للد�شتور ب�شرط تقيده بال�شوابط  التنظيم موافًقا  – كان هذا  – وبافرتا�س م�شروعيتها 
حددها الد�شتور، مما موؤداه اأن اخت�شا�س ال�شلطة الت�شريعية ب�شن القوانني ل يخولها التدخل 

يف اأعمال اأ�شندها الد�شتور ل�شائر ال�شلطات وق�شرها عليها؛ واإل كان ذلك افتئاًتا على عملها، 

واإخالًل مببداأ الف�شل بني ال�شلطات، الذي حر�س الد�شتور على توكيده، بو�شفه احلاكم للعالقة 

املتوازنة بني ال�شلطات العامة يف الدولة، ومن بينها ال�شلطتان الت�شريعية والتنفيذية.

وحيث اإّن الد�شتور قد اأورد يف ختام مقدمته اأنه: "وقد ت�شمن هذا الد�شتور الذي اأ�شدرناه، 

جريت وفًقا ملا جاء يف امليثاق متكاملة مع كافة ن�شو�شه غري املعدلة، واأرفقنا به 
ُ
التعديالت التي اأ

مذكرة تف�شريية ُيعترب ما ورد فيها مرجًعا لتف�شري اأحكامه"، وقد جرى ق�شاء هذه املحكمة على 

اأن "التفا�شري التي ت�شمنتها املذكرة التف�شريية لن�شو�س الد�شتور تعترب متممة لهذه الن�شو�س، 

باملذكرة  ورد  ال�شدد  نف�شه، ويف هذا  الد�شتوري  الن�س  اإلزام  الدولة  الهيئات يف  لكل  وملزمة 

احلد  ب�شاأن  الد�شتور،  من  املادة )69(  على  دخل 
ُ
اأ الذي  للتعديل  تف�شرًيا  للد�شتور،  التف�شريية 

الأق�شى للمدة املقررة لتقدمي نتيجة التحقيق الربملاين، وجاء يف هذا التف�شري: "اأ�شافت هذه 

ا يلزم جلان التحقيق الربملانية، اأو الع�شو املنتدب للتحقيق، بتقدمي نتيجة التحقيق  املادة ن�شً

خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�شهر من تاريخ بدئه، والهدف من هذه الإ�شافة اأن ت�شتقر الأمور 

ب�شورة �شريعة حتى ل يوؤدي عدم البتِّ فيها خالل فرتة معقولة اإىل الت�شاوؤلت واخلالفات"، 

ومفاد ذلك؛ ا�شتحداث الد�شتور احلد الأق�شى ملدة تقدمي نتيجة التحقيق الربملاين، حيث قيَّد 

هذا احلد باأربعة اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق، ودون اأن ي�شمح بتجاوز هذا احلد لأي �شبب.

د، بن�س البند )اأ( من املادة )32( منه، قيام  وحيث اإّن الد�شتور - كما �شلف بيانه - قد اأكَّ

نظام احلكم على اأ�شا�س ف�شل ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية مع تعاونها، ومنع اأي 

واأناط  الد�شتور،  املن�شو�س عليها يف  بع�س اخت�شا�شاتها  اأو  التنازل لغريها عن كل  منها من 

الد�شتور، بن�س البند )اأ( من املادة )47( منه، مبجل�س الوزراء رعاية م�شالح الدولة، ور�شم 

ال�شيا�شة العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذها، والإ�شراف على �شري العمل يف اجلهاز احلكومي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وذلك  ال�شلطات،  بني  املرن  الف�شل  �شمان  على  الد�شتوري  املُ�شّرع  منه حر�س  يتبني  مما 

برقابة كّل منها لغريها، دون اأن يحول ذلك بني اأي منها والأخرى يف تعاونها من اأجل حتقيق 

�شمان ح�شن  يقت�شي  ما  وهو  اأخرى،  املواطنني من جهة  وم�شالح  العامة من جهة،  امل�شلحة 

وت�شطلع  تبا�شره  الذي  اليومي  احلكومي  العمل  دولب  دوران  وا�شتمرار  العامة،  املرافق  �شري 

مب�شوؤولياته ال�شلطة التنفيذية املنوطة مبجل�س الوزراء، مما يتعنّي معه اأن تكون الرقابة الربملانية 

على اأعمال احلكومة رقابة متوازنة، تتمثل يف رقابة جمل�س النواب لأعمال ال�شلطة التنفيذية، 

ويف الوقت ذاته التعاون بينهما، وعدم اإعاقة ن�شاط احلكومة اأو و�شع العقبات التي حتول بينها 

يقرر  اأن  الد�شتوري  باملُ�شّرع  حدا  ما  وهو  للمواطنني،  اخلدمات  بتقدمي  اهتمامها  تركيز  وبني 

الربملاين،  التحقيق  نتيجة  لتقدمي  املقررة  للمدة  اأق�شى  الد�شتور، حًدا  املادة )69( من  بن�س 

اأو�شحت  ما  – وعلى  منه  رغبًة  التحقيق؛  بدء هذا  تاريخ  من  اأ�شهر  اأربعة  تتجاوز  باأل  رها  قدَّ

البّت فيها  يوؤدي عدم  الأمور ب�شورة �شريعة حتى ل  ت�شتقر  – اأن  للد�شتور  التف�شريية  املذكرة 

خالل فرتة معقولة اإىل الت�شاوؤلت واخلالفات؛ مما يعوق �شري العمل احلكومي املعتاد ويوؤثر يف 

كفاءته �شلًبا، مبا يلقيه من اأعباء متابعة التحقيق الربملاين ملدة غري معلومة اأو حمددة �شلًفا، 

والأجهزة  الوزارات  خمتلف  يف  املعنية  والإدارات  الوزراء  جمل�س  كاهل  يثقل  الذي  النحو  على 

التابعة اأو املعاونة لها.

اأوكل اإىل جمل�س النواب، مبقت�شى ن�س  اإّنه متى كان ما تقدم، وكان الد�شتور واإن  وحيث 

املادة )69( منه، اأن يوؤلف جلان حتقيق اأو يندب ع�شًوا اأو اأكرث من اأع�شائه للتحقيق يف اأي اأمر 

من الأمور الداخلة يف اخت�شا�شاته )جمل�س النواب( املُبّينة يف الد�شتور، اإل اأن ممار�شة املجل�س 

الذي  الد�شتوري،  الن�س  و�شعه  الذي  الزمني  القيد  يحدها  املجال  التقديرية يف هذا  ل�شلطته 

مبقت�شاه يجب تقدمي اللجنة اأو الع�شو نتيجة التحقيق خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�شهر من تاريخ 

بدء التحقيق، وكان هذا القيد الزمني يتكامل، يف الهدف من تقريره، مع مقت�شى ن�س البند 

)اأ( من املادة )47( من الد�شتور، من ا�شطالع جمل�س الوزراء برعاية م�شالح الدولة، ور�شم 

ال�شيا�شة العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذها، والإ�شراف على �شري العمل يف اجلهاز احلكومي، وما 

يقت�شيه ذلك كله من الن�شغال امل�شتمر بتقدمي اخلدمات اليومية للمواطنني، الأمر الذي حدا 

بامل�شرع الد�شتوري اإىل تقرير القيد اآنف البيان، مما يتفق مع مبداأ الف�شل املرن بني ال�شلطات 

املن�شو�س عليه يف البند )اأ( من املادة )32( من الد�شتور، مبا لزمه وجوب التزام التنظيم 

القانوين الذي يقره امل�شرع باملبادئ ال�شابطة ل�شلطته يف هذا ال�شاأن، التي ُيعد حتقيقها اإعماًل 

للمبادئ التي حواها الد�شتور، َبْيَد اأّن الن�س املطعون فيه – وهو ن�س ال�شطر الثاين من املادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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)163( من املر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002، ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب 

– املحدد نطاًقا على النحو �شالف البيان – قد ت�شادم مع تلك املبادئ الد�شتورية، بتجاوزه املدة 
الزمنية املحددة بن�س املادة )69( من الد�شتور، وخروجه عن نطاق ال�شلطة التقديرية املقررة 

له مبوجب هذا الن�س، مبا يوقعه يف حومة خمالفة اأحكام الد�شتور املن�شو�س عليها يف املواد 

)32( و)47/اأ( و)69( منه، مما يتعنّي معه الق�شاء بعدم د�شتوريته يف حدود النطاق املتقدم.

"تن�شاأ حمكمة د�شتورية .... وتخت�س  اأن  اإّن املادة )106( من الد�شتور تن�س على  وحيث 

مبراقبة د�شتورية القوانني واللوائح .... ويكون للحكم ال�شادر بعدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو 

لئحة اأثر مبا�شر، ما مل حتدد املحكمة لذلك تاريًخا لحًقا، فاإذا كان احلكم بعدم الد�شتورية 

متعلًقا بن�س جنائي ُتعترب الأحكام التي �شدرت بالإدانة ا�شتناًدا اإىل ذلك الن�س كاأن مل تكن 

."....

وحيث اإّن املادة )31( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية 

تن�س على اأن: "اأحكام املحكمة وقراراتها ال�شادرة يف امل�شائل الد�شتورية تكون ملزمة جلميع 

الأكرث من  يوًما على  الر�شمية خالل خم�شة ع�شر  وُتن�شر يف اجلريدة  وللكافة،  الدولة  �شلطات 

تاريخ �شدورها.

ويكون للحكم ال�شادر بعدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو لئحة، يف جميع الأحوال، اأثر مبا�شر، 

وميتنع تطبيق الن�س املق�شي بعدم د�شتوريته من اليوم التايل لن�شر احلكم، ما مل حتدد املحكمة 

تاريًخا لحًقا لذلك ....".

ومفاد ن�س املادة )106( من الد�شتور ومذكرته التف�شريية واملادة )31( من املر�شوم بقانون 

رقم )27( ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية – وفًقا ملا جرى به ق�شاء هذه املحكمة – اأن 

احلكم ال�شادر عنها بعدم د�شتورية قانون اأو لئحة، ُيعد – كقاعدة عامة – من�شًئا حلالة عدم 

الد�شتورية، ولي�س كا�شًفا عنها، وموؤدى ذلك اأن هذا احلكم ي�شري باأثر مبا�شر وفوري من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية، اإل اإذا كان احلكم متعلًقا بن�س جنائي.

اإىل عدم د�شتورية  الراهنة  انتهت يف الدعوى  متى كان ما تقدم، وكانت هذه املحكمة قد 

الن�س املطعون فيه – يف حدود النطاق امل�شار اإليه – فاإن الأثر املبا�شر لهذا احلكم يتمثل يف اأنه 

اعتباًرا من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية؛ ت�شقط التحقيقات التي مل تقدم نتيجتها 

خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�شهر من تاريخ بدئها.

وحيث اإّن املذكرة التف�شريية و�شعت قيًدا اآخر على الأثر املبا�شر للحكم بعدم الد�شتورية، 

اإذ قررت اأن هذا الأثر ل يوؤثر يف حق املُّدعي يف ال�شتفادة من احلكم ال�شادر بعدم الد�شتورية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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 لأن الرت�شية الق�شائية هي الغاية النهائية لكل خ�شومة ق�شائية، ومن ثم ي�شتفيد املُّدعي 

– جمل�س الوزراء - تلقائًيا من ذلك احلكم باأثر رجعي يرتد اإىل تاريخ �شريان الن�س املق�شي 
بعدم د�شتوريته - وهو ما جرى عليه ق�شاء هذه املحكمة – تطبيًقا ملا اأوردته املذكرة التف�شريية 

للد�شتور يف هذا ال�شاأن، وتتم هذه ال�شتفادة بقوة القانون من دون حاجة اإىل الن�س عليها يف 

منطوق احلكم.

املادتني  بن�س  عماًل  الطلب،  مقّدم  بها  تلزم  املحكمة  فاإن  امل�شروفات  عن  اإّنه  وحيث 

)1/192( و )197( من قانون املرافعات املدنية والتجارية.

فلهذه�الأ�شباب

بقانون رقم  املر�شوم  املادة )163( من  الثاين من  ال�شطر  حكمت املحكمة بعدم د�شتورية 

"واإذا تعذر  اأنه:  الذي ين�س على  النواب،  الداخلية ملجل�س  ب�شاأن الالئحة  ل�شنة 2002،   )54(

العقبات  يت�شمن  للمجل�س  تقرير  اإعداد  وجب  املقرر،  امليعاد  يف  املجل�س  اإىل  التقرير  تقدمي 

والأ�شباب التي اأدت اإىل هذا التاأخري، وللمجل�س اأن ميدَّ هذه املهلة ملدة اأو ملدد اأخرى ل تتجاوز 

جميعها اأربعة اأ�شهر اأو يتخذ ما يراه منا�شًبا يف هذه احلالة". واألزمت ُمقّدَم الطلِب بامل�شروفاِت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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�قرار�رقم�)12(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�الالئحة�التنفيذية�لقانون�البلديات�

�ال�شادر�باملر�شوم�بقانون�رقم�)35(�ل�شنة�2001

ال�شادرة�بالقرار�رقم�)16(�ل�شنة�2002

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، 

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

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )21( و)31( و)32( و)33( و)34( الفقرة )ح( و)39( و)57( 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الثانية  الفقرة  و)69( 

)35( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، الن�شو�س الآتية:

"مادة�)21(:
املالية  اخت�شا�شاته  البلدي يف ممار�شة  املجل�س  رئي�س  بالبلدية  الإدارية  الِوْحـدات  ُتـعاِون 

والإدارية ومبا�شرة �شلطاته على العاملني باملجل�س.

مادة�)31(:

يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتكون من هيكل تنظيمي ي�شتمل على اإدارة عامة وعدد منا�شب 

من الِوْحـدات الإدارية املتخ�ش�شة لت�شيري �شئون البلدية يف كافة جمالتها.

مادة�)32(:

وجلانه  البلدي  املجل�س  ب�شئون  خا�شة  اإدارية  ِوْحـدة  بلدية  لكل  العام  املدير  مبكتب  ُتـلحق 

تخت�س مبعاونة املدير العام يف درا�شة املو�شوعات التي �شتعر�س على املجل�س وجلانه واإعداد 

البيانات والإح�شاءات الالزمة، وذلك بالتن�شيق مع الِوْحـدات الإدارية بالبلدية والأجهزة املعنية 

الأخرى.
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مادة�)33(:

الِوْحـدات الإدارية الالزمة حُلـ�ْشن �شري  اأن ي�شتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على  يجب 

العمل، وعلى الأخ�س:

ـة بالِخـْدمات الإدارية والمالية: وتخت�س بما يلي: ِوحدة اإدارية مخت�شَّ )اأ( 

1- اإعداد الخطط الإدارية والمالية التي �شُتـعَر�س على المجل�س البلدي.

الختامي  والح�شاب  م�شروعها  واإعداد  بنودها  من  وال�شرف  بالموازنة  المتعلقة  2- الأمور 

لل�شنة المالية المنتهية.

والمن�شاآت  والمباني  الأرا�شي  ـر  ح�شْ ذلك  في  بما  البلدية  بالر�شوم  المتعلقة  3- الأمــور 

في  وذلك  منها،  والإعفاء  وتح�شيلها  وتعديلها  الر�شوم  فئات  وتحديد  لها،  الخا�شعة 

حدود اأحكام القوانين ال�شارية واأحكام هذه الالئحة.

البلدية مقابل النتفاع  باإيرادات  المتعلقة  الأمور  الأ�شواق والأمالك �شاملة كافة  4- �شئون 

بمرافقها وِخـْدماتها وتاأجير اأمالكها.

5- �شئون اأمن و�شالمة و�شيانة المن�شاآت والأمالك البلدية بما في ذلك الأ�شواق.

6- اأعمال المخازن والم�شتريات وتنظيم �شجالت واأر�شيف البلدية وت�شيير ِخـْدمات الت�شال 

بالجهات الأخرى.

وتوقيع  الوظيفي  الن�شباط  واإجـــراءات  قواعد  تنفيذ  ذلك  في  بما  الموظفين  7- �شئون 

الجزاءات التاأديبية والقيام بالتحقيقات الإدارية وذلك ِوْفـقًا لأنظمة الخدمة المدنية.

8- الإ�شراف على تنفيذ عقود النظافة وال�شيانة لمرافق ومباني ومن�شاآت البلدية. 

م من الموظفين في الِوْحـدات الإدارية بالبلدية اأو التي  9- فْحـ�ُس ودرا�شة ال�شكاوى التي تقدَّ

البلدي، وتقديم  م من المجل�س  م من الجهات الحكومية وكذلك الطلبات التي تقدَّ تقدَّ

التقارير ب�شاأنها.

ـة بالِخـْدمات الفنية: وتخت�س بما يلي: )ب( ِوْحـدة اإدارية مخت�شَّ

وال�شوارع  والطرق  الميادين  وتنظيم  بتجميل  المتعلقة  البلدي  المجل�س  قرارات  1- تنفيذ 

واإ�شغالتها وكذا الأماكن العامة وال�شواطىء.

لقانون  ِوْفـقًا  تنفيذها  بالبلدية  المنوط  العامة  ال�شحة  ب�شئون  الخا�شة  الأنظمة  2- تنفيذ 

ال�شحة العامة، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

3- مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه وال�شرف ال�شحي وذلك بالتن�شيق مع 

الجهات المخت�شة.

4- اإ�شدار تراخي�س البناء والترميم والتعديل والهْدم وغيرها من تراخي�س المباني واأعمال 
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التنظيم.

5- اإ�شدار تراخي�س الإعالنات وتنفيذ �شوابط لفتات المحال التجارية.

ـُرق العامة. 6- اإ�شدار تراخي�س اإ�شغالت الطُّ

رها المجل�س البلدي ب�شاأن تنظيم المناطق ال�شكنية  7- تنفيذ القواعد والإجراءات التي يقرِّ

التنظيم والجيوب والزوايا  ال�شوارع والطرق، وخطوط  والتجارية وال�شناعية، وتحديد 

من الأرا�شي بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

وغيرها،  والمقاهي  والمطاعم  كالفنادق  العامة  بالمحال  الخا�شة  الأنظمة  8- تطبيق 

ـارة بال�شحة،  والمحال التجارية وال�شناعية، والمحال الخطرة والُمـْقـِلـقة للراحة وال�شَّ

والباعة الجائلين وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

9- الإ�شراف على تنفيذ الأنظمة الخا�شة بمواقف ال�شيارات وغيرها من المنافع والِخـْدمات 

العامة التي تهم المواطنين، والتن�شيق ب�شاأنها مع الجهات المخت�شة.

10- الإ�شراف على تنظيم و�شيانة المتنزهات والحدائق العامة.

ـُرق  ـيات ال�شواحي والأحياء والميادين وال�شوارع والطُّ 11- و�شع القرارات الخا�شة بم�شمَّ

مو�شع التنفيذ وتثبيت العالمات الخا�شة.

12- تقديم الدرا�شات والمقترحات ب�شاأن ا�شتغالل المرافق العامة التي تدخل في اخت�شا�س 

البلدية. 

مادة�)34(�فقرة�)ح(:

تقدمي القرتاحات اإىل الوزير املخت�س ب�شئون البلديات فيما يتعلق باإعادة التنظيم الإداري 

تعديل  اأو  اإلغاء  اأو  ا�شتحداث  اأو  اإدارية  ِوْحـدات  يلزم من  ما  اإن�شاء  واقرتاح  التنفيذي،  للجهاز 

الوظائف.

مادة�)39(:

م�شروع  اإعداد  بلدية  كل  يف  واملالية  الإدارية  باخِلـْدمات  ـة  املخت�شَّ الإدارية  الِوحدة  تتوىل 

اخلتامي  احل�شاب  م�شروع  وكذلك  وم�شروفاتها  اإيراداتها  جميع  �شاماًل  ال�شنوية  ميزانيتها 

لها، وذلك ِوْفـقًا للقواعد واملواعيد املعمول بها يف اإعداد امليزانية العامة للدولة، على اأن ترَفـق 

مب�شروع امليزانية جميع البيانات وامل�شتندات التي ُبـِنـَيت عليها تقديرات الإيرادات وامل�شروفات. 

مادة�)57(:

الأرا�شي  ـر  بلدية ح�شْ كل  واملالية يف  الإدارية  باخِلـْدمات  ـة  املخت�شَّ الإدارية  الِوحدة  على 

واملباين واملن�شاآت اخلا�شعة للر�شوم البلدية يف دائرة اخت�شا�س البلدية وذلك كل �شنتني، على 

ـر على ما يلي: اأن ي�شتمل احل�شْ

المباني والمن�شاآت الجديدة. )اأ( 
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ـُرها. )ب( الأجزاء التي اأ�شيفت اإلى عقارات اأو من�شاآت قائمة �شبق ح�شْ

ـر وجه النتفاع بها، اأو حـــدث تعديل في معالمها وم�شتمالتها  )ج( المبانـــي والمن�شـــاآت التي تَغـيَّ

�شواء بالإ�شافة اإليها اأو التو�شعة فيها اأو الجتزاء منها.

)د( المباني والمن�شاآت المعفاة من الر�شوم وتلك التي زال عنها �شبب الإعفاء.

)هـ( الأرا�شي الف�شاء الم�شتَغـلة وغير الم�شتَغـلة.

ـر، واملطالبة  وعلى الِوحدة الإدارية املذكورة حتديث بياناتها ِوْفقًا ِلـما ت�شفر عنه عملية احل�شْ

مبا يكون م�شتَحـقًا لها من ر�شوم اأو فروق مالية.

مادة�)69(�فقرة�ثانية:

ة باخِلـْدمات الإدارية واملالية يف كل بلدية تق�شيط الر�شوم  كما يجوز للِوحدة الإدارية املخت�شَّ

رها ب�شرط  ـرة على بع�س املكلَّـفني بها بناًء على طلب من املدين بهذه الر�شوم لأ�شباب تَقـدِّ املتاأخِّ

موافقة مدير عام البلدية." 

املادة�الثانية

البلدية(  الإدارات  )مديري  بعبارة  بالبلدية(  الإدارية  الِوْحـدات  )روؤ�شاء  عبارة  ُتـ�شتبَدل 

بعبارة  بالبلدية(  ـة  املخت�شَّ الإدارية  )الِوحدة  وعبارة  و)30(،  و)26(  املواد )25(  الواردة يف 

اأع�شاء  )اأحد  وعبارة  و)61(،  و)60(   )58( املواد  يف  الواردة  بالبلدية(  ـة  املخت�شَّ )الإدارة 

ـة باخِلـْدمات الإدارية واملالية يف البلدية( بعبارة )مدير اإدارة اخِلـْدمات  الِوحدة الإدارية املخت�شَّ

البلديات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  املادة )62(، من  الواردة يف  البلدية(  واملالية يف  الإدارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002.

املادة�الثالثة

على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 محـرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 �شبتمبر 2020م
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�قرار�رقم�)22(�ل�شنة�2020

بنقل�مدير�من�املحافظة�اجلنوبية�اإىل�املحافظة�ال�شمالية

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

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

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته، 

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2018 بنقل مديرين يف املحافظات،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُينقل ال�شيد خالد عبداللطيف حاجي مدير اإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة 

اجلنوبية، ليكون مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة ال�شمالية.

املادة�الثانية

اجلريدة  يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

النائب�الأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 22 محـــرم 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 10 �شبتمبر 2020م
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املجل�س�الأعلى�للق�شاء

�قرار�رقم�)21(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�لئحة�ت�شكيل�وتنظيم�عمل�الأمانة�العامة�

للمجل�س�الأعلى�للق�شاء�ال�شادرة�بالقرار�رقم�)13(�ل�شنة��2019

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء:

ل�شنة   )42( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الق�شائية،  ال�شلطة  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )73 مكررًا( منه،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادر بالقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

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

وعلى لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء، ال�شادرة بالقرار 

رقم )13( ل�شنة 2019، 

وبناًء على عْر�س الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل�

يُـ�شتبدَل بن�س املادة )47( البند )�شابعاً( من لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة 

للمجل�س الأعلى للق�شاء، ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، الن�س الآتي:

ـم من  "�شابعًا: اإذا جاءت تو�شية جلنة التحقيق بتوقيع جزاء الوْقـف عن العمل مع اخل�شْ
الراتب اأو الف�شل من اخلدمة بحق املوظف اأو �شاغل الوظيفة العليا، فيجب اإحالته اإىل جمل�س 

دًا  ـل بقرار من الرئي�س، ويجب اأن يت�شمن قرار الإحالة اإىل جمل�س التاأديب بيانًا حمدَّ تاأديب ي�شكَّ

بالأفعال املن�شوبة اإىل املوظف اأو �شاغل الوظيفة العليا."

املادة�الثانية�

اإىل املادة )45( من لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة  ُتـ�شاف فقرة جديدة برقم )هـ( 

العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2019، ن�شها الآتي:

"هــــ( يجـــوز للموظف – طوال �شْغـِلــــه لوظيفته - ن�ْشـُر وجهه نظره بكافـــة الو�شائل، �شريطة األ 
يتنـــاول ما يثير الخالفات في المجتمـــع اأو يوؤثر على الوحدة الوطنية اأو يوجه النقد ل�شيا�شة 
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الحكومة وقراراتها باأيٍّ و�شيلة من الو�شائل."

املادة�الثالثة

على الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�شاء واملعنيني - ُكــلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ِشـره يف اجلريدة الر�شمية.

                                         

���������������������������������������������������������������نائب�رئي�س�املجل�س�الأعلى�للق�شاء�

�رئي�س�حمكمة�التمييز

���������������������������������������������������������امل�شت�شار�عبداهلل�بن�ح�شن�البوعينني

�شدر بتاريخ: 18 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 �شبتمبـــــــــــر 2020م 
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)87(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تخويل�بع�س�موظفي�هيئة�تنظيم�الت�شالت�

ْبط�الق�شائي �شفة�ماأموري�ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )77( منه، 

الت�شالت  تنظيم  بع�س موظفي هيئة  تخويل  ب�شاأن  ل�شنة 2019  رقم )30(  القرار  وعلى 

ـَْبـط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شّ

وبناًء على كتاب هيئة تنظيم الت�شالت رقم LAD/0720/168 املوؤرخ يف 5 اأغ�شط�س 2020، 

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

الق�شائي  ـْبـط  ال�شّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  الآتية  الت�شالت  تنظيم  هيئة  موظفو  ل  يخوَّ

باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  و�شْبـط  والتفتي�س  املراقبة  باأعمال  للقيام 

لأحكام قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وهم:

2/ علي �شليم العلي1/ جرب �شلطان امل�شلم

4/ خالد اإبراهيم الها�شمي3/ عائ�شة علي الدو�شري

5/ فهد يو�شف حردان

املادة�الثانية

ل بها املوظفون: حممد خالد اجلودر، اإيفون مارقي�شون  ـْبـطية الق�شائية املخوَّ ُتـلغى �شفة ال�شَّ

وفاطمة اأحمد العمادي، مبوجب القرار رقم )30( ل�شنة 2019 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي هيئة 

ـَْبـط الق�شائي. تنظيم الت�شالت �شفة ماأموري ال�شّ
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املادة�الثالثة

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

�وزير�العدل�

�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 محـــرم 1442هــ

الـمــــوافــــــق: 2 �شبتمبـــر 2020م
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وزارة�العدل�وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)88(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تخويل�بع�س�موظفي�الهيئة�الوطنية�للنفط�والغاز�

ـْبـط�الق�شائي �شفة�ماأموري�ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع  على املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1984 ب�شاأن تنظيم ال�شناعة،

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )81( رقم  القانون  وعلى 

ـد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املوحَّ

وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س 

وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1989 بتنظيم تعبئة وتداول اأ�شطوانات الغاز البرتولية امل�شالة،

الوطنية  بالهيئة  النفط  التفتي�س وقيا�س  بت�شكيل ق�شم  ل�شنة 2006  القرار رقم )1(  وعلى 

للنفط والغاز،

والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  موظفي  بع�س  بتخويل   2006 ل�شنة   )17( رقم  القرار  وعلى 

ـْبـط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على كتاب الهيئة الوطنية للنفط والغاز رقم: م و ن /2020/116 املوؤرخ يف 27 اأغ�شط�س 

 ،2020

وبناًء على التفاق مع وزير النفط،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـْبـط الق�شائي  ل موظفو الهيئة الوطنية للنفط والغاز الآتية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ يخوَّ

اخت�شا�شهم يف جمال  دوائر  تقع يف  التي  اجلرائم  و�شْبـط  والتفتي�س  املراقبة  باأعمال  للقيام 

�شناعة النفط والغاز باملخالفة للقانون رقم )6( ل�شنة 1984 ب�شاأن تنظيم ال�شناعة، والقانون 
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ـد لدول جمل�س  رقم )81( ل�شنة 2006 باملوافقة على قانون )نظام( التنظيم ال�شناعي املوحَّ

التعاون لدول اخلليج العربية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

2/ عقيل يو�شف ح�شن1/ �شليمان روحي امل�شي�س

4/ ح�شن اأحمد ح�شن حممد3/ علي ح�شن جعفر العني�شي

6/ جعفر عبدعلي طوق5/ وليد �شلمان املوؤذن

7/ حممد خليفة بور�شيد

املادة�الثانية

ُيـلغى القرار رقم )17( ل�شنة 2006 بتخويل بع�س موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز �شفة 

ـْبـط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

املادة�الثالثة

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

وزير�العدل�

وال�شئون�الإ�شالمية�والأوقاف

�خـالـد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 15 محرم 1442هــ

المــــــوافــــــق: 3 �شبتمبـــر 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)37(�ل�شنة�2020م

�ب�شاأن�تعديل�ن�شاط�امل�شرق�للتدريب

)موؤ�ش�شة�تدريبية�خا�شة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2014 ب�شاأن نقل ترخي�س امل�شرق للتدريب،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )179( املنعقدة بتاريخ 2020/7/8،

قرر�الآتي:

مادة�-1-

رقم  جتاري  �شجل  حتت  ـدة  املقيَّ �س.�س.و  للتدريب  امل�شرق  �شركة  لل�شادة/  ـ�س  ُيـرخَّ

)89736/1(، يف تقدمي الن�شاطني التاليني:

1- التدريب الإداري والتجاري.

2- التدريب المهني والتقني.

�س لهم تعديل ال�شجل التجاري ِوْفـقًا لذلك. وُيـرخَّ

مادة�-2-

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

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

�جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 يـــولـيـــــــــــو 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)48(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�الالئحة�التنفيذية�للقانون�رقم�)58(�ل�شنة�2009

ب�شاأن�حقوق�امل�شنني�ال�شادرة�بالقرار�رقم�)1(�ل�شنة�2011

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني،

ال�شادرة  امل�شنني،  ب�شاأن حقوق  ل�شنة 2009   )58( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011، وتعديالتها،

وبناًء عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�الآتي:

املادة�الوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي املادتني )5( و)6( البند )3( فقرة )ب( من الالئحة التنفيذية للقانون 

ـان  ـ�شَّ رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2011، النَّ

الآتيان:

"مادة�)5(:
ُيـ�شرَتط يف طالب الرتخي�س ما يلي:

اأوًل:�اإذا�كان��شخ�شاً�طبيعياً:�

1- اأن ل يقل عمره عن 25 �شنة. 

2- اأن يكون كامل الأهلية ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولم ت�شدر �شده اأحكام نهائية في جريمة 

مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة، ولو ُردَّ اإليه اعتباره.

ره الوزارة،  3- اأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل اإن�شاء وت�شغيل الموؤ�ش�شة ِوْفـقًا ِلـما تقرِّ

ـ�س لت�شغيلها والقدرة على  ـن في الطلب م�شدر تمويل الموؤ�ش�شة والمبلغ المخ�شَّ واأن يبيَّ

ا�شتمرارية تمويلها.

ـنه  ـنه، بحيث تتوافر فيه اأو في َمـن يعيِّ 4- اأن يدير الموؤ�ش�شة بنف�شه اأو عن طريق مدير يعيِّ

ال�شروط المن�شو�س عليها في البند )3( من المادة )6( من هذه الالئحة.

ثانياً:�اإذا�كان��شخ�شاً�اعتبارياً:

ـله اأمام الغير، بحيث تتوافر فيه ال�شروط المن�شو�س عليها  1- اأن يكون له مدير م�شئول يمثِّ
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في البند )3( من المادة )6( من هذه الالئحة.

ره الوزارة،  2- اأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل اإن�شاء وت�شغيل الموؤ�ش�شة ِوْفـقًا ِلـما تقرِّ

ـ�س لت�شغيلها والقدرة على  ـن في الطلب م�شدر تمويل الموؤ�ش�شة والمبلغ المخ�شَّ واأن يبيِّ

ا�شتمرارية تمويلها.

ـل بها. 3- تقديم ما يفيد موافقة الجهة الم�شجَّ

مادة�)6(�البند�)3(�فقرة�)ب(:

ب- اأن يكون كامل الأهلية ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولم ت�شدر �شده اأحكام نهائية في جريمة 

مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة، ولو ُردَّ اإليه اعتباره.

املادة�الثانية

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافــــــــق: 18 اأغ�شطـــ�س 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)53(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�الرتخي�س�بت�شجيل�جمعية�)اأوت�وورد�باوند�البحرين(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمـع املال لالأغرا�س العامة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيـد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية )اأوت وورد باوند البحرين(،

قرر�الآتي:

مادة�-��1-

الجتماعية  والأندية  قْيد اجلمعيات  �شجل  البحرين( يف  باوند  وورد  )اأوت  ـل جمعية  ت�شجَّ

والثقافية حتت قْيد رقم )5/ اأ.ج.ث /2020(.

مادة�-��2-

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 13 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 �شبتمبر 2020م
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اأ�شماء�موؤ�ش�شي�جمعية�)اأوت�وورد�باوند�البحرين(

1- �شمو ال�شيخ محمد بن �شلمان بن حمد اآل خليفة.

2- را�شد غالي را�شد مبارك.

AVA TANYA GARBUTT. -3

DAVID GARBUTT. -4

5- �شالح خليفة علي جا�شم البنجا�شم.

 PAULA BOAST. -6

7- منذر عبداللطيف مبارك هالل المداوي.

يق العلوي. ـدِّ 8- عبدالجليل محمد �شِ

9- محمد جمعه محمد جمعه البلو�شي.

MATTHEW DEREK WARDLE. -10
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ملخ�س�النظام�الأ�شا�شي

جلمعية�اأوت�وورد�باوند�البحرين

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2020 حتت قيد رقم )5/اأ.ج.ث/2020( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبـت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  ـل اجلمعية  ت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشـر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  قْيـد اجلمعيات  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى رقم 2504، طريق رقم 2832، جممع رقم 428، طابق 

21، مكتب رقم 2143، برج املوؤيد، �شاحية ال�شيف، مملكة البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

- ال�شعي لبناء جيل قائد ورائد. 1

ـ�شة لها في مملكة  ن�ْشـــر ثقافة ممار�شة الريا�شات المختلفـــة في الأماكن المنفتحة المخ�شَّ  -2

البحرين.

بث روح التوا�شل والتعاون لدى ال�شباب وزيادة العالقات الجتماعية بينهم.  -3

الهتمام بتعزيز التالحم وانتماء ال�شباب للوطن.  -4

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخـذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

اإقامـــة الدورات والنـــدوات والموؤتمرات بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقـــة من الجهات الحكومية   -1

المخت�شة.

اإقامـــة الحفالت والفعاليـــات الوطنية بعد اأْخــــذ الموافقة الم�شبقة مـــن الجهات الحكومية   -2

المخت�شة.



العدد: 3488 – الخميس 10 سبتمبر 2020

35

العمل علـــى اإعادة تهئية الأماكن العامة الريا�شية ال�شبابية بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من   -3

الجهات الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية والتوعوية.

ـن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل: وقد بيَّ

1(   اإن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(   اأن يكـــون ح�شن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحـِكـم عليه في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

ـن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل  وبيَّ

م من  ـَظـلُـّ ـنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بيَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ـن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشـم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

ـباعها عند عْقـِدها، والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من ع�شرة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للنادي  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ـن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  للجمعية. وبيَّ

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

ـن النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: وحول مالية اجلمعية بيَّ

1(  ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2(  ا�شتراكات الأع�شاء.
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ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 3(  الهبات والتبرعات التي ت�شرِّ

4(   اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفـقًا للقانون بما ل يتعار�ـــس مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5(   الأربـــاح الناتجـــة عـــن ا�شتثمار اأموال الجمعية فـــي حدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ كما 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للنادي من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 

طبقًا لالئحة املالية للنادي وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب اخلتامي على 

اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها  واأخريًا بيَّ

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)186(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�جتديد�مدة�تعيني�جمل�س�الإدارة�املوؤقت��لنادي�البحرين�لل�شيارات

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،

لنادي  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  قْيـد  ن�ْشـر  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

البحرين لل�شيارات املعاد ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

البحرين  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  تعيني  2019 ب�شاأن  ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

لل�شيارات،

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

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بنادي البحرين لل�شيارات ،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س ، 

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

د مدة تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت لنادي البحرين لل�شيارات ملدة عام تبداأ من تاريخ  جتدَّ

انتهاء مدة تعيينه ال�شابقة، برئا�شة ال�شيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ خليفة بن ح�شن بن علي اآل خليفة   نائبًا للرئي�س

2- عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الحميدان   اأمينًا لل�شر 

3- ال�شيخ اأحمد بن �شلمان بن عبدالوهاب اآل خليفة  ع�شوًا

4- محمد �شالح �شالح العل�س     ع�شوًا

5- نواف ثابت اإبراهيم البلو�شي    ع�شوًا

ـا�س     ع�شوًا 6- اأحمد علي اأحمد القنَّ

7- ن�شال اأحمد عبداهلل الإ�شكافي    ع�شوًا

8- عبداهلل ح�شن عبداهلل الرويعي    ع�شوًا

9- نادر عبدالنور اإ�شماعيل     ع�شوًا 

جمموعة�قرارات�من�وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة
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املادة�الثانية

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

للنادي، ويتوىل اإدارة �شوؤونه وت�شريف اأموره، ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والالئحة النموذجية، والنظام الأ�شا�شي.

املادة�الثالثة

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع  ـن تقريرًا يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املعيَّ

به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ النادي 

ِوْفـقًا لأحكام القانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة�الرابعة

ال�شباب  �شئون  وزارة  مع  وبالتن�شيق  القرار   هذا  �شدور  فور  ـن  املعيَّ الإدارة  جمل�س  يتوىل 

لكت�شاب  الالزمة  ال�شروط  فيهم  تتوافر  َمن  وحتديد  وح�شَرها  الع�شوية  باب  فْتـح  والريا�شة 

ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  بعد  املجل�س  يقوم  اأْن  على  للنادي،  العمومية  اجلمعية  ع�شوية 

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

يف  جديدًا  اإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  النادي.  حالة  عن  اًل  مف�شَّ تقريرًا  عليها 

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

للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليهما.

املادة�اخلام�شة

على مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س تنفيذ 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: 5 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 24 اأغ�شط�س 2020م 
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)188(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ن�ْشر�رقم�قْيد�وملخ�س�النظام�الأ�شا�شي

ملركز�متكني��شباب�الو�شطى�

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الو�شطى،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـل مركز متكني �شباب الو�شطى يف �شجل قْيـد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )35(.

املادة�الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 4 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 23 اأغ�شط�س 2020م 
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بيان�باأ�شماء�موؤ�ش�شي

مركز�متكني��شباب�الو�شطى

ال�شمالرقم

لينا عبداحل�شني جا�شم عبداجلليل عبدالنبي1

را�شد عبدالرحمن خليفة حممد جا�شم 2

طيف اإبراهيم اأحمد اإ�شماعيل مثني النهام3

يو�شف عبدالرحمن خليفة حممد جا�شم 4

عبدالرحمن اأحمد يو�شف اأحمد ال�شندي5

عبداهلل حممد �شالح اأحمد ال�شيخ 6

ح�شن جميل عي�شى ميالد7

�شمية اأحمد خليفة اأحمد حممد الع�شمي8

عبدالعزيز يو�شف عبدالعزيز را�شد عبداهلل اخل�شري9

عبداهلل جنيب عي�شى حممد بوحمد ال�شقر10

اإبراهيم اأحمد �شالح �شعد املران11

حممد اأحمد يو�شف اأحمد ال�شندي12

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن ح�شن جناحي13
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ملخ�س

النظام�الأ�شا�شي�ملركز�متكني��شباب�الو�شطى

والهيئات  املراكز  قْيـد  ت�شجيله يف �شجل  لأول مرة يف عام 2009، ومت  املركز   تاأ�ش�س هذا 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )35(، طبقًا لأحكام 

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

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  الو�شطى  �شباب  متكني  مركز  ويهدف 

بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّـزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.  

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب للم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

والع�شوية باملركز اأنواع هي:

1- ع�شو عامل.        2- ع�شو تابع.         3- ع�شو منت�شب.         4- ع�شو فخري.

ـنها النظام الأ�شا�شي للمركز. كما اأو�شح النظام اإجراءات ك�ْشب  ولكل منها �شروط يت�شمَّ

الع�شوية واإ�شقاطها، وحقوق وواجبات الأع�شاء.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س اإدارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كلٍّ من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   6 وعدد  رئي�س  من  ن  مكوَّ اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر. ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه. ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�سَّ النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ
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الأ�شا�شي.

ون�سَّ النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

ـن بالنظام. نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبيَّ

التي  ال�شروط  لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ

جمل�س  اجتماعات  ح�شور  اإىل  املدير  دعوة  وجتوز  ال�شباب والريا�شة.  �شئون  وزارة  دها  حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

اإقامتها الوزارة،  ومن احلفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب املركز التي توافق على 

�شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويْودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمـدة، وُتـتَّ

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

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن َثـم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�سَّ النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه اأن يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  عْر�س  يطلب  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

والنظام  للقانون  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ املركز  اأعمال  فْح�س  الرقابة  وتتناول  لرقابتها، 

الأ�شا�شي وقرارات اجلمعية العمومية وتوجيهات الوزارة، على اأن يتوىل هذه الرقابة املوظفون 

ـنهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. الذين يعيِّ

ون�سَّ النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شباب والريا�شة،  �شئون  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)189(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�اإعادة�تنظيم�ت�شجيل�اأرقام�قْيـد�

بع�س�الهيئات�الريا�شية�اخلا�شعة�لإ�شراف�وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطـالع على الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

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

رقم )18( ل�شنة 2019، 

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجالت قيد الأندية التي تتخذ �شكل 

�شركات جتارية والهيئات الريا�شية وال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعاد تنظيم ت�شجيل اأرقام قْيـد الهيئات الريا�شية التالية يف �شجل قْيـد الهيئات الريا�شية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ليكون كالآتي:

رقم القيدا�شم الهيئة الريا�شيةالرقم

1هيئة م�شجعي نادي ت�شل�شي1

2هيئة م�شجعي نادي ليفربول2

3هيئة م�شجعي نادي ريال مدريد3

املادة�الثانية

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

�وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 13 محــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبــــــــــر 2020م 
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)190(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تعديل�م�شمى�مركز��شباب�الُقرية

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،

الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  وقْيـد  ت�شجيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )6( رقم  القرار  وعلى 

ملركز �شباب الُقرية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيـد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

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

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

)18( ل�شنة 2019،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـد يف �شجل قْيـد الهيئات واملراكز ال�شبابية حتت رقم  ل م�شمى مركز �شباب الُقرية املقيَّ ُيـعدَّ

)36( اإىل )مركز متكني �شباب الُقرية(.

املادة�الثانية

ـد هذا التعديل يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية بالوزارة، على اأْن يقوم املعنيون بالوزارة  يقيَّ

والقائمون على املركز باعتماد ال�شم اجلديد يف كافة الأوراق والعقود وال�شعارات وامل�شتندات 

واملرا�شالت والتعامالت اخلا�شة باملركز.

املادة�الثالثة

على املعنيني بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ومركز �شباب الُقرية - كل فيما يخ�شه - تنفيذ 

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: 13 محــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبــــــــــر 2020م 
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)191(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�اإعادة�تنظيم�ت�شجيل�اأرقام�قْيـد�

بع�س�الهيئات�ال�شبابية�اخلا�شعة�لإ�شراف�وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

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

رقم )18( ل�شنة 2019، 

وعلى القرار رقم )154( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيـد الأندية التي تتخذ �شكل 

�شركات جتارية والهيئات الريا�شية وال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ال�شبابية  الهيئات  قْيـد  �شجل  التالية يف  ال�شبابية  الهيئات  قْيـد  اأرقام  ت�شجيل  تنظيم  ُيـعاد 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ليكون كالآتي:

رقم القيدا�شم الهيئة ال�شبابيةالرقم

1جمعية بيوت ال�شباب البحرينية1

3جمعية �شفينة �شباب العامل2

املادة�الثانية

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

وزير��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�اأمين�بن�توفيق�املوؤيد

�شدر بتاريخ: 13 محــــــــــرم 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبــــــــــر 2020م
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وزارة��شئون�ال�شباب�والريا�شة

�قرار�رقم�)194(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تعيني�مدير�موؤقت�لنادي�الحتاد�الريا�شي�والثقايف

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، وتعديالتها،

ـ�شات الأنظمة الأ�شا�شية   وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1990 ب�شاأن ن�ْشـر اأرقام قْيـد وملخَّ

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

تعيني مدير موؤقت لنادي الحتاد الريا�شي  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

والثقايف،

مة من القائم باأعمال مدير اإدارة الرقابة والتدقيق بعدم وجود جمل�س  وعلى املذكرة املقدَّ

جائحة  ب�شبب  النتخابات  اإجراء  ر  وتَعـذُّ والثقايف،  الريا�شي  الحتاد  نادي  �شئون  يدير  اإدارة 

كورونا،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال مدير اإدارة الرقابة والتدقيق،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد/ عبداهلل �شلمان �شهوان مديرًا موؤقتًا لنادي الحتاد ملدة خم�شة واأربعني يومًا،  ُيـعيَّ

اأو حلني انتخاب جمل�س اإدارة جديد اأيهما اأقرب.

املادة�الثانية

قانون  لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  كافة  ـن  املعيَّ املدير  يُـبا�شر 

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، والنظام الأ�شا�شي لنادي 

الحتاد، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 
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والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990. 

املادة�الثالثة

للنادي  باأحكام هذا القرار توجيه الدعوة للجمعية العمومية  ـن فور العمل  على املدير املعيَّ

اإىل الجتماع وذلك لنتخاب جمل�س اإدارة جديد، وتكون له اإدارة اجلمعية العمومية. 

املادة�الرابعة

ـن جميع اأموال النادي و�شجالته  على القائمني على �شئون النادي اأْن يبادروا بت�شليم املدير املعيَّ

ودفاتره وم�شتنداته.

املادة�اخلام�شة

م اإىل وزارة �شئون ال�شباب الريا�شة  ـن قبل انتهاء مدة تعيينه تقريرًا يقدَّ ُيـِعـدُّ املدير املعيَّ

وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شي،  العام  خالل  املالية  اأموره  نًا  النادي مت�شمِّ اأو�شاع  ب�شاأن 

العمل به ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

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

1989، والنظام الأ�شا�شي للنادي والالئحة النموذجية لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

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

املادة�ال�شاد�شة

على القائم باأعمال مدير اإدارة الرقابة والتدقيق 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: 18 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 6 �شبتمبــــــــــر 2020م
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وزارة��شئون�الكهرباء�واملاء

�قرار�رقم�)5(�ل�شنة�2020

�با�شتبدال�الفقرة�)1(�من�املادة�الثانية�من�القرار�رقم�)2(�ل�شنة��2015

ب�شاأن�تنظيم�وحتديد�مبالغ�التاأمني�على�ح�شابات�الكهرباء�واملاء

وزير �شئون الكهرباء والماء:

على  التاأمني  مبالغ  تنظيم وحتديد  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )2( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

ح�شابات الكهرباء واملاء،

وبناءً على عرْ�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س الفقرة )1( من املادة الثانية من القرار رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم 

وحتديد مبالغ التاأمني على ح�شابات الكهرباء واملاء، الن�س الآتي:

"1- يطبـــق التاأميـــن على جميع ح�شابات الكهرباء والماء المنزليـــة وغير المنزلية، وذلك على 
النحو الآتي:

ـل عليه الح�شاب غير مملوك للم�شتِرك. اإذا كان العقار الم�شجَّ اأ- 

ـق التاأمين  ب- اإذا كانت هناك ح�شابات فرعية مرتبطة بح�شاب رئي�شي )جماعي(، فيطبَّ

على الح�شابات الفرعية، وُيـ�شتثنى الح�شاب الرئي�شي )الجماعي( من التاأمين."

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��شئون�الكهرباء�واملاء

وائل�بن�نا�شر�املبارك

�شدر بتاريخ: 8 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 27 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة��شئون�الكهرباء�واملاء

�قرار�رقم�)6(�ل�شنة�2020

باإ�شافة�فقرة�جديدة�اإىل�املادة�)113(�من�القرار�رقم�)2(�ل�شنة��2010

ب�شاأن�نظام�التمديدات�الكهربائية

وزير �شئون الكهرباء والماء:

ل  بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 2010 ب�شاأن نظام التمديدات الكهربائية، املعدَّ

بالقرار رقم )4( ل�شنة 2011،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ت�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )113( من القرار رقم )2( ل�شنة 2010 ب�شاأن نظام التمديدات 

ـها الآتي: الكهربائية، َنـ�شُّ

ـ�شة من قِـبَـلها ِوْفـقًا  "ويجوز للهيئة اإ�شناد مهام الفحْـ�س والختبار اإىل جهات خارجية مرخَّ
دها، بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة." لل�شروط وال�شوابط التي حتدِّ

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير��شئون�الكهرباء�واملاء

وائل�بن�نا�شر�املبارك

�شدر بتاريخ: 8 محـــــــــــرم 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 27 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)146(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري��ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�بوغزال�-�جممع�331

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُ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 جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

�شمن    331 جممع  بوغزال  مبنطقة  03080009الكائن  رقم  العقار  ت�شنيف  حدود   تغريَّ 

قرارات�بلدية�ب�شاأن�تغيري�وت�شنيف�عقارات
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ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(، ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  القرار، وتطبَّ

)28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 26 �شـوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 يـونيـو 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)197(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�باربار�-�جممع�528

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ُي�شنف العقار رقم 05031761 الكائن مبنطقة باربار جممع 528، �شمن ت�شنيف مناطق 
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عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 �شبتمبـر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)193(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ت�شنيف�عقارين�يف�منطقة�املالكية��-�جممع�1034

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

ـف العقاران رقم 10028456 ورقم 10028457 الكائنان مبنطقة املالكية جممع  1034  ي�شنَّ
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�شمن  ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

الوزراء  الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  للتعمري  التنظيمية  ـق عليهما ال�شرتاطات  القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 محرم  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبــر 2020م
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وزارة�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)194(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تغيري�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�خليفة/�ع�شكر��-�جممع�950

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

 950 مدينة خليفة/ ع�شكر جممع  الكائن مبنطقة  رقم 12011844  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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 )RB( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )PS( من  ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق

ِوْفـقًا ِ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، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير�الأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 13 محرم  1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبــر 2020م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)24(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�املوافقة�على�طلب�حتويل�كافة�الأعمال�من��شركة�اأي�س�الأمريكية

�للتاأمني�– فرع��شركة�اأجنبية�اإىل��شركة�اأي�س�الأمريكية�للتاأمني�– املكتب

الرئي�شي�و�شركة��شوليدرتي�البحرين�)�س�م�ب(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

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

وعلى طلب �شركة اأي�س الأمريكية للتاأمني – فرع �شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها العاملية 

اإىل �شركة اأي�س الأمريكية للتاأمني - املكتب الرئي�شي )الوليات املتحدة الأمريكية( وكافة اأعمالها 

املحلية اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين )�س.م.ب(،

وعلى الإعالن ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب حتويل اأعمال �شركة اأي�س 

– املكتب الرئي�شي  اأي�س الأمريكية للتاأمني  – فرع �شركة اأجنبية اإىل �شركة  الأمريكية للتاأمني 

 ،3469 رقم  )العدد  الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور  )�س.م.ب(  البحرين  �شوليدرتي  و�شركة 

بتاريخ 30 اأبريل 2020( ويف جريدتني حمليتني،

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

قـرر�الآتي:

مادة�)1(

ُووِفق على طلب �شركة اأي�س الأمريكية للتاأمني – فرع �شركة اأجنبية بتحويل كافة اأعمالها 

العاملية اإىل �شركة اأي�س الأمريكية للتاأمني - املكتب الرئي�شي )الوليات املتحدة الأمريكية( وكافة 

اأعمالها املحلية اإىل �شركة �شوليدرتي البحرين )�س.م.ب(.

مادة�)2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�شرف�البحرين�املركزي

ر�شيـد�حممـد�املعـراج�

 �شدر بتاريخ: 20 محرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــــق: 8 �شبتمبر 2020م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)25(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�مْنـح�ترخي�س�ل�شركة�كي��بي��تي��فيدي�شري��شريفي�شز�ذ�م�م

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006،

وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين 

املركزي، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمني 

الُعـهدة،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

متنح �شركة كي. بي. تي. فيدي�شري �شريفي�شز ذ.م.م ترخي�س اأمني الُعـهدة – الفئة )ب(.

مادة�)2(

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

حمافظ�م�شرف�البحرين�املركزي

ر�شيـد�حممـد�املعـراج�

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ 

المــــوافـــــــق: 9 �شبتمبـر 2020م
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المدعى�عليه�الأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

اآخر�عنوان�معلوم�له: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545. 

المدعى�عليه�الثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر.

عنوانـــه: منـــزل 1665، مجمـــع 1204، مدينة حمد، مملكـــة البحرين.  وكيلـــه: المحامي محمد 

اأحمد عبداهلل ح�شن.

عنوانه: المنامة، بناية يتيم �شنتر ، فيز 1، الطابق ال�شاد�س.

المدعى�عليه�الثالث: محمد عزام علي اأحمت.

عنوانه: طريق وترابول 1/85 - ماونتين لفينيا – �شريالنكا. 

المدعى�عليه�الرابع: خليل اأكبر اأحمد ح�شن، وكيله: المحامي محمد اأحمد عبداهلل ح�شن.

عنوانه: بناية يتيم �شنتر، فيز 1، الطابق ال�شاد�س.

المدعى�عليه�الخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنوانه: فيال 27 طريق 2056 مجمع 520 بلدية 1179 فواز قاردن ، باربار.

المدعى�عليه�ال�شاد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنوانه: فيال 2660، طريق 4095، مجمع 540، مملكة البحرين.

المدعى�عليه�ال�شابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنوانه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

وال�شاد�س  والثالث واخلام�س  الأول  املنازعات للمدعى عليهم  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

ال�شاعة  عند   2020 �شبتمرب   21 بتاريخ  الهيئة  جل�شة  ح�شور  مبوعد  اآنفًا  املذكورين  وال�شابع 

 ،1 رقم  القاعة  بالزا،  البارك  وعنوانها: بناية  الغرفة  مبقر  عقدها  واملقرر  �شباًحا،   11:45

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع  1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك 

تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل 

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

ليعلم.      

 

�مدير�الدعوى

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات

اإعالنات�من�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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رقم�الدعوى: 2018/9/ غرفة

اإعالن�بقرار�ت�شكيل�هيئة�ت�شوية�النزاع�رقم�)�22/ل/�40(�ل�شنة�2020

وموعد�ح�شور�جل�شة�اأمام�الهيئة

المدعية: موؤ�ش�شة كاظم �شيد مح�شن الدرازي، وكيلها: المحامي محمد ر�شا بوح�شين.

عنوانه: المنطقة الدبلوما�شية، بناية ال�شقر، مبنى رقم 60، مكتب رقم 607، المنامة.

المدعى�عليها�الأولى: �شركة جنرال موتورز.

.Dongesoundand-GU Korea Ga3 Sungsoo2 :اآخر�عنوان�معلوم�لها

المدعى�عليها�الثانية: �شركة دايو لل�شيارات )كوريا(.

changchon-dong pupyong-kuin� 199 Daweoo motor co LTD آآخـــر�عنوان�معلوم�لها:

.chon Korea

قرار�ت�شكيل�هيئة�ت�شوية�النزاع�رقم�)22/ل40(�ل�شنة�2020

ُت�شّكل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/31/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم: 

1. القا�شي مع�شومة عبدالر�شول عي�شى )رئي�ًشا(.

2. القا�شي محمد ح�شن البوعينين )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ يو�شف عبدالح�شين خلف )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهما الأول والثاين املذكورين اأعاله، بقرار 

ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع وموعد ح�شور اأول جل�شة لنظر الدعوى اأمام الهيئة واملقرر عقدها 

مبقر الغرفة بتاريخ 16 �شبتمرب 2020 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، وعنوانها: بناية البارك بالزا، 

الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين. وذلك 

تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل 

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

ليعلم.

�مدير�الدعوى

لدى�غرفة�البحرين�لت�شوية�املنازعات
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

اإعالن�رقم�)519(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�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 موؤ�ش�شة العتماد 

ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ علي را�شد عبدالرحمن العبا�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأموري 

دي باري�س برفيوم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 68276-2، طالبا تحويل فروع الموؤ�ش�شة اأرقام )2، 3، 4( اإلى 

�شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: اأحمد را�شد عبدالرحمن يو�شف العبا�شي، وطالل �شاهين عي�شى حمد فزيع. 

اإعالن�رقم�)520(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

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

بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  والترويج  للت�شويق  ا�شم )عديل  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأف�شل، 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،123526 رقم  القيد 

 GULSOON SAYED MUHAMMAD:وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

BAHOOT MUHAMMAD، وعديل اأف�شل.   

اإعالن�رقم�)521(�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/ محمد جعفر 

الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  البحرين  ا�شم )طريق  اللتين تحمالن  الفرديتين  الموؤ�ش�شتين  نا�شر علي، مالك 
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القيد رقم 71673، وا�شم )الطريق لخدمات الم�شتثمرين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 71673-5، طالبًا تغيير 

اآلف(  الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  ال�شخ�س  اإلى �شركة  للموؤ�ش�شتين وتحويلهما  القانوني  ال�شكل 

دينار بحريني، ومعلنًا عن تنازله عن ملكية ال�شركة لل�شيد/ علي محمد ح�شين مح�شن اأحمد اإ�شماعيل.

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�)522(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

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 )م�شكن العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-93323، 

طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اأطياب تاور للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 73755-1، وتكليف ال�شيد عالء مكي �شلمان اإبراهيم البحراني بمتابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)523(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

�

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

يو�شف حبيب محمد الحليبي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات الحليبي للديترات(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ال�شخ�س  بموجب القيد رقم 42668، طالبًا تحويل الفروع الرابع والخام�س وال�شاد�س من الموؤ�ش�شة 

الواحد قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)524(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

اإ�شماعيل عبا�س اأحمد العمادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ق�شر العمادي للتجارة(، الم�شجلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة  بموجب القيد رقم 95126-1، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة 

اأحمد  اإ�شماعيل عبا�س  با�شم كل من: محمد  وت�شجل  وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  بذاتها، 

العمادي، وخالد محمد اإ�شماعيل عبا�س اأحمد العمادي.
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اإعالن�رقم�)525(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل�فرع�ب�شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

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

اأحمد من�شور المجيبل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإن�شو لتخلي�س المعامالت(، الم�شجلة بموجب 

الم�شجلة  القائمة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  رقم 42869-11، طالبا  القيد 

بموجب القيد رقم 100750. 

اإعالن�رقم�)526(�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/ بدر عبداهلل 

علي جا�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بدر عبداهلل علي جا�شم(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

42706، طالبا تحويل الفرع رقم 11  من الموؤ�ش�شة الم�شمى )مخبز كري�شتال الذهبي( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بدر عبداهلل علي 

.VADAKKE PARAMBATH PAVITHRANو ،KHAMARADHEEN KALLU VETTU KUZHIYIL جا�شم، و

    

اإعالن�رقم�)527(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تخفي�س�راأ�شمال

�شركة�)ن�شيج��س�م�ب�م(

 

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

رقم 72492،  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  )ن�شيج  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

بحريني،  دينار   86،400،000.800 اإلى   1،080،000،000 من  به  الم�شرح  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين 

وراأ�س المال ال�شادر من 108،000،001 دينار بحريني اإلى 86،400،000.800 دينار بحريني.   

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�)528(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تخفي�س�راأ�شمال

�شركة�)تخزين�للم�شتودعات�واملخازن��س�م�ب�مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
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الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  والمخازن   للم�شتودعات  )تخزين  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

اإلى  اأمريكي  دولر   12،500،000.000 من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبين   ،73466 رقــم  القيد  بموجب 

11،850،000.000 دولر اأمريكي.  

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�)529(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ت�شامن

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

 Bejaoui Management Company ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )البجاوي لالإدارة ذ.م.م

اإلى  W.L.L(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 103245-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

 MONIS MANAGEMENT،ت�شامن الإداريــة/  لالأن�شطة  )موني�س  التجاري  ا�شمها  بحرينية  ت�شامن  �شركة 

ACTIVITIES BAHRAINI PARTNERSHIP CO(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل 

.ELEA ECLARINAL MONIS با�شم كل من: عي�شى علي ح�شن حيدر، و

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

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

اإعالن�رقم�)530(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فروع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

عبداهلل كاظم علي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإلكترونيات ابتهال(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 28187، طالبًا تحويل فروع الموؤ�ش�شة التي تحمل اأرقام 3  و6 و7 و8 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

با�شم كل من: ح�شين عبداهلل  اآلف( دينار بحريني، وت�شجل  قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه 

كاظم  عبداهلل  وجليل   ،  KUNHAMMED KALLERIو  ،  ABDUL SHUKKOOR PULAPPADIو علي،  كاظم 

علي.  

 

اإعالن�رقم�)531(�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 تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
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محمد اإبراهيم عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ق�شر الفخامه لإدارة المطاعم والمقاهى(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،47177 رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم محمد 

اإبراهيم عبداهلل، وال�شيخ دعيج عي�شى دعيج حمد اآل خليفة. 

اإعالن�رقم�)532(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ال�شخ�س�الواحد

 

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 )عمان ريلتيز بحرين القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  67636، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب مقفلة(.       

اإعالن�رقم�)533(�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/ ن�شرين 

الم�شجلة  الفني(،  لالإنتاج  )يادا�شت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شروري،  �شرور  �شالح  اإبراهيم 

بموجب القيد رقم 107157، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحجويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعالن�رقم�)534(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل�فرع�مبوؤ�ش�شة�فردية�قائمة

�

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

بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  المباني  لت�شييد  �شكاي  )ميترو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة 

القيد رقم 125539-1، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 

105824-1، المملوكة لل�شيدة/ منال خيري خلف المهنا، ومبا�شرة منا المهنا متابعة اإجراءات التحويل.
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���اإعالن�رقم�)535(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�م�شاهمة�بحرينية�مقفلة

اإىل��شركة�ذات�م�شئوليه�حمدودة

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

الم�شاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )خدمات الم�شقطي التجاريه �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-12135 رقم  القيد 

مقداره 2،100،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )اإنماء لل�شتثمار ذ.م.م(، ونبيل ح�شين مهدي 

الم�شقطي. 


