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 مر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية

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

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

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

وتعديالته،

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

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

ل�شنة 2006، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

�شدر  مكررًا(  و)18  )اأ(،  الفقرة  و)2(  الثانية،  الفقرة   )1( املواد  بن�شو�س  ُتـ�شتبَدل 

الفقرة )اأ(، و)30(، و)44( الفقرة )اأ(، و)45( الفقرة )اأ(، و)53( الفقرة الأوىل، و)111(، 

مكررًا(  و)184  و)183(،  )و(،  الفقرة  و)168(  و)131(،  )اأ(،  الفقرة  و)128(  و)126(، 

)اأ(،  الفقرة  و)199(  )د(،  الفقرة  و)189(  و)188(،  )ب(،  الفقرة  و)187(  )اأ(،  الفقرة 

و)201(، و)212( الفقرة الثانية، و)215( الفقرة )ب(، و)215 مكررًا( الفقرة )ج(، و)224( 

الفقرة الثالثة، و)261( الفقرة الأوىل، و)268(، و)269( الفقرة الأوىل، و)271(، و)272(، 

و)285( الفقرة )اأ(، من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، الن�شو�س الآتية:

مادة )1( فقرة ثانية:

ا�شتثناًء من اأحكام الفقرة ال�شابقة، يجوز اأن تتكون ال�شركة من �شخ�س واحد، كما يجوز اأن 

ُتـن�شاأ �شركات غري هادفة لتحقيق الربح، وذلك ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )2( فقرة )اأ(:

ـ�س في مملكة البحرين اأحد الأ�شكال الآتية: اأ- يجب اأن تتخذ ال�شركة التجارية التي توؤ�شَّ

1- �شركة الت�شامن.
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2- �شركة التو�شية الب�شيطة.

ـة. 3- �شركة المحا�شَّ

4- �شركة الم�شاهمة.

5- �شركة التو�شية بالأ�شهم.

6- ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة.

مادة )18 مكرراً( �شدر الفقرة )اأ(:

�ـــس اأو ال�شريك اأو مالك راأ�س المال اأو مديـــر ال�شركة اأو ع�شو مجل�س الإدارة في  اأ- يكـــون الموؤ�شِّ

�شركة الم�شاهمة اأو �شركة الم�شاهمة المقفلة اأو ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة - بح�شب 

الأحـــوال - م�شئـــوًل في جميع اأمواله الخا�شة عن اأية اأ�شرار ت�شيـــب ال�شركة اأو ال�شركاء اأو 

الم�شاهمين اأو الغير، في اأيٍّ من الحالت الآتية:

مادة )30(:

هذا  لقانون  ِوْفقًا  التجاري  ال�شجل  يف  بالقْيـد  عليه  تعديل  وكل  ال�شركة  عْقـد  �شهُر  يجب 

ال�شجل، وُيـن�َشـر ملخ�س عقد ال�شركة وكل تعديل عليه يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنية ب�شئون 

التجارة.

مادة )44( فقرة )اأ(:

ـنًا في عْقـد تاأ�شي�س ال�شركة جاز عْزُلـه بقرار من ال�شركاء الحائزين  اأ- اإذا كان المدير �شريكًا معيَّ

غ مقبول لذلك، وكل اتفاق  علـــى ما ل يقل عن 75٪ من راأ�شمال ال�شركـــة وب�شرط وجود م�شوِّ

على خالف ذلك ُيـعتَبـر كاأن لم يكن.

مادة )45( فقرة )اأ(:

ـنًا في عْقـد تاأ�شي�س ال�شركـــة، فال يجوز له اأن يعتزل الإدارة لغير  اأ- اإذا كان المديـــر �شريـــكًا معيَّ

�شبب مقبول واإل كان م�شئوًل عن التعوي�س.

مادة )53( فقرة اأولى:

من  م�شتَمـدًا  ا�شمها  يكون  اأن  ويجوز  خا�شًا،  ا�شمًا  تتخذ  اأن  الب�شيطة  التو�شية  ل�شركة 

اأغرا�شها، ويجب اأن يتبـع ا�شـم ال�شركة عبارة )�شركة تو�شية ب�شيطة( واأن ُيـذَكـر كل ذلك يف 

مديرو  كان  ُيـذَكـر  مل  فاإذا  ومطبوعاتها،  واأوراقها  واإعالناتها  وفواتريها  ال�شركة  عقود  جميع 

ال�شركة م�شئولني بالت�شامن يف اأموالهم اخلا�شة جتاه الغري.

مادة )111(:

يجوز اأن ين�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة على اأن تكون لل�شركة بالإ�شافة لالأ�شهم العادية 

ر لها بع�س احلقوق واملزايا يف الت�شويت اأو الأرباح اأو غري ذلك من احلقوق  اأ�شهم ممتازة يتقرَّ

واملزايا، ويجوز اأن ين�س النظام الأ�شا�شي على اأن تكون لل�شركة عدة فئات من الأ�شهم املمتازة، 

اأو املزايا  اأن تت�شاوى الأ�شهم من ذات الفئة يف احلقوق واملزايا. ول يجوز تعديل احلقوق  على 
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دها، اإل مبوافقة ثلثي حاملي نوع الأ�شهم  املتعلقة بالأ�شهم املمتازة اأو اأيٍّ من فئاتها يف حال تعدُّ

املتعلقة بالتعديل.

ويف جميع الأحوال ل يجوز اإ�شدار اأ�شهم ممتازة اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية. 

ويكون حلملة الأ�شهم املمتازة حق الأف�شلية بالكتتاب بالن�شبة اإىل تلك الأ�شهم فقط، ويف حال 

د فئات الأ�شهم املمتازة يكون حلاملي تلك الفئة اأف�شلية الكتتاب بالن�شبة لالأ�شهم املمتازة  تعدُّ

اجلديدة من ذات الفئة. 

وت�شدر الأ�شهم املمتازة ِوْفـقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه بالن�شبة لل�شركات 

ِقـَبـله. وُيـ�شِدر الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة  ـ�س لها من  اأو ال�شركات املرخَّ امل�شاهمة املدرجة 

ـبع يف اإ�شدار الأ�شهم املمتازة بالن�شبة لل�شركات الأخرى. اللوائح والنُّـُظـم التي ُتـتَّ

مادة )126(:

جتري زيادة راأ�س املال باإحدى الطرق الآتية: 

اأ- اإ�شدار اأ�شهم جديدة بقيمة الزيادة.

تحويل �شندات القر�س التي ُتـ�شِدرها ال�شركة اإلى اأ�شهم. ب- 

تحويل َدْيـن على ال�شركة اإلى اأ�شهم ل�شالح المدين.  ج- 

د- تقديم ح�شة عينية لل�شركة. 

هـ- تحويل الحتياطي اأو جزء من الأرباح القابلة للتوزيع اإلى راأ�شمال، ويتم هذا التحويل باإحدى 

طريقتين:

دْفـع  الم�شاهمين  من  ال�شركة  تطلب  اأن  دون  الأ�شلية  لالأ�شهم  الإ�شمية  القيمة  1- زيــادة 

ـر على الأ�شهم بقيمتها الجديدة. الفرق، بل ُيـدفع من الحتياطي، وتوؤ�شَّ

الم�شاهمين  على  الأ�شهم  هذه  ال�شركة  وتــوزع  الزيادة،  بقيمة  جديدة  اأ�شهم  2- اإ�شدار 

الأ�شليين دون مقابل، كلٌّ بقْدر ن�شبة ما يملكه من الأ�شهم الأ�شلية.

مادة )128( فقرة )اأ(:

اأ-  تكـــون للم�شاهمين اأولوية الكتتاب في الأ�شهم الجديـــدة، وكل �شرٍط على خالف ذلك ُيـعتَبـر 

كاأن لم يكن، وا�شتثناًء من ذلك ل تكون للم�شاهمين اأولوية الكتتاب في اأيٍّ مما يلي: 

1- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة لأغرا�س برنامج اأ�شهم العاملين.

ِوْفـقًا لأحكام المادة )127  ال�شركة لإدخال �شريك ا�شتراتيجي  ُتـ�شِدرها  التي  2- الأ�شهم 

مكررًا( من هذا القانون.

3- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة مقابل َدْيـن ِوْفـقًا لأحكام المادة )127 مكررًا 1( من هذا 

القانون.
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مادة )131(:

ـة ب�شئون التجارة  ُيـن�َشـر القرار ال�شادر بزيادة راأ�س املال يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

بعد التاأ�شري بالزيادة يف ال�شجل التجاري.

مادة )168( فقرة )و(:

و- الت�شـــرف في الأ�شهـــم المملوكة له، والأولوية فـــي الكتتاب بالأ�شهم الجديـــدة، وذلك ِوْفـقًا 

ـمة لقواعـــد و�شروط واإجراءات  لأحـــكام هذا القانون، وبمراعـــاة الأحكام والقرارات المنظِّ

عمليـــات ال�شتحواذ والندماج ال�شادرة عن م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة لل�شركات 

ـ�ـــس لها من ِقـَبـلـــه، وعن الوزيـــر المعِنـي ب�شئون  الم�شاهمـــة المدرجـــة اأو ال�شركات المرخَّ

التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

مادة )183(:

رئي�س جمل�س الإدارة هو رئي�س ال�شركة، وميثلها لدى الغري، وُيـعتَبـر توقيعه كتوقيع جمل�س 

ـد بتو�شياته. ويحل  ـذ قرارات املجل�س واأن يتقيَّ اأن ينفِّ الإدارة يف عالقة ال�شركة بالغري، وعليه 

نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف غيابه وتكون له ذات �شالحيات رئي�س املجل�س.

جمل�س  من  اآخر  ع�شو  اإ�شـراك  اأو  تفوي�س  على  ال�شركة  نظام  ين�س  اأن  يجوز  ذلك،  ومع 

الإدارة اأو الإدارة التنفيذية يف مبا�شرة �شالحيات رئي�س املجل�س.

مادة )184 مكرراً( فقرة )اأ(:

ــــل بكاملها من بين اأع�شائه تتولى مراجعة  ــــل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق ت�شكَّ اأ- ت�شكَّ

الممار�شات المحا�شبية والمالية لل�شركة والتدقيق المحا�شبي وما يت�شل به، ومدى اللتزام 

د ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات �شوابط  باأحـــكام القانون واأنظمة و�شيا�شات ال�شركة. ويحدِّ

ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�شا�شاتها ونظام عملها ومكافاآت اأع�شائها.

مادة )187( فقرة )ب(:

ب- لكل م�شاهم اأن يرفع دعوى الم�شئولية منفردًا �شد مجل�س اإدارة ال�شركة في حالة عدم قيام 

ـب الخطاأ في اإلحاق �شرر  ال�شركة برْفـعها ِوْفـقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة، اإذا ت�شبَّ

ـل م�شحوب بِعْلم  خا�ـــس به كم�شاهم، وذلك بعد قيامه باإخطار ال�شركة بموجب كتاب م�شجَّ

الو�شـــول بعزمه على رْفـع الدعوى قبل رْفـعها بثالثين يومًا على الأقل. ويقع باطاًل كل �شرط 

فـــي نظام ال�شركـــة يق�شي بغير ذلك. ويجـــوز للم�شاهم اأن يطلب اأثناء نظـــر الدعوى اإلزام 

رات، اأو فئات منها، تكون ذات �شلة  المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محرَّ

ر على حدة. دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )188(:

ـن نظـام ال�شـركة طريقة حتـديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة، ول يجوز تقدير  يبيِّ

ـم الحتياطات القانونية وتوزيع  جمموع هذه املكافاآت باأكرث من 10٪ من �شايف الربـح بعـد خ�شْ
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ربح ل يقل عن 5٪ من راأ�شمال ال�شركة املدفوع، كما يجوز للجمعية العامة اأن تقرر �شْرف مكافاأة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا اأو ال�شنوات  �شنوية لرئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

ع فيها اأرباحًا على امل�شاهمني على اأن يوافق على ذلك الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة،  التي ل توزِّ

ويجب اأن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العامة على بيان �شامل لكل ما ح�شل عليه 

ون�شيب  رواتب ومكافاآت  املالية من  ال�شنة  كلٌّ على حدة خالل  الإدارة  واأع�شاء جمل�س  رئي�س 

يف الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان ما قب�شوه بو�شفهم موظفني 

اأو اإداريني اأو نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية اأو اأية اأعمال اأخرى. كما يجب اأن ي�شتمل 

التقرير املذكور الإف�شاح عن مكافاآت اأع�شاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، مبا يف ذلك اأية 

رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم.

مادة )189( فقرة )د(:

 د- مـــع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شن النيـــة، اإذا كانت �شروط العقد اأو الت�شرف غير عادلة 

اأو كان �شـــارًا بم�شالـــح الم�شاهمين تحكـــم المحكمة باإلزام ع�شو مجل�ـــس الإدارة �شاحب 

ـقت له. كما للمحكمة اأي�شًا  الم�شلحـــة بالتعوي�س واأن يردَّ اإلى ال�شركة اأيَّ ربح اأو منفعة تحقَّ

ـي اأيِّ من�شب اإداري في اأية �شركة اأو تمثيلها لمدة ل تقل عن �شنة  اأن تحكم بحرمانه من تولِّ

واحـــدة، ولها اأن تحكم ببطالن العقد اأو الت�شرف. ودون الإخالل باأحكام الفقرة )ب( من 

المـــادة )18 مكررًا( والمادة )186( من هذا القانون، يـُ�شاأل باقي مجل�س الإدارة والمدراء 

بالت�شامن مع �شاحب الم�شلحة عن كل ذلك، اإذا كانوا قد وافقوا على العقد اأو الت�شرف.

مادة )199( فقرة )اأ(:

اأ- تعَلــــن دعوة الم�شاهميـــن لنعقاد الجمعية العامة في جريدتيـــن يوميتين محليتين على الأقل 

د  ت�شـــدر اإحداهمـــا باللغة العربيـــة والأخرى باللغـــة الإنجليزية، وذلك قبـــل الموعد المحدَّ

لالنعقاد بواحد وع�شرين يومًا على الأقل، ويجب اأن ي�شتمل الإعالن على جدول الأعمال واأن 

ده الالئحة التنفيذية. ـنًا المعلومات الالزمة ِوْفـقًا ِلـما تحدِّ ـاًل ومت�شمِّ يكون مف�شَّ

مادة )201(:

يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه اأو من ينتدبه جمل�س الإدارة اأو 

اجلمعية العامة لذلك، ول يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �شحيحًا اإل اإذا ح�شره م�شاهمون 

لهم حق الت�شويت ميثلون اأكرث من ن�شف راأ�س املال، فاإذا مل يتوافر هذا الن�شاب وَجـب دعوة 

اجلمعية اإىل اجتماع ثاٍن لذات جدول الأعمال ُيـعَقـد بعد مدة ل تقل عن �شبعة اأيام ول تزيد على 

اإذا ح�شره  اإل  خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الجتماع الأول. ول يكون الجتمـاع الثاين �شحيحًا 

م�شاهمون لهم حق الت�شويت ميثلون اأكرث من 30٪ من راأ�س املال على الأقل. ويكون الجتماع 

ـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين  الثالث �شحيحًا اأيًا كان عدد احلا�شرين، ويجوز األ توجَّ

د تاريخهما يف الدعوة اإىل الجتماع الأول، �شريطة اأن يتم الن�شر بعدم انعقاد اأيٍّ  اإذا كان قد ُحـدِّ
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من هذين الجتماعني يف جريدتني يوميتني حمليتني على الأقل ت�شدر اإحداهما باللغة العربية 

والأخرى باللغة الإجنليزية.

مادة )212( فقرة ثانية:

د تاريخهما يف الدعوة  ـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين اإذا كان قد ُحـدِّ ويجوز األ توجَّ

جريدتني  يف  الجتماعني  هذين  من  اأيٍّ  انعقاد  بعدم  الن�شر  يتم  اأن  �شريطة  الأول،  لالجتماع 

يوميتني حمليتني على الأقل ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية.

مادة )215( فقرة )ب(:

ب- يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظر دعوى البطالن الم�شار اإليهـــا في الفقرة )اأ( من هذه 

رات، اأو فئات منها،  المـــادة اإلزام المدعى عليـــه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محـــرَّ

ر على حدة. تكون ذات �شلة دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )215 مكرراً( فقرة )ج(:

ج- يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظـــر دعوى البطالن الم�شار اإليها فـــي الفقرة )اأ( من هذه 

رات، اأو فئات منها تكون  المادة اإلزام المدعى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محرَّ

ر على حدة. ذات �شلة دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )224( فقرة ثالثة:

مع مراعاة الأحكام والقواعد ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي، ُيـ�شتخَدم الحتياطي 

الإجباري يف زيادة راأ�شمال ال�شركة اأو تغطية خ�شائرها التي تت�شبب يف نق�شان راأ�شمالها. واإذا 

جاوز هذا الحتياطي 50٪ من راأ�س املال ال�شادر، جاز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع الزيادة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا �شافية تكفي لتوزيع اأرباح على  على امل�شاهمني يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

امل�شاهمني.

مادة )261( فقرة اأولى:

الأ�شخا�س، ول يكون كل  تتكون من عدد من  امل�شئولية املحدودة، هي �شركة  ال�شركة ذات 

�شريك م�شئوًل اإل بقْدر ح�شته يف راأ�س املال. ويجوز اأن ُتـمتَلـك من ِقـَبـل �شخ�س واحد طبيعي 

اأو اعتباري.

مادة )268(:

له ال�شركاء، قيُدها يف ال�شجل التجاري والن�شر عنها يف  يجب على مدير ال�شركة، اأو َمن يخوِّ

ـة ب�شئون التجارة. ول تكت�شب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية اإل بعد  املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

قْيـدها، ول يجوز لها قبل ذلك مبا�شرة اأعمالها، وكل ت�شرف يتم حل�شاب ال�شركة قبل القيد يف 

د َمن اأجروا الت�شرف  ال�شجل ل ُيـلِزم اإل َمن اأجراه ويكون م�شئوًل عنه يف جميع اأمواله، واإذا تعدَّ

كانوا م�شئولني بالت�شامن.

مادة )269( فقرة اأولى: 
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ـم راأ�شمال ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة اإىل ح�ش�س مت�شاوية. يَقـ�شَّ

مادة )271(:

ل يكون للتنازل عن احل�شة اأثر بالن�شبة اإىل ال�شركاء اأو الغري، اإل من وقت القْيـد يف ال�شجل 

ـة ب�شئون التجارة. التجاري والن�شر يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

مادة )272(:

تنتقل ح�شة كل �شريك اإىل ورثته اأو املو�شى لهم بها.

مادة )285( فقرة )اأ(:

اأ- ل يجـــوز تعديل عْقــــد ال�شركة، ول زيادة راأ�شمالها اأو تخفي�شـــه اإل بقرار من الجمعية العامة 

لل�شـــركاء، وي�شـــدر باأغلبية ال�شـــركاء الحائزين لثالثـــة اأرباع راأ�شمالها، مالـــم ين�س عْقـد 

ال�شركـــة على ن�شبة اأعلى. ومـــع ذلك ل يجوز زيادة التزامات ال�شركاء المالية اإل بموافقتهم 

الإجماعية.

املادة الثانية

ُتـ�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 

جديدة باأرقام )127 مكررًا(، و)127 مكررًا 1(، و)174(، و)216 مكررًا(، و)236 مكررًا 1(، 

و)239 مكررًا(، و)319 مكررًا(، و)319 مكررًا 1(، و)362 مكررًا 1(، كما ت�شاف فقرة ثانية 

اإىل املادة )204(، وفقرة جديدة برقم )ج( اإىل املادة )312(، وفقرة جديدة برقم )ل( اإىل 

املادة )362(، ن�شو�شها الآتية:

مادة )127 مكرراً(:

لل�شركة  يجوز  املركزي،  البحرين  م�شرف  عن  ال�شادرة  والقواعد  الأحكام  مراعاة  مع 

ـ�س الزيادة  اأن تخ�شَّ ُتـ�شِدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�شمالها على  مبوجب قرار 

لدخول �شريك ا�شرتاتيجي ممن لهم القدرة على توفري دعم ملمو�س فني اأو ت�شغيلي اأو ت�شويقي 

لل�شركة، وذلك مبراعاة اأية �شروط و�شوابط ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون 

التجارة بعد التن�شيق مع م�شرف البحرين املركزي. 

ـلة  اأوراق الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�شة مف�شَّ اأن ت�شتمل  ويجب 

ـن مربرات زيادة راأ�س املال وجدوى اإدخال ال�شريك ال�شرتاتيجي املقرَتح وتاأثري دخوله على  تبيِّ

ـعة نتيجة لذلك. ن�شبة ملكية م�شاهمي ال�شركة واملنافع املتوقَّ

ويجب اإنهاء كافة الرتتيبات املتعلقة باإدخال ال�شريك ال�شرتاتيجي خالل مدة اأق�شاها �شتة 

واإل  ا�شرتاتيجي،  ك�شريك  اإدخاله  على  باملوافقة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  من  اأ�شهر 

اعُتـِبـر القرار كاأن مل يكن.

مادة )127 مكرراً 1(:
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يجوز لل�شركة مبوجب قرار ُتـ�شِدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�شمالها عن طريق 

وذلك  موافقتهم،  ب�شرط  للدائنني  ُتـ�شَدر  راأ�شمالها  اأ�شهم يف  اإىل  دة  نقدية حمدَّ ديون  حتويل 

بعد  التجارة  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  و�شوابط  �شروط  اأية  مبراعاة 

التن�شيق مع م�شرف البحرين املركزي.

ـلة  اأوراق الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�شة مف�شَّ اأن ت�شتمل  ويجب 

ـن جدوى و�شرورة حتويل الديون النقدية اإىل اأ�شهم يف ال�شركة ل�شالح الدائنني، بالإ�شافة  تبيِّ

اإىل تاأثري التحويل على ن�شبة ملكية م�شاهمي ال�شركة.

مادة )174(:

على  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  مر�شح  كل  ب�شاأن  التالية  املعلومات  اإتاحة  ال�شركة  على  يجب 

من  ابتداًء  معتَمـدة  و�شيلة  باأية  �شخ�شي  ب�شكل  امل�شاهمني  اإىل  اإر�شالها  اأو  الإلكرتوين  موقعها 

تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة:

ال�شيرة الذاتية، بما في ذلك الموؤهالت الأكاديمية والمهنية.  -1

ـل مناف�شًة لل�شركة. اأيُّ عمٍل يقوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة ي�شكِّ  -2

اأ�شماء ال�شركات والجهات التي يزاول العمل فيها اأو ي�شغل ع�شوية مجال�س اإداراتها.  -3

اأيُّ من�شب ي�شغله يتطلب جزءًا غير ي�شير من الوقت.  -4

دها الالئحة التنفيذية. اأية معلومات اأخرى تحدِّ  -5

ويتوجب على ال�شركة اإر�شال كافة املعلومات مل�شاهمي ال�شركة باأية طريقة تراها منا�شبة، 

واأن ُتـن�َشـر هذه املعلومات على كافة و�شائل التوا�شل الجتماعي لل�شركة، اإْن ُوِجـدت.

كما تلتزم ال�شركة بت�شمني تقريرها ال�شنوي وموقعها الإلكرتوين باملعلومات املتعلقة بكل من 

رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة.

مادة )216 مكرراً(:

اأ- يجـــوز اأن يكون لل�شركة برنامج اأو اأكثر لتحفيـــز العاملين بال�شركة من خالل تمليكهم لأ�شهم 

ـح للعاملين عن التفا�شيل الكاملة للبرنامج بما في ذلك �شروط  فيها، وعلى ال�شركة اأن ُتـف�شِ

ك تلك الأ�شهم.  ا�شتحقاقهم لتَمـلُـّ

ك  ب- لم�شـــرف البحرين المركزي اإ�شدار ما يراه منا�شبًا من قرارات لتنظيم عمل برامج تَمـلُـّ

ـ�س لها من  العامليـــن لالأ�شهم بالن�شبة لل�شـــركات الم�شاهمة المدرجة اأو ال�شـــركات المرخَّ

ـمة بالن�شبة لل�شركات  ِقـَبـله، كما يجوز للوزير المعِنـي ب�شئون التجارة اإ�شدار القرارات المنظِّ

الأخرى.
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مادة )236 مكرراً 1(:

دها الالئحة التنفيذية،  ِوْفـقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتدِّ ك ال�شركة لأ�شهمها  يكون مَتـلُـّ

وذلك دون الإخالل باللوائح والقواعد ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات 

ـ�س لها من ِقـَبـله.  املرخَّ

مادة )239 مكرراً(:

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )138( من هذا القانون، يجوز ل�شركة امل�شاهمة املقفلة بعد 

موافقة اجلمعية العامة غري العادية القرتا�س بهدف زيادة راأ�شمالها عن طريق اإ�شدار �شندات 

قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم يف ال�شركة وذلك مبراعاة اأحكام نظام ال�شركة الأ�شا�شي، وت�شمى هذه 

ين القابلة للتحويل(، ويكون اإ�شدارها وحتويلها اإىل اأ�شهم ِوْفـقًا لأحكام  ال�شندات )�شندات الدَّ

قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 

الوزير  وُيـ�شِدر  ِقـَبـله.  ـ�س لها من  لل�شركات املرخَّ بالن�شبة  واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه 

للتحويل  القابلة  ين  الدَّ �شندات  اإ�شدار  يف  ـبع  ُتـتَّ التي  والنُّـُظـم  اللوائح  التجارة  ب�شئون  املعِنـي 

بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

ين القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم يف  وعند ت�شفية ال�شركة اأو اإفال�شها قبل حتويل �شندات الدَّ

ين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق  ال�شركة، يتقدم حق حامل ال�شند يف ا�شرتداد مبلغ الدَّ

امل�شاهمني يف ال�شركة.

مادة )319 مكرراً(:

اأو  اأ�شهم  على  ال�شتحواذ  اإىل  يوؤدي  ت�شرف  باأيِّ  القيام  اأو  الأ�شهم  على  ال�شتحواذ  يكون 

ِقـَبـل  من  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  اإحدى  راأ�شمال  اأ�شهم يف  اإىل  للتحول  قابلة  مالية  اأوراق 

�شخ�س اأو جمموعة من الأ�شخا�س املرتبطة اأو الأطراف ذات العالقة ِوْفـقًا لالأحكام والقرارات 

ـمة لقواعد و�شروط واإجراءات عمليات ال�شتحواذ التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف  املنظِّ

البحرين املركزي.

مادة )319 مكرراً 1(:

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  مراعاة  مع 

رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح والقواعد ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه:

اأ- يحـــق للجهة الم�شتحِوذة التـــي ح�شلت بموجب عْر�س ا�شتحواذ علـــى ن�شبة قبول تعادل ٪90 

اأو اأكثـــر مـــن اأ�شهم راأ�شمـــال ال�شركة الم�شاهمة المدرجـــة، ال�شتحواذ علـــى كامل الأ�شهم 

المملوكـــة مـــن ِقـَبـل الم�شاهميـــن بن�شبة 100٪، وُيـلـــَزم الم�شاهمون الباقـــون ببيع اأ�شهمهم 

للجهة الم�شتحِوذة خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ح�شول تلك الجهة على ن�شبة 

رة. القبول المقرَّ

م من الجهة الم�شتحِوذة التي ح�شلت  ب- يحق للم�شاهم الذي لم يقبل عْر�س ال�شتحواذ المقدَّ
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م  على ن�شبة قبول تعادل 90٪ اأو اأكثر من اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة الم�شاهمة المدرجة، التقدُّ

بطلـب للجهـة الم�شتحـِوذة لإلـزامـهــــا بتقــديـم عْر�س ا�شتحـواذ ل�شـراء اأ�شهمـه خـالل مــدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتالم الطلب.

ج- يحـــق للم�شاهـــم الذي لم يقبـــل عْر�س الجهـــة الم�شتحِوذة ببيـــع اأ�شهمه، اللجـــوء للمحكمة 

المخت�شـــة خالل 60 يومًا من تاريخ تقديـــم عر�س ال�شتحواذ ل�شراء اأ�شهمه كتابًة من ِقـَبـل 

الجهـــة الم�شتحـــِوذة، ول يتم اإيقاف اإجـــراءات ال�شتحواذ اإل بقرار مـــن المحكمة، واإل تتم 

ت�شوية عملية ال�شتحواذ.

مادة )362 مكرراً 1(:

�شه قبل اإحالة املخالف للمحاكمة اجلنائية اأن  يجوز للوزير املعِنـي ب�شئون التجارة اأو من يفوِّ

ر الت�شالح يف اجلرائم املن�شو�س عليها يف الفقرات )ب( و)و( و)ز( و)ح( و)ي( من املادة  يقرِّ

)362( من هذا القانون، وذلك ب�شداد مبالغ الت�شالح التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير 

املعِنـي ب�شئون التجارة.

ر املح�شر بعد مواجهة املخالف باملخالفة اأن يعر�س عليه الت�شالح وُيـثِبـت ذلك  وعلى حمرِّ

ب�شئون  ـة  املعنيَّ للوزارة  ر  املقرَّ املبلغ  ي�شدد  اأن  الت�شالح  الذي يرغب يف  يف املح�شر، وللمخالف 

لل�شوابط  ِوْفـقًا  كله  وذلك  عليه،  الت�شالح  عر�س  تاريخ  من  عمل  اأيام  �شبعة  خالل  التجارة 

الدعوى  وتنق�شي  التجارة،  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  التي ي�شدر بتحديدها قرار من  والإجراءات 

اجلنائية بالن�شبة لتلك الوقائع وجميع اآثارها اجلنائية مبجرد �شداد مبلغ الت�شالح كاماًل.

مادة )204( فقرة ثانية:

مبراعاة  وذلك  الإلكرتوين،  الت�شويت  نظام  اعتماد  على  ال�شركة  نظام  ين�س  اأن  ويجوز 

ال�شروط وال�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة.

مادة )312( فقرة )ج(:

ـ�س لها من  ج- يراعـــى فـــي حالة اندمـــاج ال�شـــركات الم�شاهمة المدرجـــة اأو ال�شـــركات المرخَّ

ِقـَبــــل م�شرف البحريـــن المركزي الأحكام المن�شو�س عليها فـــي قانون م�شرف البحرين 

المركـــزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شـــادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح والقواعد 

ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.

مادة )362( فقرة )ل(:

ل- كل �شريك اأو مدير خالف اأحكام اأيٍّ من المادتين )304 مكررًا 1( و)304 مكررًا 2(.

املادة الثالثة

ُيـ�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 باب 
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جديد هو الباب التا�شع مكررًا حتت عنوان )ال�شركة غري الهادفة للربح(، ي�شمـل املواد الآتية: 

مادة )304 مكرراً(:

ال�شركة غري الهادفة للربح هي ال�شركة التي ل تهدف لتحقيق الربح ب�شفة اأ�شا�شية، ويتم 

اأجلها، وتتخذ �شكل �شركة ذات م�شئولية  اأن�شئت من  التي  اأغرا�شها  ا�شتخدام الأرباح لتحقيق 

حمدودة. ويجب اأن يتبـع ا�شـم ال�شركة عبارة )�شركة غري هادفة للربح( اأو )�س. غ. ر(.

مادة )304 مكرراً 1(:

ـنها من حتقيق اأغرا�شها املن�شو�س عليها يف عقد  لل�شركة اأن تزاول اأيَّ ن�شاط جتاري مَيـكِّ

تاأ�شي�شها، وُيـحَظـر عليها ا�شتخدام الأرباح يف غري هذه الأغرا�س.

ول يجوز لل�شركة توزيع اأية اأرباح ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على ال�شركاء فيها. 

مادة )304 مكرراً 2(:

ـة ب�شئون  اأ- ل تجـــوز الت�شفية الختياريـــة لل�شركة اإل بعد الح�شول على موافقة الـــوزارة المعنيَّ

التجارة.

دة فـــي عْقـد تاأ�شي�شها، واإذا لم  تـــوؤول اأموال ال�شركـــة اإلى الجهات غير الهادفة للربح المحدَّ ب- 

د العقد الجهـــات غير الهادفة للربـــح التي توؤول اإليهـــا اأموال ال�شركة، فتـــوؤول الأموال  يحـــدِّ

بقرار من الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة اإلى جهة غير هادفة للربح تمار�س اأغرا�شًا مماثلة 

دة لتلك الأموال. وفـــي جميع الأحوال ل تجـــوز اأيلولة اأية اأمـــوال اإلى اأية  لالأغرا�ـــس المحـــدَّ

ـة ب�شئون التجـــارة بعد التن�شيق مع الجهات  جهـــة دون الموافقـــة الم�شبقة من الوزارة المعنيَّ

ل هذه الأموال خارج مملكة البحرين. ـة، وعلى األ تحوَّ المعنيَّ

دة  تلتـــزم الجهة غير الهادفة للربـــح التي اآلت اإليها الأموال با�شتعمالها في الأغرا�س المحدَّ ج- 

لها.

 مادة )304 مكرراً 3(:

للربح  الهادفة  لل�شركة غري  يجوز  ول  للربح،  هادفة  ل�شركة غري  التحوُّل  �شركة  لأية  يجوز 

التحوُّل ل�شركة ذات �شكل اآخر. 

مادة )304 مكرراً 4(:

ـم الالئحة التنفيذية ال�شوابط الأخرى لتاأ�شي�س ال�شركات غري الهادفة للربح واأغرا�شها  تنظِّ

و�شوابط عملها واإدارتها وت�شفيتها وال�شروط الواجب توافرها يف املدراء.

مادة )304 مكرراً 5(:

الأحكام  للربح  الهادفة  غري  ال�شركة  على  ت�شري  الباب،  هذا  يف  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  فيما 

اخلا�شة بال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة.
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املادة الرابعة

ُيـلغى الباب الثامن من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، كما ُتـلغى الفقرة )ب( من املادة )23 مكررًا( والبند )ج( من الفقرة الأوىل من املادة 

)299( من ذات القانون. وُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة اخلام�شة

تكون كلُّ �شركِة �شخ�سٍ واحٍد مت تاأ�شي�شها قبل العمل باأحكام هذا القانون يف حكم ال�شركة 

ـن عليها توفيق اأو�شاعها مبا يتوافق مع اأحكامه خالل �شتة اأ�شهر  ذات امل�شئولية املحدودة، ويتعيَّ

من تاريخ العمل به.

 

املادة ال�شاد�شة

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

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

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 �شفـــــــر 1442هـ

الموافق: 28 �شبتمبر 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )29( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001

ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه، 

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

الأموال ومتويل  ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل  ل�شنة 2001  بقانون رقم )4(  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بتعريَفـي )اأموال( و)الإرهاب( الواردين يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم 

)4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، التعريفان الآتيان:

)اأموال( جميع الأ�شول واملمتلكات واملوارد القت�شادية والأ�شياء ذات القيمة اأيًا كان نوعها 

ـُفـها اأو طبيعتها اأو كيفية احل�شول عليها، و�شواء كانت مادية اأو معنوية، منقولة اأو ثابتة،  اأو و�شْ

ملمو�شة اأو غري ملمو�شة، وت�شمل على �شبيل املثال ل احل�شر:

العمالت الوطنية والأجنبية والعمالت الرقميـــة والأ�شول الفترا�شية والكمبيالت والأوراق  اأ- 

ـرة لحاملها. المالية والتجارية والأدوات المتداَولة والقابلة للتداول اأو المدفوعة اأو الُمـَظـهَّ

النقد والودائع والح�شابات لدى البنوك والموؤ�ش�شات المالية الأخرى �شواء داخل المملكة اأو  ب- 

خارجها.

الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة. ج- 

العقارات والمنقولت والحقوق المتعلقة بها �شخ�شية كانت اأو عينية. د- 

العالمات التجارية وحقوق الِمـْلـكية الفكرية. هـ- 
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رات التي ُتـْثـِبـت ِمـْلـكية الأموال اأو ح�شة  الم�شتنـــدات القانونية والوثائق وال�شكوك والمحـــرَّ و- 

منها اأيًا كان �شكلها بما فيها الإلكترونية اأو الرقمية، وجميع الحقوق المتعلقة باأيٍّ منها.

)الإرهاب( ذات التعريف امل�شار اإليه يف املادة )1( من القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.

املادة الثانية

و           )3-3( والفقرات   ،)2( املادة  من   )1-2( الفقرة  من  )ن(  البند  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

 ،)5( واملادة   ،)4( املادة  من  و)5-4(   )2-4( والفقرتني   ،)3( املادة  من  و)6-3(   )4-3(

والبند )ج( من الفقرة )6-1( من املادة )6(، والفقرة )8)1(( من املادة )8(، من املر�شوم 

بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، الن�شو�س 

الآتية:

مادة )2( فقرة )2-1( بند )ن(:

اأيُّ ن�شاط اإجرامي وارد يف قانون العقوبات البحريني اأو اأيٍّ من القوانني الأخرى واجلرائم 

الواردة يف التفاقيات الدولية والربوتوكولت امللَحـقة بها التي تكون اململكة طرفًا فيها.

مادة )3( فقرة )3-3(:

مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�شن النية ُيـحَكـم على كل َمـن ارتكب اأية جرمية من اجلرائم 

رة مب�شادرة الأموال مو�شوع اجلرمية اأو  املن�شو�س عليها يف هذا القانون بالإ�شافة للعقوبة املقرَّ

اأية اأموال مملوكة له م�شاوية يف القيمة لالأموال مو�شوع اجلرمية.

وعلى القا�شي اأن يحكم مب�شادرة الأموال حال انق�شاء الدعوى اجلنائية لوفاة املتهم والتي 

ـلها من اجلرمية. قام الدليل على َتـَحـ�شُّ

مادة )3( فقرة )4-3(:

رة  مع عدم الإخالل مب�شئولية ال�شخ�س الطبيعي، يعاَقـب ال�شخ�س العتباري بالغرامة املقرَّ

اأية جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها فيه با�شمه اأو بوا�شطته  يف هذا القانون اإذا ارُتـِكـبت 

القيمة  له م�شاوية يف  اأموال مملوكة  اأية  اأو  الأموال مو�شوع اجلرمية  اأو حل�شابه، مع م�شادرة 

لالأموال مو�شوع اجلرمية.

مادة )3( فقرة )6-3(:

يعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام اللوائح اأو القرارات ال�شادرة مبوجب هذا القانون باحلب�س اأو 

بالغرامة التي ل جتاوز مائة األف دينار اأو بالعقوبتني معًا. 

مادة )4( فقرة )2-4(:

وتخت�س اللجنة على وجه اخل�شو�س مبا يلي:
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ـمة لعملها. ـع الإجراءات المنظِّ و�شْ اأ- 

درا�شة تطوير ال�شيا�شات العامة ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- 

درا�شـــة القواعـــد الإر�شاديـــة لالإبالغ عـــن العمليـــات الم�شتبه فيهـــا بالتن�شيق مـــع الجهات  ج- 

المخت�شة.

درا�شة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم  د- 

التو�شيات ب�شاأن تطوير القواعد الإر�شادية واقتراح التعديالت المنا�شبة في القانون.

التن�شيـــق مـــع الجهـــات المخت�شة بهدف تنفيـــذ اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحـــة الإتجار  هـ- 

ــــرات العقلية، والتفاقيـــة العربية لمكافحـــة الإتجار  غيـــر الم�شـــروع في المخـــدرات والموؤثِّ

ـرات العقليـــة، والتفاقية الدولية لقْمـع تمويل الإرهاب،  غيـــر الم�شروع في المخدرات والموؤثِّ

ـلين  ـمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكمِّ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ

لهـــا، وغيـــر ذلك من التفاقيات والمواثيـــق والأنظمة والقـــرارات ذات ال�شلة المعمول بها، 

ومراعاة ما ي�شـــدر من تو�شيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

اإعداد مقتـــرح متطلبات التقرير الوطني للمخاطر )NRA( ومتابعة اأية م�شتجدات في هذا  و- 

ال�شاأن.

التن�شيـــق مع الجهات المخت�شـــة لإعداد الإح�شائيات والمعلومـــات والبيانات الوطنية ذات  ز- 

ال�شلة.

تقديـــم التو�شيـــات المتعلقة بتنظيـــم اآليات واإجـــراءات وقواعـــد تطبيق وتنفيـــذ القرارات  ح- 

ال�شـــادرة عن مجل�ـــس الأمن التابع لالأمـــم المتحدة تحت الف�شل ال�شابـــع من ميثاق الأمم 

المتحدة ب�شاأن مْنـع وقْمـع الإرهاب وتمويله ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل 

وتمويلهـــا، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات ال�شلة وما يرتبط بها 

من التزامات.

ترفـــع اللجنة اإلى وزير الداخلية مقترحاتها وتو�شياتها طبقـــًا لأحكام هذه الفقرة، وتقارير  ط- 

دورية بنتائج اأعمالها.

مادة )4( فقرة )5-4(:

ـذة القرارات الالزمة ب�شاأن اإجراءات  ُتـ�شِدر اجلهات املخت�شة بالتن�شيق مع الوحدة املنفِّ

حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود مبا يف 

ذلك الآتي:

التقارير المنتظمة من الموؤ�ش�شات ب�شكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفا�شيل  اأ- 



العدد: 3491 – الخميس 1 أكتوبر 2020

20

الالزمـــة ب�شـــاأن العمليات الم�شتبه فيها - بما في ذلك محـــاولت اإجراء العمليات - بغ�س النظر 

عن قيمتها. 

قيـــام الموؤ�ش�شات بالإبالغ فورًا عـــن اأية عمليات م�شتبه فيها - بما في ذلك محاولت اإجراء  ب- 

العمليـــات - ب�شـــكل دقيق ومتكامل يحتوي علـــى كافة المعلومات والتفا�شيـــل الالزمة بغ�س 

النظر عن قيمتها.

ـق من تلك الهوية. اإثبات الموؤ�ش�شات لهوية عمالئها والمنتفعين من عمالئها والتحقُّ ج- 

متطلبات الإبالغ الداخلية لدى الموؤ�ش�شات. د- 

كافـــة ال�شتراطـــات التنظيمية بما فيهـــا الموؤهـــالت الأكاديمية والخبـــرات العملية الالزم  هـ- 

توفرهـــا لدى العاملين في الموؤ�ش�شات الذيـــن يتَولَّون م�شئولية الإبالغ عن العمليات الم�شتبه 

فيها، وذلك بما يكفل قيامهم باإر�شال تقارير دقيقة ومتكاملة عن هذه العمليات.

مادة )5(:

الموؤ�ش�شات

تلتزم املوؤ�ش�شات مبا يلي:

الحتفـــاظ لمدة خم�ـــس �شنين بعد انتهاء العملية بن�شخة من م�شتنـــدات الهوية لكل متعامل  اأ- 

د في اللوائح والقرارات ال�شادرة بموجب هذا القانون. ح�شب ما يحدَّ

الحتفـــــاظ ب�شجـــل دقيـــق ومتكامل يحتوي على كافـــة المعلومات والتفا�شيـــل الالزمة لكل  ب- 

عملية جديدة اأو غيـر مت�شلة - بما في ذلك محاولت اإجراء العمليات - لمدة خم�س �شنين 

بعد انتهاء العملية التي تم ت�شجيلها اأو محاولة اإجرائها، بغ�س النظر عن قيمتها.

ــــذة والجهات المخت�شة فـــورًا ب�شكل دقيق ومتكامـــل يحتوي على كافة  اإبـــالغ الوحدة المنفِّ ج- 

المعلومـــات والتفا�شيـــل الالزمة باأية عمليـــة - بما في ذلك محاولـــة اإجرائها - ي�شتبه فيها 

الموظـــف المخت�س عـن طبيعة الأ�شخا�س المتعاملين اأو طبيعة العملية اأو اأية ظروف اأخرى 

بغ�س النظر عن قيمتها.

ـذة اأو الجهات  تقديـــم اأية م�شتنـــدات اأو معلومات اأو م�شاعدة اإ�شافية تطلبها الوحـــدة المنفِّ د- 

المخت�شة.

ـع وتطبيـــق �شيا�شات واإجراءات  اللتــــزام بتوجيهـــات الجهات المخت�شة فيمـــا يخت�س بو�شْ هـ- 

وو�شائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على م�شتوى الإدارة 

ـع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات  لمكافحـــة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب، وو�شْ

وال�شيا�شات وو�شائل الرقابة الداخلية. 

ـذة. التعاون مع اأية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفِّ و- 
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ـع وتطبيق اإجراءات التدقيق ل�شمان اللتزام باأحكام هذه المادة. و�شْ ز- 

حْظـر فْتـح اأو الحتفاظ باأية ح�شابات �شرية اأو وهمية اأو مجهولة. ح- 

تطبيـــق ال�شيا�شات والإجـــراءات الكفيلة بمكافحة غ�ْشـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، بما فيها  ط- 

ـمـــة لتبـــادل المعلومـــات الخا�شة بالعنايـــة الواجبة تجـــاه العمـــالء واإدارة المخاطر  المنظَّ

ـع ُنـُظـم رقابة داخليـــة واإجراءات ت�شمن  وتحليـــل التقاريـــر واإقامة البرامج التدريبيـــة وو�شْ

�شرية المعلومات، والتي ت�شري على كافة ال�شركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع 

وال�شـــركات التابعة لهـــا والمرتبطة بها �شواًء كانـــت داخل المملكة اأو خارجهـــا، وذلك ِوْفـق 

القرارات ال�شادرة عن الجهات المخت�شة المتعلقة في هذا ال�شاأن. 

مادة )6( فقرة )6-1( بند )ج(:

اأموال  اأية  اأو  للم�شادرة  تخ�شع  اأموال  لأية  بالن�شبة  الإدارة  اأو  الت�شرف  ومْنـع  ـظ  ـَحـفُّ التَّ

مملوكة م�شاوية يف القيمة لالأموال مو�شوع اجلرمية ِوْفـق اأحكام هذا القانون.

مادة )8( فقرة )8)1((:

دة تتعلق بعمليات م�شتبه فيها اأو اأ�شخا�س طبيعيني  يف حالة طلب دولة اأجنبية معلومات حمدَّ

اأو اعتباريني متورطني يف تلك العمليات اأو يف حتقيق اأو اتهام ب�شاأن جرمية غ�ْشـل الأموال ومتويل 

ـذة اأن تقوم بتنفيذ الطلب، اأو اإبالغ الدولة الأجنبية بالأ�شباب التي  الإرهاب، على الوحدة املنفِّ

حتول دون ال�شتجابة لطلبها اأو اأيِّ تاأخري يف تنفيذه، ول يخل ذلك برتتيب الأولويات يف الطلبات 

الواردة ب�شفة عاجلة.

املادة الثالثة

ُتـ�شاف مادة جديدة برقم )2( مكررًا بعنوان )الغرامة الإدارية( اإىل املر�شوم بقانون رقم 

فقرات  ُتـ�شاف  كما  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4(

اإىل املادة )2( و)8)7(( اإىل املادة )8( و)10)6(( و)10)7(( اإىل  باأرقام )8-2(  جديدة 

املادة )10( من ذات املر�شوم بقانون، ن�شو�شها الآتية:

مادة )2( مكرراً:

الغرامة الإدارية

اإدارية ل تزيد  اأ�شد، للجهات املخت�شة فْر�س غرامة  اإدارية  مع عدم الإخالل باأية غرامة 

على خم�شني األف دينار �شد املوؤ�ش�شات يف حال خمالفتها لأحكام اللوائح اأو القرارات ال�شادرة 

د املخالفات. د الغرامة بتعدُّ مبوجب هذا القانون. وتتعدَّ

ـْعـن عليها لالأحكام القانونية  م منها والطَّ ـَظـلُـّ وتخ�شع اإجراءات فْر�س الغرامة الإدارية والتَّ

بني  اجلْمـع  ويجوز  خمت�شة،  جهة  كل  يف  الإدارية  العقوبات  اأو  التاأديبية  للم�شئولية  ـمة  املنظِّ
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القرار  ويحوز  اجلهات.  تلك  تفر�شها  اأخرى  اإدارية  اأو  تاأديبية  عقوبة  واأية  الإدارية  الغرامة 

رة ب�شاأنه  ـْعـن املقرَّ ـَنـد التنفيذي متى ما ا�شُتـنِفـدت طرق الطَّ ال�شادر بالغرامة الإدارية قوة ال�شَّ

اأو بفوات مواعيدها.

ويف حالة عدم وجود تنظيم قانوين لأحكام امل�شئولية التاأديبية اأو العقوبات الإدارية فللجهة 

بفْر�س  قرار  �شده  �شدر  ملن  ويجوز  الإدارية،  الغرامة  فْر�س  القانون  هذا  مبوجب  املخت�شة 

غرامة اإدارية اأن يتظلَّـم من هذا القرار خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره به اأمام اجلهة 

ـيُّ  م خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه، وُيـعترَب ُمـ�شِ املخت�شة، على اأن يتم البت يف الّتـَظـلُـّ

م. ـَظـلُـّ هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للتَّ

�شتني  املدنية خالل  الكربى  املحكمة  اأمام  يطعن  اأن  �شمنًا  اأو  �شراحًة  مه  تظلُـّ ُرِفـ�س  وملن 

مه مرفو�شًا، ول ُتـقبل الدعوى اإل  مه اأو من تاريخ اعتبار تظلُـّ يومًا من تاريخ اإخطاره برْف�س تظلُـّ

ـَنـد التنفيذي بفوات  م من القرار. ويحوز القرار ال�شادر بالغرامة الإدارية قوة ال�شَّ بعد الّتـَظـلُـّ

م منه، اأو بانق�شاء مدة الطعن امل�شار اإليها ما مل تاأمر املحكمة بوْقـف  م دون الّتـَظـلُـّ ميعاد الّتـَظـلُـّ

تنفيذه.

مادة )2( فقرة )8-2(:

يعاَقـب كل َمـن �شاهم من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني يف اجلرائم املن�شو�س عليها 

فيها  ال�شروع  على  يعاَقـب  كما  لها،  رة  املقرَّ بالعقوبات  �شريكًا  اأو  فاعاًل  بو�شفه  املادة  هذه  يف 

رة للجرمية التامة. بالعقوبات املقرَّ

مادة )8( فقرة )8)7((:

يجوز ت�شكيل فرق بحث اأو اإجراء حتقيقات م�شرتكة مع دولة واحدة اأو اأكرث بناًء على ترتيبات 

الوزراء قرارًا بتحديد اجلهات  وُيـ�شِدر جمل�س  دة الأطراف.  اأو متعدِّ ثنائية  اتفاقات  اأو  تعاون 

ـباعها.  التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب اتِّ

مادة )10( فقرة )10)6((:

اأمرها  اإ�شدار  الأحوال -  الدعوى - بح�شب  اأو املحكمة املخت�شة عند نظر  العامة  للنيابة 

ـظ عليها. وُيـ�شِدر وزير العدل بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة  بتعيني مدير لإدارة الأموال املتحفَّ

القرارات الالزمة لتنظيم القواعد والإجراءات اخلا�شة بذلك.

مادة )10( فقرة )10)7((:

الأمن  جمل�س  عن  ال�شادرة  القرارات  بتطبيق  والعتباريون  الطبيعيون  الأ�شخا�س  يلتزم 

التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنـع وقْمـع الإرهاب 

وكذلك  تاأخري،  دون  فورًا  ومتويلها  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  انت�شار  ووْقـف  وقْمـع  ومْنـع  ومتويله 

بتطبيق القرارات ال�شادرة ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك كله ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات 
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والقواعد التي ت�شدر بتحديدها قرارات من جمل�س الوزراء.

املادة الرابعة

املادة  الفقرة )2-1( من  البند )ي( من  الواردة يف  ُتـحَذف عبارة )الر�شوم اجلمركية( 

ومتويل  الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )2(

الإرهاب.

املادة اخلام�شة

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفـــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م 
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 مر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2020

 باإ�شافة بند جديد برقم )5( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8(

ـل ـَعـطُّ من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

وتعديالته،

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

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )5( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ـه الآتي:  ل، ن�شُّ ــَعــطُّ ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد الـتَّ

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين الجتماعي  "5- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيين الموؤَمَّ
ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976، بحد اأق�شى مقداره )50٪( من الأجر 

رًا من تداعيات فيرو�س كورونا الم�شتجد  ـرُّ ــــن بموجبه، وذلك في ال�شركات الأكثر ت�شَ الموؤَمَّ

دها الوزير،  ـل لـــدى الوزارة ِوْفـقًا لل�شروط وال�شوابـــط التي يحدِّ )COVID-19( التـــي ت�شجَّ

ويكون ال�شداد لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر اأكتوبر 2020، مع مراعاة الفقرة )هـ( من 

هذه المادة."

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفـــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2020  

 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )3( ل�شنة 2005 

 ب�شاأن التعليم العايل 

 

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه، 

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، 

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا بالقانون الآتي: 

املادة الأوىل 

العايل( الواردين يف املادة  التعليم  العامة ملجل�س  بتعريَفـي )الوزير( و)الأمانة  ُيـ�شتبَدل 

الأوىل من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، التعريفان الآتيان: 

الوزير: وزير التربية والتعليم اأو اأيُّ وزير اآخر ي�شدر بت�شميته مر�شوم. 

الأمانة العامة: جهاز متخ�ش�س يعني بالتعليم العالي في مملكة البحرين ويتبع مجل�س الأمناء. 

 

املادة الثانية 

و)الثانية  ع�شرة(  املواد )الثالثة( و)الرابعة( و)الثامنة( و)احلادية  بن�شو�س  ُتـ�شتبَدل 

ع�شرة( و)اخلام�شة ع�شرة( من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، الن�شو�س 

الآتية: 

الثالثة:  "المادة 
اأ- ُين�شـــاأ مجل�ـــس ي�شمـــى )مجل�ـــس التعليـــم العالي(، تكون لـــه ال�شخ�شيـــة العتباريـــة، ويتمتع 

بال�شتقالل المالي والإداري، ويخ�شع لرقابة الوزير.  

ـالته بالغير.  ـل رئي�س مجل�س الأمناء المجل�س اأمام الق�شاء وفي �شِ ب- يمثِّ

ـ�شة لالأمانة  ج- تـــوؤول اإلى مجل�س التعليـــم العالي جميع الموجودات والأموال والمـــوارد المخ�شَّ

العامـــة لمجل�س التعليم العالي بوزارة التربية والتعليـــم، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها 

من التزامات. 

د- ُيـنَقـل الموظفـــون بالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي بـــوزارة التربية والتعليم اإلى مجل�س 

رة لهم.  التعليم العالي بذات درجاتهم ورواتبهم وعالواتهم واأية مزايا مالية مقرَّ

المادة الرابعة: 

ـل، مبوجب مر�شوم، من رئي�س وعدد من الأع�شاء ل يقل  ُيـ�شكَّ اأمناء  يكون للمجل�س جمل�س 

عن ت�شعة من ذوي اخلربة واملكانة العلمية. وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة 

للتجديد. 
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 المادة الثامنة: 

على جمل�س  ُتـعَر�س  التي  والدرا�شات  املو�شوعات  اإعداد  تتوىل  عامة  اأمانة  للمجل�س  تكون 

تتوىل  كما  واخت�شا�شاته،  مهامه  ملمار�شة  مهام  الأمناء من  يكلِّـفها جمل�س  الأمناء وما 

متابعة وتنفيذ قراراته. وي�شدر بتنظيم الأمانة العامة مر�شوم. 

اخلربة  ذوي  من  املوظفني  من  كاٍف  عدد  يتكون من  اإداري  لالأمانة العامة جهاز  ويكون 

والخت�شا�س والكفاءة املهنية يف كافة املجالت املت�شلة بعمل املجل�س. 

وت�شري على موظفي اجلهاز الإداري بالأمانة العامة اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 

ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة. 

 المادة الحادية ع�شرة: 

اأ- ُيـ�شـــِدر الوزيـــر – بعد موافقة مجل�س الأمناء – قـــرارًا بتنظيم التحقيق في المخالفات التي 

ـ�س لهم لأحكام الترخي�س، يت�شمن اإجـــراءات التحقيق ومواعيده وحالته  يرتكبهـــا المرخَّ

ـ�س لهم بعر�س اآرائهم وتقديم  والجهة التي تقوم به، وال�شمانات التي تكفل ال�شماح للمرخَّ

حججهم ودفاعهم. 

ـبًا باأيٍّ مما ياأتي:  ب- ُيـ�شِدر مجل�س الأمناء، بعد الطالع على نتائج التحقيق، قرارًا م�شبَّ

1- ِحـْفـظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق ب�شاأنها.  

ـي  ـَقـ�شِّ التَّ من  مزيد  لإجــراء  بالتحقيق  قامت  الجهة المخت�شة التي  اإلى  الأمر  2- اإحالة 

والبحث وا�شتيفاء التحقيق. 

ـبًا ت�شبيبًا كافيًا باتخاذ واحد  3- في حالة ثبوت المخالفة، ُيـ�شِدر مجل�س الأمناء قرارًا م�شبَّ

اأو اأكثر من التدابير الآتية: 

ـنة لإزالة اأ�شباب املخالفة، على األ تزيد على �شتة اأ�شهر.       اأ( مْنـح املخالف مدة معيَّ

     ب( توقيع غرامة اإجمالية مبا ل يجاوز مائة األف دينار بحريني. 

      ج( فْر�س قيود منا�شبة على ترخي�س املخالف. 

عن  ـف  التوقُّ املخالف على  يومي حلْمـل  اأ�شا�س  على  غرامة تهديدية تـُحت�َشـب  د( توقيع     

ارتكابه  يوميًا عند  دينار بحريني  األف  يجاوز  اآثارها، وذلك مبا ل  اأو  اأ�شبابها  واإزالة  املخاَلفة 

ثالث  خالل  خمالفة اأخرى  حالة ارتكابه  يف  يوميًا  بحريني  دينار  مرة، واألفي  لأول  املخاَلفة 

�شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار يف حقه عن املخاَلفة ال�شابقة. 

     هـ( تعديل ترخي�س املخالف. 

      و( وْقـف ترخي�س املخالف، اإما جزئيًا اأو كليًا. 

      ز( �شْحـب ترخي�س املخالف، اإما جزئيًا اأو كليًا. 

اإلى النيابة  الأوراق  جنائية بالمخالفة، تحال  عن وجود جريمة  التحقيق  اأ�شفر  4- اإذا 

العامة. 

ـْعـن فيه اأمام المحكمة  5- يجوز لمن �شدر �شده قرار ِوْفـقًا للبند )3( من هذه المادة الطَّ

المخت�شة خالل مدة ل تجاوز �شتين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. 
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المادة الثانية ع�شرة: 

اإذا اأ�شدر جمل�س الأمناء قرارًا بوْقـف اأو �شْحـب ترخي�س اإحدى موؤ�ش�شات التعليم العايل 

القرارات  اإ�شدار  الأمناء  تولَّـى جمل�س  القانون  هذا  من  ع�شرة  احلادية  للمادة  ِوْفـقًا  اخلا�شة 

املنا�شبة ملعاجلة اأو�شاع الطلبة امل�شتمرين يف الدرا�شة واملحافظة على حقهم يف ا�شتعادة الر�شوم 

التي دفعوها وحقوقهم املكت�شبة الأخرى طبقًا لـِـما ي�شعه من قواعد يف هذا ال�شاأن.  

المادة الخام�شة ع�شرة: 

ُيـ�شِدر الوزير – بعد موافقة جمل�س الأمناء – اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. 

 

املادة الثالثة 

ع�شرة  )مكررًا( والرابعة  واخلام�شة  )مكررًا(  ُتـ�شاف مواد جديدة باأرقام الثالثة 

)مكررًا( اإىل القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، ن�شو�شها الآتية: 

المادة الثالثة )مكرراً(: 

اأ- على مجل�ـــس الأمنـــاء اأن يعر�س على الوزير تقارير دوريـــة عن ن�شاطه و�شير العمل به وما تم 

اإنجـــازه، وتحديـــد معوقـــات الأداء وما تم اعتمادها مـــن حلـــول لتفاديها. وللوزير اأن يطلب 

من مجل�ـــس الأمناء تزويـــده باأيـــة بيانات اأو معلومـــات اأو قرارات اأو محا�شـــر اأو �شجالت اأو 

تقارير بغر�س تمكينه من القيام بالرقابة على اأعمال المجل�س. 

ب- مع عدم الإخالل بما يتمتع به المجل�س من ا�شتقالل في مبا�شرة مهامه و�شالحياته ِوْفـقًا لأحكام 

هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المجل�س باأحكام هذا القانون وب�شيا�شة الدولة 

في مجال عمل المجل�س، ومدى قيامه بمبا�شرة مهامه بكفاءة وفاعلية في حدود العتمادات 

المالية المتاحة له. 

ـــن للوزيـــر وجود ما يتعار�س من اأعمال المجل�س مع اأحـــكام القانون اأو �شيا�شة الدولة  ج- اإذا تبيَّ

فـــي مجال عمل المجل�س، اأو عدم مبا�شرته لمهامه بكفاءة وفاعلية وبما يحقق اأهدافه، كان 

لـــه العترا�س على ذلك واإخطار مجل�ـــس الأمناء بما يراه في هذا ال�شاأن، فاإذا اأ�شرَّ مجل�س 

الأمناء على راأيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره بالعترا�س، ُعـِر�س الأمر على مجل�س 

الـــوزراء لح�ْشـم الخالف بقـــرار ُيـ�شِدره خالل ثالثين يومًا على الأكثر من تاريخ رْفـع الأمر 

اإليه. 

د- يخ�شع الوزير في مبا�شرة رقابته على اأعمال المجل�س للم�شاءلة اأمام مجل�س النواب. 

المادة الخام�شة )مكرراً(: 

اأ- تكـــون للمجل�ـــس ميزانية م�شتقلة، وتبـــداأ ال�شنة المالية للمجل�س ببدايـــة ال�شنة المالية للدولة 

وتنتهي بنهايتها. 

ب- تتكون اإيرادات المجل�س من الآتي: 

ـ�شة له في الميزانية العامة للدولة.  1- العتمادات المخ�شَّ
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2- ح�شيلة الر�شوم والإيرادات مقابل اأية ِخـْدمات يوؤديها المجل�س. 

ال�شيا�شة  يتعار�س مع  والوْقـف، بما ل  والو�شايا  والهبات  والتبرعات  والإعانات  الِمـَنـح   -3

العامة للدولة واأهداف التعليم العالي. 

المادة الرابعة ع�شرة )مكرراً(: 

ُيـ�شِدر الوزير – بعد موافقة جمل�س الوزراء – قرارًا ب�شاأن فئات الر�شوم التي ُتـ�شتَحـق عن 

مها املجل�س.  بع�س اخِلـْدمات التي يقدِّ

 

املادة الرابعة 

ال�شاد�شة وال�شابعة  املواد  الأمناء( بكلمة )املجل�س( الواردة يف  عبارة )جمل�س  ُتـ�شتبَدل 

ال�شاد�شة  املادتني  الواردة يف  الأمناء( بكلمة )للمجل�س(  وعبارة )ملجل�س  والعا�شرة،  والتا�شعة 

وال�شابعة من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.  

 

املادة اخلام�شة 

ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون  من  الأوىل  املادة  يف  تعريف )الوزارة( الوارد  ُيـلغى 

التعليم العايل. 

 

املادة ال�شاد�شة 

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

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

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م 
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 مر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2020

ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

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

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978،

 وعلى القانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ

 وعلى قانون املوؤ�ش�شة العامة للموانىء البحرية، ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، املعدَّ

اخلا�شة  الت�شجيل وال�شالمة  قواعد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )58( ل�شنة 2018، بال�شفن ال�شغرية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

الف�شل الأول

قواعد الت�شجيل وال�شالمة

مادة )1(

تقل  عائمة  بحرية  وحدة  اأية  بال�شفن ال�شغرية،  ُيـق�شـَد  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

ـد بكلمة  حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا اأيًا كان الغر�س من ا�شتخدامها، كما ُيـق�شَ

ان املعنى الوارد بالقانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم  ز والربَّ مالك ال�شفينة واملجهِّ

)23( ل�شنة 1982.
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مادة )2(

بت�شجيل فئة  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  تخت�س 

ـم �شفحاته  ال�شفن ال�شغرية، وُيـن�شاأ لديها �شجلٌّ خا�سٌّ ي�شمى )�شجل ال�شفن ال�شغرية(، ُتـَرقَّ

اأكرث يف ال�شجل  اأو  ـ�س لكل �شفينة �شفحة  ويو�شع على كلٍّ منها خامت مكتب الت�شجيل، وتخ�شَّ

ن فيها كافة البيانات اخلا�شة بها والت�شرفات التي ترد عليها. تدوَّ

من  و)4(   )3( املادتني  يف  رة  املقرَّ الإجراءات  ذات  ال�شجل  هذا  يف  ـبع  وتتَّ

ل�شنة   )14( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شالمة،  �شروط  قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد 

.1978

مادة )3(

ويجوز ال�شفن ال�شغرية،  �شجل  يف  ال�شغرية  ال�شفن البحرينية  جميع  ت�شّجـَل 
 

ـلة يف دولة اأخرى يف ال�شجل  – ت�شجيل ال�شفن ال�شغرية الأجنبية امل�شجَّ ذلك  من  ا�شتثناًء   –
ـلة يف  ال�شالف الذكر بناًء على طلب من مالكها، ب�شرط اأْن يتنازل عن ت�شجيلها اإذا كانت م�شجَّ

اأية دولة اأجنبية اأخرى.

ـل جزءًا من معدات ال�شفن اأو البواخر، والتي  وُتـ�شتثَنـى من ذلك الزوارق ال�شغرية التي ت�شكِّ

ميكن رْفـُعها على ظهر ال�شفينة اأو الباخرة التابعة لها.

مادة )4(

ِوْفـقًا  ـلة  م�شجَّ تكن  ما مل  البحرين  علم مملكة  �شفينة �شغرية حتت  باأية  الإبحار  يجوز  ل 

لأحكام هذا القانون.

ـ�شة خلدمة عامة. وُتـ�شتثَنـى من ذلك ال�شفن اململوكة ململكة البحرين واملخ�شَّ

مادة )5(

اإقرار من مالك ال�شفينة على الأمنوذج الذي  الت�شجيل ما مل يكن مرفقًا به  ُيقبل طلب  ل 

الالزمة  املالحية  بالأ�شواء  ـزة  جمهَّ املطلوب ت�شجيلها  ال�شفينة  مكتب ت�شجيل ال�شفن باأنَّ  ه  يعدُّ

وزير  بتحديدها قرار من  التي ي�شدر  ال�شالمة  وتتوافر فيها �شروط  البحر،  الت�شادم يف  ملْنـع 

املوا�شالت والت�شالت بح�شب الأحوال.

والريا�شة قرارًا  ال�شباب  �شئون  بالتن�شيق مع وزارة  املوا�شالت والت�شالت  وُيـ�شِدر وزير 

بتحديد الأن�شطة البحرية الريا�شية التي ُتـ�شتخَدم بها ال�شفن ال�شغرية، على اأن يت�شمن �شروط 

ال�شالمة الواجب توافرها بها. 
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مادة )6(

اجلن�شية  لبحرينـيي  اململوكة  ـلة  امل�شجَّ لل�شفن غري  الت�شجيل بالن�شبة  طلب  تقدمي  يجب 

املوجودة حاليًا خالل �شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

من  يومًا  ع�شر  خم�شة  الت�شجيل خالل  طلب  م  يقدَّ اأن  فيجب  لل�شفن الأخرى  بالن�شبة  اأما 

تاريخ انتقال ملكيتها اإىل بحرينيي اجلن�شية اأو من تاريخ ا�شتخدام ال�شفينة يف املياه الإقليمية 

البحرينية اأيُّ التاريخني اأقرب.

مادة )7(

َمـن تندبه لذلك  اأو  تقوم �شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت 

ِمن �شركات الإ�شراف البحري املعتَمـدة ِمن املوانىء واملالحة البحرية مبعاينة ال�شفينة لقيا�س 

ـزة بكل ما يتطلَّـبه هذا  ـق من اأنها جمهَّ ـَحـقُّ حمولتها ِوْفـقًا لقواعد قيا�س احلمولة الدولية، والتَّ

ـر على طلب الت�شجيل بنتيجة املعاينة. ـذة له، ويوؤ�شَّ القانون والقرارات املنفِّ

اعتماد  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن  الالزمة  القرارات  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  وُيـ�شِدر 

�شركات الإ�شراف البحري.

مادة )8(

املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  الت�شجيل ُتـ�شِدر  اإمتام  عند 

يف  نة  املدوَّ البيانات  جميع  على  ت�شتمل  �شغرية(،  )�شهادة ت�شجيل �شفينة  والت�شالت للمالك 

مالك  اإىل  ال�شهادة  هذه  ُتـ�َشـلَّـم  ول  ال�شفن ال�شغرية،  �شجل  لل�شفينة يف  ـ�شة  املخ�شَّ ال�شفحة 

ـتة يف مكان  ال�شفينة ورقمها على لوحة مثبَّ ا�شم  اأنه قد كتب  املكتب  يتاأكد  اأْن  بعد  اإل  ال�شفينة 

ظاهر من ج�شم ال�شفينة.

الت�شجيل �شهادة ت�شجيل �شفينة  مكتب  ُيـ�شِدر  تَلـِفـها  الت�شجيل اأو  �شهادة  فقدان  حالة  ويف 

�شغرية بدًل منها.

مادة )9(

ـلة اأو ح�شة منها وَجـب على املالك اجلديد اأْن يقدم طلبًا  اإذا انتقلت ملكية ال�شفينة امل�شجَّ

للتاأ�شري بنقل امللكية يف ال�شجل، ويجب اأْن يت�شمن الطلب ا�شمه وجن�شيته وموطنه و�شبب انتقال 

امللكية والثمن يف حالة البيع، مع مراعاة املادتني )5( و )6( من هذا القانون.



العدد: 3491 – الخميس 1 أكتوبر 2020

32

مادة )10(

ـلة ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون يف املياه الإقليمية البحرينية اإل  ل يجوز الإبحار بال�شفن امل�شجَّ

بعد احل�شول على ترخي�س مالحة تكون �شالحيته ملدة �شنة، ويجوز جتديده �شنويًا.

املوانىء  �شئون  اإىل  �شه  يفوِّ َمـن  اأو  ال�شفينة  مالك  ِمن  جتديده  اأو  الرتخي�س  طلب  م  ويقدَّ

ـنًا  ه لهذا الغر�س، مت�شمِّ واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت على الأمنوذج الذي تعدُّ

ـاب و�شهادة ال�شالمة،  كَّ كافة البيانات واملعلومات وم�شحوبة بامل�شتندات مبا يف ذلك �شهادة الرُّ

بح�شب الأحوال التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير املوا�شالت والت�شالت.

وُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت القرارات الالزمة بالبيانات التي ُتـدَرج بالرتخي�س، 

ـ�س له. وال�شروط الواجب تواُفـُرها لكل نوع من اأنواع ال�شفن ال�شغرية، والتزامات املرخَّ

مادة )11(

�شه المتناع عن الإبحار بها، وذلك يف حالة: يجب على مالك ال�شفينة اأو َمـن يفوِّ

اإذا تـــم اإجراء اأيِّ تغيير جوهري على ت�شميم ال�شفينة ِمن �شاأنه اأْن يجعلها مختلفة اختالفًا   -1

نة ب�شجل ال�شفن ال�شغيرة. اأ�شا�شيًا عن اأو�شافها المدوَّ

ـر �شلبًا في ت�شغيلها على النحو المطلوب اأو تجعلها في  اإذا تعر�شت ال�شفينة لأية اأعطاب توؤثِّ  -2

حالة غير �شالحة لالإبحار.

�شه باإبالغ �شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت  على اأْن يقوم املالك اأو َمن يفوِّ

والت�شالت واأْخـذ موافقتها على ا�شتمرار �شريان الرتخي�س امل�شار اإليه يف املادة )10( من هذا 

اأْن  اأو العَطـب، على  اأْن يكون البالغ خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ التغيري  القانون. ويجب 

ـن البالغ تفا�شيل هذا التغيري اأو ذلك العَطـب. يت�شمَّ

اإبالغها  حالة  يف  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  وعلى 

بالتغيري اأو العَطـب اأْن توِقـف الرتخي�س املالحي، واأْن تقوم مبعرفتها اأو َمـن تنتدبه لذلك ِمن 

�شركات الإ�شراف البحري املعتَمـدة باإجراء الفح�س واملعاينة للتاأكد ِمن اإ�شالح العَطـب وعدم 

تاأثري التغيري على �شالحية ال�شفينة لالإبحار.

وُتـْثـَبـت كافة الإجراءات يف �شجل ال�شفن ال�شغرية ويوؤ�ّشـَر بهذا التغيري على �شهادة الت�شجيل.

مادة )12(

املوانىء  اأحد  يف  ـلت  �ُشـجِّ اأو  هلكت  اأو  احرتقت  اأو  ال�شفينة  غِرقت  الت�شجيل اإذا  ُيـ�شَطـب 

ـْطـب حائز لقوة ال�شيء املق�شيِّ به. وعلى املالك اأْن ُيـخِطـر مكتب  الأجنبية، اأو �شدر حكم بال�شَّ

ـْطـب، ويرِفـق بالإخطار  ـق الواقعة املوِجـبة لل�شَّ الت�شجيل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ حَتـقُّ
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م ال�شهادة اإىل مكتب الت�شجيل للتاأ�شري عليها مبا  ـدة، كما يجب عليه اأْن يقدِّ كافة امل�شتندات املوؤيِّ

ـْطـب. يفيد ال�شَّ

مادة )13(

 اأ- يجب على مالك ال�شفينة اأو الم�شئول عن ت�شييرها اللتزام بالآتي:

1-  المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المن�شو�س عليها في المادتين )5( و)15( 

من هذا القانون.

2-  بقاء ال�شفينة �شالحة لال�شتعمال ب�شفة دائمة.

القانون  هذا  في  دة  المحدَّ الأخــرى  وال�شروط  ال�شالمة  �شروط  كافة  توافر  ا�شتمرار    -3

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

د من ِقـَبـل خفر ال�شواحل بوزارة  4-  تركيب وت�شغيل جهاز التعرُّف )Transponder( المحدَّ

الداخلية.

 ب- ل�شئـــون الموانىء والمالحـــة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شـــالت اأْن تقوم في اأيِّ وقت 

ــــق مما ورد بالفقـــرة ال�شابقة، وعلى  بمعاينـــة اأية �شفينـــة ينطبق عليها هـــذا القانون للتحقُّ

م كافة الم�شاعدات والت�شهيـــالت للقائم باأعمال  المالـــك اأو الم�شئـــول عن ت�شييرها اأْن يقـــدِّ

ـنه من القيام بواجباته. المعاينة والتي تَمـكِّ

مادة )14(

دة  على مالك ال�شفينة اخلا�شعة لأحكام هذا القانون اأْن يتاأكد من اأنها �شاحلة للمالحة ومزوَّ

الإجازة  اأ�شخا�س قادرين على قيادتها وحا�شلني على  البحارة، ف�شاًل عن  اأكرث من  اأو  بواحد 

املوا�شالت  به قرار من وزير  الذي ي�شُدر  الوجه  ال�شفينة، وذلك على  تتنا�شب مع حجم  التي 

والت�شالت.

ن القرار كيفية احل�شول على الإجازة و�شروطها ونظام الختبار واجلهة التي متنحها  ويت�شمَّ

ومدة �شالحيتها.

 

مادة )15(

ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت اأْن ُتـ�شِدر من وقت لآخر 

قرارات باإلزام ال�شفن التي ي�شري عليها هذا القانون، باأْن حتمل معدات الإنقاذ والراديو وغري 

ـاب ووزن الأمتعة  كَّ د عدد الرُّ ذلك من معدات ال�شالمة والإ�شعافات الأخرى الالزمة، ولها اأْن حتدِّ

ـاب ِوْفـقًا حلجم ال�شفينة ومقا�شاتها.  كَّ التي ُيـ�شمح للراكب با�شطحابها معه يف �شفن نقل الرُّ
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مادة )16(

ُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت – بعد موافقة جمل�س الوزراء – قرارًا بتحديد فئات 

الر�شوم امل�شتَحـقة عن اإ�شدار اأية �شهادة اأو وثيقة اأو الت�شديق عليها اأو متديدها، وعن القيام 

باأية خدمة اأو معاينة ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

الف�شل الثاين

اإجراءات املراقبة والتفتي�ض 

مادة )17(

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القانون يكون خلفر ال�شواحل بوزارة الداخلية، يف كل وقت، حق 

الرقابة والتفتي�س واملعاينة لأية �شفينة توجد يف املياه الإقليمية ململكة البحرين، اأو اإذا اقت�شت 

اأو  املالك  وعلى  وقوعها.  مْنـع  اأو  اململكة  لقوانني  ِوْفـقًا  الأمنية لكت�شاف جرمية  الدواعي  ذلك 

والتي  التفتي�س  باأعمال  للقائم  والت�شهيالت  امل�شاعدات  كافة  م  يقدِّ اأْن  ت�شيريها  عن  امل�شئول 

ـنه من القيام بواجباته. مَتـكِّ

على  وح�شولها  من ت�شجيل ال�شفينة  ـق  التحقُّ كذلك  واملعاينة  والتفتي�س  الرقابة  وت�شمل 

ترخي�س املالحة و�شهادة ال�شالمة ومعدات ال�شالمة و�شهادة الركاب والإجازة املن�شو�س عليها 

ـق من �شالحية الآلت واملراجل للعمل و�شيانتها،  يف املادة )14( من هذا القانون، كما يتم التحقُّ

خطوط  ومراعاة  والإنقاذ،  النجاة  اأدوات  وكفاية  امل�شافرين،  من  به  امل�شموح  العدد  ومراعاة 

ال�شحن والأ�شول الفنية ل�شحن الب�شائع يف ال�شفينة وعلى �شطحها طبقًا لأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )18(

رة يف اأحكام املادة )19( من هذا القانون خلفر  مع عدم الإخالل بالتدابري الإدارية املقرَّ

�شهرًا يف حالة  تتجاوز  الإبحار ملدة ل  �شفينة من  اأية  مْنـع  الداخلية احلق يف  بوزارة  ال�شواحل 

�شْبـطها لأية خمالفة لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ويف جميع الأحوال ُيـ�شِدر قائد خفر ال�شواحل بوزارة الداخلية قرار املْنـع من الإبحار بعد 

بخطاب  �شدوره  فور  بالقرار  له  ـ�س  املرخَّ وُيـخَطـر  املخالفة،  �شْبـط  عِقـب  عليه  الأمر  عْر�س 

ـل بعلم الو�شول. م�شجَّ

�شه من هذا القرار خالل �شبعة  ولكل ذي �شاأن اأْن يتظلَّـم كتابًة اإىل وزير الداخلية اأو َمـن يفوِّ

اأيام عمل من تاريخ علمه به.
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م خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقدميه. وُيـعتَبـر فوات هذا امليعاد دون  ـَظـلُـّ وُيـَبـت يف التَّ

م. ـَظـلُـّ البتِّ فيه مبثابة رْفـ�س للتَّ

ْفـ�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا  مه اأْن يطعن على قرار الرَّ وملن ُرِفـ�س َتـَظـلُـّ

عن  م دون اإخطار. ول يجوز الطَّ ـَظـلُـّ من تاريخ اإخطاره اأو من اليوم التايل لفوات ميعاد البتِّ يف التَّ

م اأو فوات ميعاد  ـَظـلُـّ م من القرار و�شدور قرار برْف�س التَّ ـَظـلُـّ اأمام املحكمة املخت�شة اإل بعد التَّ

البتِّ فيه دون اإخطار.

الف�شل الثالث

العقوبات

مادة )19(

الرتخي�س  توقف  اأْن  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  ل�شئون 

املالحي ومتنع ال�شفينة من الإبحار ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

�ـــس له لأيٍّ مـــن اأحـــكام المـــواد )5( و)9( و)10( و)11( و)13( و)14(  مخالفـــة المرخَّ  -1

و)15( من هذا القانون.

مخالفة اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.  -2

مْنع المخت�شين ب�شئون الموانىء والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت اأو خفر   -3

ال�شواحل بوزارة الداخلية اأو الخبراء المنتدبين ِمن اأداء اأعمالهم ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ويف جميع الأحوال ُيـ�شِدر وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت 

والت�شالت قرار الوْقـف واملْنـع من الإبحار بعد عْر�س الأمر عليه عِقـب �شْبـط املخالفة، وُيـخَطـر 

ـل بعلم الو�شول. ـ�س له بالقرار فور �شدوره بخطاب م�شجَّ املرخَّ

�شه، من هذا  اأو َمـن يفوِّ اأْن يتظلَّـم كتابًة اإىل وزير املوا�شالت والت�شالت  ولكل ذي �شاأن 

القرار خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ علمه.

م خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقدميه. وُيـعتَبـر فوات هذا امليعاد دون  ـَظـلُـّ ويـَُبـتُّ يف التَّ

البتِّ فيه مبثابة رْفـ�س له.

ْفـ�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا  مه اأْن يطعن على قرار الرَّ وملن ُرِف�س َتـَظـلُـّ

يجوز  ول  اإخطار.  دون  م  ـَظـلُـّ التَّ يف  البتِّ  ميعاد  لفوات  التايل  اليوم  من  اأو  اإخطاره  تاريخ  من 

م اأو فوات  ـَظـلُـّ م من القرار و�شدور قرار برْف�س التَّ ـَظـلُـّ ـْعـن اأمام املحكمة املخت�شة اإل بعد التَّ الطَّ

ميعاد البتِّ فيه دون اإخطار.
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مادة )20(

يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنه وبالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل مالك �شفينة بحرينية ل يقوم بت�شجيلها ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

يرفع علم  ـاٍن  ربَّ اأو  ـٍز  ال�شابقة كل جمهِّ الفقرة  املن�شو�س عليها يف  العقوبة  بذات  ويعاَقـب 

ـلة فيها، وذلك مع مراعاة ما يق�شي به العرف الدويل. مملكة البحرين على �شفينة غري م�شجَّ

ويجوز للمحكمة اأْن تاأمر مب�شادرة ال�شفينة.

مادة )21(

باأية  اأو  القانون  هذا  من   )19( للمادة  ِوْفـقًا  رة  املقرَّ الإدارية  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

عقوبة اأ�شد يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز األفًا 

وخم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كلٌّ ِمن:

مالك ال�شفينة الذي يطلب ت�شجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة )6( من هذا   -1

القانون.

مالـــك ال�شفينة الـــذي ل يَبـلِّـغ بالتغيير اأو العَطـب المن�شو�س عليه في المادة )11( من هذا   -2

القانون.

مالـــك ال�شفينة الذي ل يطلب �شْطـب الت�شجيل في الأحوال المن�شو�س عليها بالمادة )12(   -3

من هذا القانون.

ـان اإذا اأبحرت ال�شفينة رغم �شدور قرار بمْنـعها من الإبحار. بَّ ـز ال�شفينة اأو الرُّ مجهِّ  -4

ـانها اإذا ابحرت ال�شفينة دون اللتـــزام بتركيب اأو ت�شغيل  ـزهـــا اأو ربَّ مالـــك ال�شفينة اأو مجهِّ  -5

جهاز التعرُّف )Transponder( اأو في حالة تعطيله.

مادة )22(

باأية  اأو  القانون  هذا  من   )19( للمادة  ِوْفـقًا  رة  املقرَّ الإدارية  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف هذا القانون اأو اأيِّ قانون اآخر يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على 

�شنة وبالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني وذلك يف حالة:

مخالفة اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.  -1

مْنــــع المخت�شيـــن ب�شئون الموانىء والمالحـــة البحرية بوزارة الموا�شـــالت والت�شالت اأو   -2

بخفـــر ال�شواحل بوزارة الداخليـــة اأو الخبراء المنتَدبين ِمن اأداء اأعمالهم ِوْفـقًا لأحكام هذا 

القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.
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مادة )23(

ُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت ووزير الداخلية - كلٌّ فيما يخ�شه - القرارات الالزمة 

لتنفيذ اأحكام هذا القانون، وي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا ومبا ل يتعار�س واأحكام 

هذا القانون وذلك حلني �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

مادة )24(

اخلا�شة  الت�شجيل وال�شالمة  قواعد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  القانون  ُيـلغى 

بال�شفن ال�شغرية.

مادة )25(

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفـــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م
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 مر�شوم رقم )62( ل�شنة 2020

بتعيني مدير عام يف هيئة َجـودة التعليم والتدريب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2013 بتعيني مدير عام يف هيئة َجـودة التعليم والتدريب،

وعلى املر�شوم رقم )80( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم هيئة َجـودة التعليم والتدريب،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

والمتحانات  للموؤهالت  الوطني  لالإطار  عامًا  مديرًا  ال�شندي  الدكتور طارق حممد  ـن  يعيَّ

الوطنية يف هيئة َجـودة التعليم والتدريب بدرجة وكيل م�شاعد.

املادة الثانية

على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شفــــــــــر 1442هـ

الموافق: 24 �شبتمبر 2020م
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 مر�شوم رقم )63( ل�شنة 2020

بتعيني نائب رئي�ض تنفيذي يف الهيئة الوطنية للنِّـْفـط والغاز

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

للهيئة  تنفيذي  رئي�س  ونائب  تنفيذي  رئي�س  بتعيني  ل�شنة 2019  رقم )27(  املر�شوم  وعلى 

ـْفـط والغاز، الوطنية للنِّ

ـْفـط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )96( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

وبناًء على عْر�س وزير الّنـِْفـط، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد فيحان حممد نا�شر الفيحاين نائبًا للرئي�س التنفيذي لل�شيا�شات والرقابة يف  يعيَّ

ـْفـط والغاز بدرجة وكيل م�شاعد. الهيئة الوطنية للنِّ

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  ـْفـط  النِّ وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شفـــــــــــر 1442هـ

الموافق: 24 �شبتمبر 2020م
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 قرار رقم )13( ل�شنة 2020

باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القرار رقم )64( ل�شنة 2013 بت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئا�شة وزير العمل والتنمية الجتماعية، وع�شوية كلٍّ 

من: 

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية    1-  ال�شيد خالد عبدالرحمن اإ�شحاق الكوهجي   

الجتماعية.    

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية    2-  ال�شيخة عائ�شة بنت علي اآل خليفة   

الجتماعية.    

ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية    3-  الآن�شة مي ح�شن الع�شمي   

الجتماعية.    

ممثاًل عن وزارة الداخلية. 4-  العميد منى علي عبدالرحيم   

ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم. 5-  الدكتورة نورية محمد خمي�س الفالحي   

ممثاًل عن المجل�س الأعلى للمراأة. 6-  ال�شيدة عبير محمد دهام   

ممثاًل عن النيابة العامة. 7-  رئي�س النيابة زينب �شلمان العويناتي   

ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 8-  ال�شيد يون�س �شلمان ح�شن   

ممثاًل عن وزارة ال�شحة. 9-  الدكتورة اإ�شراق عبدالعزيز العامر   

ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون    10-  ال�شيدة لبنى عبدالعزيز المو�شى  

الإ�شالمية والأوقاف.    

ممثاًل عن وزارة الخارجية. 11-  ال�شيد محمد را�شد ال�شويدي   

ممثاًل عن جامعة البحرين. 12-  الدكتورة �شيخة اأحمد عبداهلل الجنيد   

ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 13-  ال�شيدة اأروى محمد البوفالح   

ممثاًل عن جمعية رعاية الطفل والأمومة. 14-  ال�شيد �شامي عبداهلل دان�س   

ممثاًل عن الجمعية البحرينية لتنمية   15-  ال�شيدة فوزية محرو�س المحرو�س   

الطفولة.     
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املادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية والوزراء - كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل 

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

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 24 �شبتمبر 2020م
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 قرار رقم )24( ل�شنة 2020

بتعيني مديَرين يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية

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

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

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

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )37( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2017 بتعيني مدراء يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية،  

وبناًء على عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- ال�شيد عقيل عبدعلي بوح�شين                   مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية

2- ال�شيد م�شطفى عقيل عبداهلل ال�شيخ جعفر         مديرًا لإدارة التفتي�س وال�شالمة المهنية 

املادة الثانية

على وزير العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 �شفــــــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 �شبتمبر 2020م
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )134( ل�شنة 2020

  بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )196( ل�شنة 2014 

ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بِخـْدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بِخـْدمات الإدارة 

العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، وتعديالته،

على  احل�شول  لرعاياها  ميكن  التي  الدول  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )197( رقم  القرار  وعلى 

تاأ�شريات اإلكرتونية لدخول مملكة البحرين، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي

املادة الأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )66( اإىل اجلدول املرافق للقرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن 

ح باجلدول  الر�شوم اخلا�شة ِبِخـْدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، الن�س املو�شَّ

املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا 

من 15 اأغ�شط�س 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية

الفريق اأول ركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 13 �شفــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 30 �شبتمبر 2020م 
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اخلدمةت
مقدار الر�شم

دينارفل�س

66

دة ال�شفرات  اإ�شدار تاأ�شرية �شياحية اإلكرتونية عن طريق الإدارة متعدِّ

�شاحلة ملدة ع�شر �شنوات من تاريخ اإ�شدارها ت�شمح حلاملها البقاء 

يف البالد ملدة ل تتجاوز 90 يومًا يف كل مرة، لرعايا الوليات املتحدة 

الأمريكية.

-60
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )61( ل�شنة 2020

 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 

 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها يف

 املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار

)COVID-19( فريو�ض كورونا امل�شتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه،

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

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

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

،)COVID-19(

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )3-348-2020( يف اجتماعها بتاريخ 22 �شبتمرب 2020 

ب�شاأن املوافقة على مقرتح متديد �شريان اأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات 

ـباعها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار  ـن اتِّ والإجراءات ال�شحية التي يتعيَّ

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ملدة 3 اأ�شهر اإ�شافية من تاريخ انتهائها،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية 

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

)COVID-19(، ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء �شريانه.

املادة الثانية

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

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

وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 13 �شفـــــــر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 30 �شبتمبر 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )62( ل�شنة 2020

 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�شنة 2020 

 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها يف املحال التجارية

)COVID-19( وال�شناعية لحتواء ومنع انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه،

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

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

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتباعها  يتعني 

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

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

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )3-348-2020( يف اجتماعها بتاريخ 22 �شبتمرب 2020 

تدابري  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )39(  القرار  اأحكام  �شريان  املوافقة على مقرتح متديد  ب�شاأن 

انت�شار  ومنع  وال�شناعية لحتواء  التجارية  املحال  اتخاذها يف  يتعني  التي  الجتماعي  التباعد 

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ملدة 3 اأ�شهر ا�شافية من تاريخ انتهائها،

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء �شريانه.

املادة الثانية

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

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

وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 13 �شفــــــر 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 30 �شبتمبر 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )63( ل�شنة 2020

 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020

 ب�شاأن وْقـف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة

 الواردة يف القرار رقم )2( ل�شنة 2017

ب�شاأن ر�شوم اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني 

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه،

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

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

وعلى القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقـف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة 

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

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )3-348-2020( يف اجتماعها بتاريخ 22 �شبتمرب 2020 

وْقـف  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )47( رقم  القرار  اأحكام  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة الطبية العامة الواردة يف القرار رقم )2( ل�شنة 2017 ب�شاأن ر�شوم 

اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني، ملدة 3 اأ�شهر اإ�شافية من تاريخ انتهائها،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ي�شتمر العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 ب�شاأن وْقـف حت�شيل اأجرة ال�شت�شارة 

لغري  ال�شحية  اخِلـْدمات  ر�شوم  ب�شاأن  ل�شنة 2017  رقم )2(  القرار  الواردة يف  العامة  الطبية 

البحرينيني، ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من اليوم التايل لتاريخ انتهاء �شريانه.

املادة الثانية

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

من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 13 �شفــــــر 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 30 �شبتمبر 2020م
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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )64( ل�شنة 2020

 ب�شاأن بع�ض التدابري الوقائية التي يتعني اتخاذها 

 عند �شراء بع�ض ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية 

)COVID-19( لحتواء ومنع انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

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

،)COVID-19(

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

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتباعها  يتعني 

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

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

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )28( ل�شنة 2020 

ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتِّخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحالِّ التجارية 

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

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

قرر الآتي: 

املادة الأوىل

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

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة املحال التجارية وال�شناعية بالتدابري الوقائية الآتية:

اأوًل: اإغالق غرف المالب�س كليًا.

ثانياً: عدم ال�شماح بتجربة م�شتح�شرات التجميل والكمامات الطبية، اأو تبديلها اأو ا�شترجاعها 

بعد تجربتها اأو بيعها. 

ثالثاً: ال�شماح بتجربة وا�شترجاع وتبديل ال�شلع الأخرى وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- يتم تعقيم ال�شلع من قبل موظفي المحل قبل اإرجاعها اإلى الرف.

2- يتم تعقيم المالب�س التي تم ا�شترجاعها اأو تبديلها باإحدى الطرق الآتية: 
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    اأ- الكي بالبخار.

    ب- غ�شيل المالب�س بالماء وال�شابون.

    ج- الغ�شيل الجاف.

غرفة  في  عزلها  يتم  ال�شابقة،  الطرق  باإحدى  تعقيمها  ي�شعب  التي  لل�شلع  بالن�شبة   -3

منف�شلة لمدة )48( �شاعة قبل اإعادة عر�شها للبيع من جديد.  

تو�شع  التي  ال�شخ�شية  الم�شتلزمات  من  وغيرها  والمجوهرات  النظارات  تعقيم  يتم   -4

على ج�شم الن�شان مبا�شرة ويمكن تعقيمها بال�شوائل التي تق�شي على الفيرو�شات بعد 

مالم�شة اأي من رواد المحل اأو العاملين فيه لها.

املادة الثانية

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

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

املادة الثالثة

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

املادة الرابعة

ُيلغى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتخاذها عند 

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

)COVID-19(، كما ُيلغى القرار رقم )40( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم 

)28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتِّخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من 

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

املادة اخلام�شة

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

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

وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 14 �شفــــــر 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 1 اأكتوبــــــر 2020م
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وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )179( ل�شنة 2020

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

ملركز متكني �شباب �شافرة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى 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 �شافرة،

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 �شافرة يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )34(.

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: 22 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأغ�شطــــ�س 2020م 
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 بيان باأ�شماء موؤ�ش�شي مركز متكني �شباب �شافرة

1- ع�شام م�شعد عبده م�شعد اأحمد.

2- يو�شف خالد محمد محمد عالي.

3- اإبراهيم محمد علي مثني مح�شن.

4- خالد �شالح مقبل علي.

5- عدنان عبدالرحمن قائد مح�شن ال�شرفي.

6- علي محمد اأمين اآدم.

7- يو�شف قا�شم اأحمد البريكي.

8- محمد اأحمد �شالح الفريح.

9- �شالح محمد مو�شى ح�شين.

10- مح�شن عبدالوالي محمد �شالح العبدلي.

11- مانع محمد مح�شن محمد البحيري.

12- طارق اأحمد عبدالجليل م�شاعد ال�شيادي.

13- فهد اأحمد م�شلح م�شعد �شالح عيا�س.

14- يو�شف علي م�شعد �شالح نا�شر.

15- �شالح علي �شالح مح�شن الريا�شي.

ـاد علي النوبي. 16- علي عبداهلل عبَّ

17- مريم اإبراهيم رحمه محمد البلو�شي.

18- يو�شف محمد م�شعد فرحان الدميني.

19- �شمير محمد نور عبدالرحمن نظير محمد.
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ملخ�ض

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب �شافرة

تاأ�ش�س هذا املركز عام 2020، ومت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )34(، 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.

ويهدف مركز متكني �شباب �شافرة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

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

2- تنميـــة 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�ْشـب  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  ع�شوًا   11 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 مددًا 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

الأ�شا�شي.
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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  فيهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ

جمل�س  اجتماعات  ح�شور  اإىل  املدير  دعوة  وجتوز  والريا�شة.  ال�شباب  �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.

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

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

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

والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويوِدع 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 والبتِّ 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 

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

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.

وُيـحَظـر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيـحَظـر 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  فْحـ�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 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 
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رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  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 الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )185( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عقارين يف منطقة ال�شاية - جممع 228

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شاية جممع 228  الكائنني مبنطقة  العقاران رقم 02036267ورقم 02035124  ـف  ي�شنَّ
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�شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(، ِ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، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 6 محــــــــــــرم 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 25 اأغ�شط�س 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )209( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة النبيه �شالح - جممع 380

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

08004585و08014349و08014350و08019696  اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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منطقة  من   380 جممع  �شالح  النبيه  مبنطقة  الكائنة  و08004587و08021314  و08005888 

قيد الدرا�شة )US( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفـقًا ِلـما هو 

وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 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�َشر 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: 7 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )210( ل�شنة 2020

ب�شاأن ت�شنيف عقار يف منطقة املعامري - جممع 634

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 06025111 الكائن مبنطقة املعامري جممع 634 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه  ِوْفـقًا   )RHB( ال�شكن املت�شل ب

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�َشر 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: 7 �شفـــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2020م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )211( ل�شنة 2020

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة العدلية - جممع 336

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

مناطق  من   336 جممع  العدلية  مبنطقة  الكائن   03071627 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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العمارات ال�شتثمارية ج )BC(، ومناطق العمارات ال�شتثمارية د )BD(، ومناطق اخِلـْدمات 

واملرافق العامة )PS(، وجزء من العقار الذي ل يحمل ت�شنيفًا معتَمـدًا اإىل مناطق العمارات 

عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )BD( د  ال�شتثمارية 

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�َشر 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: 7 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 24 �شبتمبر 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )29( ل�شنة 2020

 ب�شاأن تعديل الرتخي�ض املمنوح

ل�شركة املتو�شط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني )ميد غلف( �ض�م�ب� )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، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة �شروط مْنـح الرتخي�س بتقدمي اخِلـْدمات 

اخلا�شعة للرقابة، 

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية بتعديل الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

املذكورة،

قرر الآتي:

مادة )1(

غلف(  )ميد  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  واخلليج  املتو�شط  ل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  ل  يعدَّ

ـر الرتخي�س على  �س.م.ب. )م(، امل�شجل يف ال�شجل التجاري حتت رقم 34029، وذلك بق�شْ

خدمة العمالء احلاليني دون قبول عمالء جدد. ول يجوز لل�شركة تقدمي اأو ممار�شة اأية اأعمال 

جديدة.

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�شيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 6 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 �شبتمبر 2020م
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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )31( ل�شنة2020 

 ب�شاأن اإلغاء ترخي�ض بنك قطاع جملة )ِوْفـقاً للمبادىء الإ�شالمية(

 املمنوح لبنك دار ال�شتثمار �ض�م�ب )مقفلة(

ومْنـح ترخي�ض جديد ل�شركة اأعمال ا�شتثمارية فئة 1 

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،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى ترخي�س بنك قطاع جملة )ِوْفـقًا للمبادىء الإ�شالمية( املمنوح لبنك دار ال�شتثمار 

�س.م.ب )مقفلة( وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )66163(.

مادة )2(

يُـمنح ترخي�س �شركة ا�شتثمار فئة 1 اإىل »�شركة الدار كابيتال �س.م.ب )مقفلة(«.

مادة )3(

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

حمافظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج

 

�شدر بتاريخ: 14 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 اأكتوبر 2020م
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 2006( لسنة   14 لقانون رقم )اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 بشأن براءات االختراع ونماذج المنفعة   

 2020( لسنة  4 إعالن رقم )
 
 
 
 

يختص بطلبات براءات  استنادا إلى القانون المذكور أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصيل التالية فيما     
 . الحقوق المترتبة عليها  ت انقضاالختراع ونماذج المنفعة  التي 

 
 

وسيشتمل النشر على البيانات التالية:      
 
 

 رقم البراءة   -1
 تاريخ انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة   -2
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة  -3

 

 
 
 

 رجية والملكية الصناعية جارة الخاإدارة التمدير                                                                    
 

 
 
 

اإعالنات براءات الخرتاع
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 وبطالنها   ختراعاال براءة   انقضاء الحقوق المترتبة على 
 

  
انقضت الحقوق المترتبة على براءات االختراع المذكورة في الجدول أدناه وذلك بسبب االمتناع لمدة تزيد  

 سنة من تاريخ  20على سنة عن دفع الرسوم السنوية المستحقة أو انقضاء مدة الحماية للبراءة وهي 
الختراع بالجدول أدناه تقديم طلب الحصول على براءة، حيث انقضت جميع الحقوق المترتبة على براءات ا

بشأن   2006( لسنة 14المعدل بالقانون رقم ) 2004( لسنة 1( من القانون رقم ) 28وذلك استنادا للمادة )
.براءات االختراع ونماذج المنفعة

 
 

رقم   
رقم البراءة  التسلسل

 الحقوق  انقضاء تاريخ 
  انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة سبب المترتبة على البراءة   

عدم دفع الرسوم السنوية 1146628/09/2020
عدم دفع الرسوم السنوية 22010010825/09/2020
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 وكالة تجاريةشطب إعالن 

 قيد الوكالة التجارية المذكور تفاصيلها أدناه:  شطبيفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم 

 

 

 

 

 

 

 

 11910 رقم قيد الوكالة

 اسم الموكل وجنسيته
 وعنوانه

BATEEL INTERNATIONAL LLC 
SAUDI 

PO BOX 197 RIYADH 11383 KINGDOM OF SOUDI ARABIA 
 المؤيد العمومية ذ.م.م اسم الوكيل 

 محددة المدةغير  مدة الوكالة
   الوكيلمقدم من عىل طلب بناًء  سبب الشطب
 10/09/2020 تاري    خ الشطب

اإعالن �شطب وكالة جتارية
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

 

اإعالن رقم )570( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

هدى محمد علي حميد يو�شف، نيابة عن ال�شيد/ ح�شن عبدالعزيز ح�شين العالي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم )30436-1( طالبًا  الم�شجلة بموجب  الكتب(،  ا�شم )خزانة  تحمل 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: ح�شن عبدالعزيز ح�شين العالي، وعلي ح�شن عبدالعزيز ح�شين العالي.

اإعالن رقم )571( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن بحرينية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

اإيه.  ال�شادة/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

دبليو كون�شلتينغ، نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )فالور �شانيل لالإدارة/ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 108805-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شركاء فيها عن ح�ش�شهم بال�شركة 

اإلى ال�شيد/ SATHIYAN MOOLAYI DERMAL، وت�شجل با�شمه.

          

اإعالن رقم )572( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل  فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

بموجب  الم�شجلة  الدانة(،  )نقليات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  حجير،  اأحمد  ح�شين  اإبراهيم 
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القيد رقم 93165، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني  من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )573( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

اأحمد محمد عا�شور الكوهجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتريا ريو(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 33201، طالبا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة والم�شمى )كفتريا ريو( والفرع الرابع منها والم�شمى )ريو 

للم�شويات والبرو�شتد( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( 

.KAREEM MANAPARAMBATHدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: موزة �شالم عبد اهلل اأحمد ال�شعد، و

 

اإعالن رقم )574( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن 

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

مهدي �شلمان وال�شيدة/ مريم حميد عبداهلل محمد ال�شعبان، مالكتا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )�شبونج 

الإدارية/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 108803، طالبتين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

عن  تنازلهما  عن  ومعلنتين  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى 

.SATHIYAN MOOLAYI DERMAL /ملكيتها اإلى ال�شيد

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 )575( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

)ت�شوية  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

للمحا�شبة وال�شت�شارات(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز �شريديد 

الريا�شي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 136563-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ال�شيد/ عبداهلل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(  وبراأ�شمال مقداره 1،000  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى 

كها له بعد وفاة ال�شريك في�شل ها�شم اإ�شماعيل  في�شل ها�شم اإ�شماعيل اأحمد ال�شيد، وذلك بناًء على تنازل مالَّ

اأحمد ال�شيد.
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اإعالن رقم )576( ل�شنة 2020 

ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة 

وحتويلها 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 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  �ــس.م.ب.م(،  القاب�شة  ا�شم )تركابيتال  التي تحمل  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

66521، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 110،000،000 دولر اأمريكي اإلى 300،000 دولر اأمريكي، وتغيير 

�شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل من:  �شركة )كي اإف اإت�س 

برايفت اإيكوتي اإل تي دي(، و�شركة )يوريجيا اإنفي�شتورز ليمتد(.  

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 )577( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه ليوبولد هال�شر،  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

القيد  الم�شجلة بموجب  القاب�شة �س.�س.و(،  العالمية  ا�شم )ملتيكون  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  مالك �شركة 

رقم 132519، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هلمت اإيميل رو�شينلوجر، و�شتيفاني مانويال 

داتنجر، واألون اأو�شون كالو�س راتزي�س، و�شركة )جرين تك �س.�س.و(، وداغمر تريتبار، وفلورين داتنجر.

اإعالن رقم )578( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون بو�س لل�شيدات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

129409، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقدره 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عادل عبداهلل اأحمد نا�س. 
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اإعالن رقم )579( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع 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 

علي اأحمد محمد الوطني، �شاحب مكاتب محترفة، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تمليك 

اإلى  الموؤ�ش�شة  والثالث من  والثاني  الأول  الفروع  القيد رقم 87224، طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب  للعقارات(، 

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

با�شم كل من: حمد عبدالعزيز مكي عي�شى اإبراهيم الماجد، وح�شين محمد علي محمد عي�شى الحمر. 

اإعالن رقم )580( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

ال�شرقي الرا�شد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اآمنة للخ�شروات والفواكه(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 48759-8، طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( 

.NAJEEB THARAMAL MEETHALدينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإقبال را�شد ال�شرقي الرا�شد، و

 

اإعالن رقم )581( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شولرلين للتجارة العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131328-

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1

5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأيمن ح�شين عبداهلل محمد المطوع، ومحمد �شادق 

بوذخدي، ومحي الدين خوياتها ليرامباث.

اإعالن رقم )582( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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الإداريه �س.�س.و(،  التي تحمل ا�شم )القا�شي للخدمات  الواحد  ال�شخ�س  القا�شى، مالك �شركة  اأحمد  محمد 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 104271-1، طالبًا تغيير  الم�شجلة بموجب 

اأحمد محمد اأحمد  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

القا�شى، و�شناء جيناح.

 

اإعالن رقم )583( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع �شركة اأجنبية 

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد 

 

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

الم�شماة )بوابة الدفع الإلكتروني القاب�شة(، العامل في مملكة البحرين، والم�شجل بموجب القيد رقم 88269، 

طالبًا تحويله اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمه التجاري �شركة )بيتاب�س لأن�شطة المكاتب الرئي�شة �س.�س.و(، 

وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )بي تي العربية القاب�شة المحدودة(.

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 )584( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

محمد علي علي حمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )العلم لالأعمال وخدمات التخلي�س(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 48655، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )585( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

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

ال�شم�س  ا�شم )�شياغة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن مالك   ،KIZHUPPADAVALAPPIL ANEESH

الم�شرقة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 11440، طالبا تحويل الفرع رقم 12  من الموؤ�ش�شة والم�شمى )باور اأون 

لتاأجير معدات البناء(، وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها التجاري �شركة )باور 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  لتاأجير الأجهزة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  اأون 
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.KIZHUPPADA VALAPPIL ANEESH  ،مجيد ح�شين علي �شم�س

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 )586( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

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

الم�شجلة بموجب  اإك�شبر�س(،  التي تحمل ا�شم )�شي�س كباب  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد نا�س، مالك  عبدالرحمن 

القيد رقم 106418، طالبًا تحويل الفروع اأرقام 2 و3 و4 من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها، 

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

اإعالن رقم )587( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )األو بيروت لالأغذية والم�شروبات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،117752 رقم 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل ح�شين علي عبداهلل ال�شبع.

اإعالن رقم )588( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شانتي ناث مايتي، 

مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )م�شنع فولورا ل�شناعة المجوهرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،123542 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 200،000 )مائتا األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )�شياغه رفيع ذ.م.م(، 

و�شانتي ناث مايتي.
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اإعالن رقم )589( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

لفرع مبوؤ�ش�شة فردية

 

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

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تاأهيل للرعاية ال�شحية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-47630، 

الم�شجلة  والتاأهيل(،  الطبيعي  للعالج  العنزور  الم�شماة )مجمع  الفردية  بالموؤ�ش�شة  لفرع  ال�شركة  تحويل  طالبًا 

بموجب القيد رقم 1-97581.

اإعالن رقم )590( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

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

MOHAMMAD AZIM MIRZA KHAN، بوكالته عن ال�شيد/ عبدالرزاق المحمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )التجهيزات المكتبية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 31488، طالبًا تحويل الفرع التا�شع من الموؤ�ش�شة 

اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 250 )مائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل 

.MOHAMMAD AZIM MIRZA KHANمن: عبدالرزاق علي عبدالرزاق المحمود، و

اإعالن رقم )591( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل  فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

اأ�شلم برويز بهاتي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شدف الوردي لالأدوات الم�شتعملة الب�شيطة(، 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثامن  الفرع  تحويل  طالبًا   ،8-78463 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: 

 FURQAN و ، MEHBOOB KHAN MOHAMMAD AKRAM شدف اأ�شلم برويز محمد يو�شف اأمير بهاتي، و�

            .MEHBOOB KHAN

اإعالن رقم )592( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد

 

فاروق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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�شالح فخرو علي فخرو، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )موؤ�ش�شة فاروق التجارية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 8621، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ فاروق �شالح فخرو علي فخرو.

اإعالن رقم )593( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

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

محمد عبداهلل حاجي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات �شحره(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

61656-3، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،250 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: ريم محمد عبداهلل محمد حاجي، 

.NUR ALAM SUBED SARKAR و ،RASHED ALAM NOOR ALAM و

اإعالن رقم )594( ل�شنة 2020 

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيدة/ ب�شرى  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

القيد رقم 96114  والم�شجلة بموجب  لموؤ�ش�شة  )موؤ�ش�شة فردية(  المالكه  بيكم بركت علي احمد دين اهلل دته 

طالبا تحويل الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال وقدره 1،000، لت�شبح ال�شركة مملوكة 

 MUHAMMAD ISHTIAQ NIAZ ، ،من ال�شادة التالية ا�شمائهم: كل�شن ن�شاء امت ر�شول فتح محمد نور محمد

.MUJAHID ASLAM
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ا�شتدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3489( ال�شادر بتاريخ 17 �شبتمرب 2020، قرار 

وزير العمل والتنمية الجتماعية رقم )54( ل�شنة 2020 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت 

ثي اللغة اليونانية، وحيث اإن اأ�شماء الأع�شاء املذكورين يف املادة )1( غري  جلمعية متحدِّ

�شحيحة، فاإنه ُتـن�َشـر الأ�شماء ال�شحيحة كالآتي:

لذا لزم التنويه.


