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�اأمر�ملكي�رقم�)38(�ل�شنة�2020

بدعوة�جمل�شي�ال�شورى�والنواب�لالنعقاد

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

ُيـدعى كلٌّ من جمل�شي ال�شورى والنواب لالجتماع ع�شر يوم الأحد احلادي ع�شر من �شهر 

اأكتوبر 2020م لفتتاح دور النعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

املادة�الثانية

ُيـن�َشـر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

�ملك�مملكة�البحرين�

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 17 �شفر 1442هـ

الموافق: 4 اأكتوبر 2020م
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�اأمر�ملكي�رقم�)39(�ل�شنة�2020

بتجديد�تعيني�ع�شو�باملحكمة�الد�شتورية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى الأمر امللكي رقم )42( ل�شنة 2015 بتعيني ع�شو باملحكمة الد�شتورية،

اأمرنا�باالآتي:

املادة�االأوىل

د تعيني ال�شيد عي�شى بن مبارك الكعبي ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية، وتكون مدة ع�شويته  ُيجدَّ

خم�س �شنوات.

املادة�الثانية

ُيعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 15 اأكتوبر 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                                 ملك�مملكة�البحرين 

حمد�بن�عي�شى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 17 �شفر 1442هـ

الموافق: 4 اأكتوبر 2020م
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�قرار�رقم�)14(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تعديل�اجلداول�املرفقة�بالقانون�رقم�)15(�ل�شنة�2007

ـرات�العقلية�باإ�شافة�مواد�املجموعة�الثانية رة�واملوؤثِّ ب�شاأن�املواد�املخدِّ

�جدول�رقم�)4(�منها

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

ـرات العقلية،  رة واملوؤثِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2019 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة اإدراج وتعديل جداول املواد 

ـرات العقلية، رة واملوؤثِّ املخدِّ

ـرات العقلية، رة واملوؤثِّ وعلى موافقة جلنة اإدراج وتعديل جداول املواد املخدِّ

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ـرات العقلية( جدول رقم )4( املرفق بالقانون رقم )15(  ت�شاف اإىل املجموعة الثانية )املوؤثِّ

ـرات العقلية، املادتان التاليتان: رة واملوؤثِّ ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

)Pregabalin( - البريجبالين  

)Gabapentin( - الجابابنتين  

املادة�الثانية

التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  الوزراء  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب�االأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 اأكتوبـر 2020م
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�قرار�رقم�)15(�ل�شنة�2020

باإعادة�ت�شكيل�جمل�س�الوالية�على�اأموال�القا�شرين�وَمن�يف�حكمهم

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون الولية على املال، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986، 

وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

القا�شرين  اأموال  الولية على  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  ل�شنة 2018  القرار رقم )34(  وعلى 

وَمن يف حكمهم،

وبناًء على تر�شيح وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، 

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

العدل  وزير  برئا�شة  حكمهم  يف  وَمن  القا�شرين  اأموال  على  الولية  جمل�س  ت�شكيل  ُيـعاد 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1- ال�شيد ر�شا عبداهلل فرج.

2- ال�شيد جا�شم اأحمد المهزع.

3- المهند�س اإبراهيم ح�شن الحواج.

4- ال�شيد عبدالجليل علي اأحمد الحايكي. 

5- المهند�س مناف يو�شف حمزة.

6- ال�شيد محمد ال�شيخ اأحمد الع�شفور.

7- المهند�س ناجي �شبت �شالم �شبت.

8- ال�شيد علي ح�شن نا�شر الخزعلي.

املادة�الثانية

تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س املذكور �شنتني قابلة للتجديد.

املادة�الثالثة

على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب�االأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 اأكتوبـر 2020م
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�قرار�رقم�)25(�ل�شنة�2020

بتعيني�مدير�يف�وزارة�ال�شحة

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

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 )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2018 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ـن ال�شيد عبداهلل يو�شف الذوادي مديرًا لإدارة اخِلـْدمات امل�شاندة بوزارة ال�شحة. ُيـعيَّ

املادة�الثانية

يف  ر  وُيـن�شَّ �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  ال�شحة،  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

النائب�االأول�لرئي�س�جمل�س�الوزراء

�شلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 5 اأكتوبـر 2020م



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

11

وزارة�العدل�وال�شئون�االإ�شالمية�واالأوقاف

�قرار�رقم�)101(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�امل�شتندات�واملتطلبات�الالزمة�لتقدمي

الئحة�الدعوى�اأو�الطعن�اأو�تقدمي�الطلبات�الق�شائية�

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

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

وتعديالته،

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

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

1996، وتعديالته،

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

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

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

،2018

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

بالقرار رقم )122( ل�شنة 2019،

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

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

،2020

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

ل�شنة 2020،

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

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

وعلى القرار رقم )45( ل�شنة 2020 ب�شاأن الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى العمالية وا�شتخدام 

الو�شائل الإلكرتونية فيها،

اإجراءات  يف  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 
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ْعن بال�شتئناف وبالتمييز، الطَّ

لتقدمي  اإلكرتوين  وبريد  اإلكرتونية  ِخـْدمات  باعتماد   2020 ل�شنة   )75( رقم  القرار  وعلى 

ـرات والطلبات الق�شائية، اللوائح وامل�شتندات واملذكِّ

عند  ا�شتيفاوؤها  الواجب  وامل�شتندات  البيانات  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  التعميم  وعلى 

ت�شجيل الدعاوى،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

 مع مراعاة اأحكام القرار رقم )75( ل�شنة 2020 باعتماد ِخـْدمات اإلكرتونية وبريد اإلكرتوين 

الدعوى  لئحة  م  مقدِّ على  يجب  الق�شائية،  والطلبات  ـرات  واملذكِّ وامل�شتندات  اللوائح  لتقدمي 

امل�شتندات  ي�شتويف  اأن  الق�شائية،  الطلبات  اأو غريه من  الأداء  اأمر  اإ�شدار  اأو طالب  ـْعن  الطَّ اأو 

دة قرين كل نوع منها يف القائمة املرافقة لهذا القرار، واأن يتم تقدميها عن  واملتطلبات املحدَّ

امل�شار  القرار  لتقدميها طبقًا لأحكام  املعتَمـد  الإلكرتوين  اأو الربيد  الإلكرتونية  طريق اخلدمة 

اإليه.

املادة�الثانية

يجب اأن تكون امل�شتندات واملتطلبات الالزمة لتقدمي لئحة الدعوى اأو الطعن اأو طلب اأمر 

بغريها،  كانت  اإْن  العربية  اللغة  اإىل  ومرتجمة  وا�شحة  الق�شائية  الطلبات  من  غريه  اأو  الأداء 

اأو الربيد الإلكرتوين املعتَمـد  واأن يتم اإدخالها يف احلقول ال�شحيحة عرب اخلدمة الإلكرتونية 

ـق من خالل خدمة )ال�شتعالم عن الدعاوى( املتاحة على موقع  ـَحـقُّ لتقدميها، على اأن يتم التَّ

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية من اإدخال تلك امل�شتندات واملتطلبات على نحو �شحيح.

املادة�الثالثة

يف  املبينة  الآجال  خالل  اأو  الدعوى  لئحة  تقدمي  عند  املطلوبة  امل�شتندات  ا�شتيفاء  يجبِ 

اجلدول الذي ُتـدَرج فيه الآجال املحددة للخ�شوم لتقدمي كافة الأمور املتعلقة بكل نوع من هذه 

بالدعاوى  الإجراءات اخلا�شة  ب�شاأنها لئحة  ت�شري  التي  الدعاوى  واإثباتها وذلك يف  الدعاوى 

بدعاوى  اخلا�شة  الإجراءات  لئحة  اأو   2020 ل�شنة   )30( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التجارية 

اخلا�شة  الإجراءات  لئحة  اأو   2020 ل�شنة   )35( رقم  بالقرار  ال�شادرة  ال�شغرية  املطالبات 
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ل�شنة 2020  القرار رقم )45(  اأو  ل�شنة 2020  بالقرار رقم )42(  ال�شادرة  املدنية  بالدعاوى 

ب�شاأن الإجراءات اخلا�شة بالدعاوى العمالية وا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية فيها. 

 وبالن�شبة للدعاوى ال�شرعية والدعاوى الأخرى التي ل يلزم اإدارتها وتهيئتها للمرافعة خالل 

اآجال حمددة، يجب ا�شتيفاء امل�شتندات املطلوبة عند تقدمي لئحة الدعوى اأو يف اجلل�شة الأوىل 

دة لنظرها. املحدَّ

م لئحة الدعوى م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة البيانات وامل�شتندات الالزمة لتقدمي  ويكون مقدِّ

لئحة الدعوى.

املادة�الرابعة

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

التايل لتاريخ ن�شْـرِه يف اجلريدة الر�شمية.

�����وزير�العدل�

وال�شئون�االإ�شالمية�واالأوقاف

�خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 21 �شفر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 اأكتوبر 2020 م
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 بالمستندات والمتطلبات الالزمة  قائمة
 الطلبات القضائية تقديم  الئحة الدعوى أو الطعن أو   لتقديم

 

  المدنية والطلبات الدعاوى   
 المرفقات  موضوع الدعوى

(  مطالبات أو تعويضات مدنية  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع   الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
او مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة بطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

ي 
، مع ما يفيد اعالنه وعدم استئنافه  (ان وجد) الحكم الجنات 

 ن وجد (ا) 
 ) سند المطالبة ) ان وجد

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ي 
(  امر اداء مدت   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )ان ة أبطاقة الهوي

 وجد( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  نسخة من سند الدين ) الزامي
)  اقرار بأن نسخة سند الدين مطابقة لألصل ) الزامي

 )  ما يفيد تكليف المدين بالوفاء ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
(  قود المقاوالتمطالبات ع   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
او مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  عقد المقاولة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
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ي جواز  
تعديل / تغيتر / اضافة ف 

السفر أو البطاقة الذكية أو 
 وثيقة عقارية

 
 

 

)  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 للمدع عليه )ان وجد( ة بطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 اسماء الشهود وعناوينهم وارقام االتصال 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

اصدار / تعديل / تغيتر / اضافة  
ي شهادة الميالد 

 ف 
)  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي
 للمدع عليه ) ان وجد (  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
صدار شهادة الميالد ) الطلب المقدم إلدارة الصحة إل 

 )  الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
( تقدير اتعاب المحاماة   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدع   وى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى  

 
 المدنية والطلبات الدعاوى

 المرفقات  موضوع الدعوى
اقرار أو صحة ونفاذ عقد أو 
 بطالنه 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 و بطالنه  العقد المطلوب اثبات صحته او اقراراه ا

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 
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(  بطالن حكم   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي )الزامي
)  بيان موضوع الدعوى ووقاعها وطلبات المدعي )الزامي

ية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه ) و بطاقة اله
 إن وجد(
 المدعي )إن وجد(التوكيل الصادر عن 

(  نسخة من الحكم  المطلوب بطالنه )إلزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة  الت 

( احوال شخصية لغتر المسلمير    بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 للمدع عليه ) ان وجد (  ةبطاقة الهوي
 ع ) ان وجد ( التوكيل الصادر عن المد

 عقد الزواج او الطالق ) ان وجد ( 
جمة نالقا ون الواجب تطبيقه حسب الجنسية مع الت 

 )  المعتمدة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
وضع صيغة تنفيذية عل حكم 

 من مجلس التعاون
( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي )   الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

ي المطلوب تنفيذه أو الطعن عليه وتقديم ما  الحكم الخليج 
 )  يفيد نهائيته ) الزامي

(شهادة بعدم تنفيذ الحكم  ي  ) الزامي  الخليج 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
وضع صيغة تنفيذية عل حكم 

 من دولة أجنبية 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 عليه ) و مستخرج السجل التجاري للمدعة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

ي المطلوب تنفيذه أو الطعن عليه وتقديم ما  الحكم االجنب 
 )  يفيد نهائيته ) الزامي

) ي ) الزامي  شهادة بعدم تنفيذ الحكم االجنب 



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

17

Page 6 of 29 
 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

(بطاقة  اصدار شهادة وفاة   الهوية للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
( اصدار بطاقة ذكية/ جواز سفر  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها   وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه ) ان وجد (  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 خرى أمستندات 
 
 
 

 المدنية والطلبات الدعاوى 
 المرفقات  موضوع الدعوى

( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل  اصدار وثيقة عقارية   التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
(  قيد ترصف أو تسجيل عقار  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  سند الدعوى ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
(  بدل فاقد او تالف لوثيقة عقارية  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
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 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أة بطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 ادر عن المدع ) ان وجد ( التوكيل الص

 الوثيقة العقارية المفقودة إن وجدت
طة والخاص بفقدان الوثيقة  البالغ المقدم لمركز الشر

 )  العقارية ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 خرى أمستندات 
االيجارية مطالبات المنازعات 

)العقارات المستثناة من قانون  
لسنة  (27يجار العقارات رقم )
2014) 

+ 
) طرد العقارات المستثناة من 

( 27ايجار العقارات رقم )قانون  
(+  ) اخالء المأجور 2014لسنة 

العقارات المستثناة من قانون  
لسنة ( 27إيجار العقارات رقم )

( + )اخالء  اجرة العقارات  2014
إيجار المستثناة من قانون 

( 2014لسنة  27 العقارات رقم 
+ )تمكير  من االنتفاع العقارات 

إيجار المستثناة من قانون 
لسنة ( 27العقارات رقم )

( + )بطالن او فسخ عقد 2014
االيجار العقارات المستثناة من 

( 27إيجار العقارات رقم )قانون  
( + )تخفيض 2014 لسنة
العقارات المستثناة  –االيجار 

إيجار العقارات رقم من قانون 
( +  )صيانة 2014لسنة  (27)

العقارات المستثناة  –المأجور 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
(  ووقائعها وطلبات المدعي بيان موضوع الدعوى   ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  عقد االيجار  ) الزامي
 )  آخر ايصال ) الزامي

)  األخطار ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
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إيجار العقارات رقم من قانون 
 (2014لسنة  (27)

 ايجار جديدتوقيع عقد 
)العقارات المستثناة من قانون  

لسنة ( 27إيجار العقارات رقم )
2014) 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 عن المدع ) ان وجد ( التوكيل الصادر 
)  عقد االيجار السابق ) الزامي
)  عقد االيجار الجديد ) الزامي

 )  آخر ايصال ) الزامي
)  األخطار ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

 المدنية والطلبات الدعاوى
 المرفقات  موضوع الدعوى

 اثبات العالقة االيجارية  
)العقارات المستثناة من قانون  

لسنة  (27) إيجار العقارات رقم
2014) 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  األخطار ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

( اثبات / بطالن هبة    بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي

 للمدع عليه ) ان وجد (  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  عقد الهبة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
(  تسليم مستندات  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات ال  مدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
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 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 صورة من المستندات المطلوب تسليمها ) ان وجدت  (

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 خرى أمستندات 

( بطاقة الهوية أو  تسليم/ تسجيل منقول  مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 خرى أمستندات 
 

كة ( بطاقة الهوي الت   ة أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
) ي ) الزامي

 بيان أموال المتوف 
) عية ) الزامي  الفريضة الشر

جمة ا ال  لمعتمدة للمستندات المقدمة  ت 
  مستندات أخرى 

(  اثبات ملكية عقار   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 بحدود العقار  ةالخارطة المبدئي

اثا ) ان وجد ( عية اذا كان العقار متر  الفريضة الشر
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة  ال  ت 

 مستندات اخرى 
 
 

 المدنية والطلبات الدعاوى
 المرفقات  الدعوىموضوع 
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(  فرز عقار   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
عية اذا كان ال اثا ) ان وجد (الفريضة الشر  عقار متر

ي تثبت فيها مسح العقار صادرة من التسجيل  الخارطة الب 
)  العقاري ) الزامي

 )  الوثيقة العقارية ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة  ال  ت 

 مستندات أخرى 
(  قسمة  منقول   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع   الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 بيان المنقول المراد قسمته 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
تظلم من قرار مجلس االدارة  

 للتنظيم العقاري
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  القرار المتظلم منه ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ) ان وجدت ( ال  ت 

 مستندات اخرى 
االتحاد طعن عل قرار مدير 

اكات   لسداد االشت 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 القرار المطعون عليه 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ) ان وجدت ( ال  ت 

 مستندات اخرى 
صيغة تنفيذية لقرار  اعطاء 

 رئيس اتحاد المالك 
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 
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 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  ما يفيد االشعار بعلم الوصول ) الزامي

( قرار مدير اتحاد المالك )   الزامي
)  قرار تشكيل اتحاد المالك  ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمةال  ت 
 مستندات اخرى 

ي عل منقول 
(  تعيير  حارس قضات   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  العقد بير  الطرفير  ) الزامي
ءالخطاب المرسل للدائنير  مبير  فيه  ي المعروض الوفاء  الشر
 )  به ) الزامي

 )  ما يفيد خطاب العرض بالوفاء ) الزامي
 )  ما يفيد االشعار بعلم الوصول ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

 التجارية  والطلبات الدعاوى
 المرفقات  موضوع الدعوى
(  امر اداء تجاري   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

( لألصلاقرار بأن نسخة سند الدين مطابقة   ) الزامي
 )  ما يفيد تكليف المدين بالوفاء ) الزامي

 )  نسخة من سند الدين ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
( مطالبات بطاقات االئتمان  مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
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 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  استمارة طلب البطاقة االئتمانية ) الزامي

( كشف   حساب تفصيلي ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
(  مطالبات القروض البنكية  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي

 د ( ان وج
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  العقد أو استمارة طلب القرض ) الزامي

  )  كشف حساب تفصيلي ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
تظلم عل قرار تحديد اتعاب  

 الوسيط 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان   موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  القرار المتظلم منه ) الزامي
 )  عقد الوساطة  ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

(  محكمير  تنفيذ حكم   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
ط التحكيم او مشارطة التحكي م ) العقد الذي يتضمن شر

  )  الزامي
)  حكم التحكيم ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى  
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 التجارية  والطلبات الدعاوى

 المرفقات  موضوع الدعوى
(  تعيير  محكم  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي
مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

ط التحكيم أو مشارطة التحكيم  العقد الذي يتضمن شر
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
كات التجارية  ( بطاقة الهوية أو  حل وتصفية الشر  مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  عقد التأسيس ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 ى ات أخر دمستن
(  تسمية الوسيط   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  عقد الوساطة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
(  تحديد اتعاب الوسيط    بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
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 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
  )  عقد الوساطة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

تنفيذ اتفاق التسوية المنبثق عن 
 الوساطة الدولية 

 ( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي 
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
( ةاتفاق التسوي   ) الزامي

 )  عقد الوساطة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال ت  ت 

 مستندات اخرى  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التجارية  والطلبات الدعاوى
 المرفقات  موضوع الدعوى

وع البيع عل  تعتر او توقف مشر
 الخريطة 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي

مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  أو  ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  العقد محل المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى  
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ي يكون طرفاها من  الدعاوى الب 
كات التجارية   الشر

 
 
 
 

 

( بطاقة الهوية أو   مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

ي يكون  حد طرفيها أالدعاوى الب 
كات األ   جنبية من الشر

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 وجد (  ان

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ي يكون  حد طرفيها أالدعاوى الب 
كة تامير    شر

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات   المدعي ) الزامي

او مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  الهويةبطاقة 
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
ي 
 افاده بنهائية الحكم الجنات 
  )  وثيقة التأمير  ) الزامي

ي حال الرجوع او الحلول
 سند المطالبة ف 

ي حال المطالبة بأقساط تأمينيه 
 كشف تفصيلي للحساب ف 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

ي يكون  حد طرفيها أالدعاوى الب 
 بنك تجاري

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

او مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ةالهويبطاقة 
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  سند المطالبة ) الزامي

 )  العقد أو استمارة طلب القرض أو البطاقة االئتمانية) الزامي
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 )  كشف حساب تفصيلي ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
 
 
 
 
 
 

 التجارية  والطلبات الدعاوى
 المرفقات  موضوع الدعوى

ي يكون  حد طرفيها أالدعاوى الب 
كة مالية او  مؤسسة او شر

 مرصفية اخرى 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ الهويةبطاقة 
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
)  سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

سهم الدعاوى المتعلقة باأل 
هما من االوراق  والسندات وغتر

 المالية 

( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل   التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  الورقة التجارية سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 أخرى  مستندات

الدعاوى المتعلقة بالعقود 
كات التجارية  التجارية بير  الشر

 ن بيع وتوريد البضائعأبش

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 التوكيل الصادر للمدعي 
 التجاري للمدع عليهبطاقة الهوية أو مستخرج السجل 

)  سند المطالبة ) الزامي
اء او الفواتتر او اشعارات التسليم   طلبات الشر

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
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 مستندات اخرى 
 باألوراق الدعاوى المتعلقة 
 التجارية 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى   ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ الهويةبطاقة 
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  الورقة التجارية سند المطالبة ) الزامي

نسخه من الشيك وما يفيد رجوعه من البنك المسحوب 
 عليه

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

الدعاوى المتعلقة بالعالمات 
التجارية وحقوق الملكية 

 الفكرية 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  سند تسجيل العالمة التجارية أو الملكية الفكرية ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

الدعاوى المتعلقة بالوكاالت 
 التجارية 

( بطاقة الهوية أو مستخرج   السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  سند المطالبة  ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

 
 
 
 

 التجارية  والطلبات الدعاوى
 المرفقات  موضوع الدعوى

(  بطالن حكم التحكيم  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
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 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ يةبطاقة الهو 

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

ط التحكيم او مشارطة التحكيم )  العقد الذي يتضمن شر
   )  الزامي

)  حكم التحكيم ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى  
الدعاوى المتعلقة بالمنازعات 

 البحرية والجوية 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ الهويةبطاقة 

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  سند المطالبة  ) الزامي
جمة المعتال  مدة للمستندات المقدمة ت 

 مستندات أخرى 
من  -اعادة التنظيم واالفالس 

 المدين 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 المدع ) ان وجد (  التوكيل الصادر عن

( 3كشف حساب بنكي للمدين آلخر   شهور ) الزامي
تقرير يتضمن وصفًا ألوضاع المدين المالية ومعلومات عن 

 )  أمواله وطبيعتها وبيانات العاملير  لديه ) الزامي
ي إجراءات إعادة التنظيم أو 

بيان من المدين بطلب البدء ف 
)  إجراءات التصفية ) الزامي

لية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات  البيانات الما 
)  الثالث السابقة عل تقديم الطلب ) الزامي

بيان بأسماء الدائنير  والمدينير  وعناوينهم ومقدار حقوقهم 
مة إليهم إْن ُوِجـدت  أو ديونهم والضمانات والكفاالت المقدَّ

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 
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من  -اعادة التنظيم واالفالس 
 الدائن 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  تفاصيل كل دين ومقداره والمستندات المؤيدة له ) الزامي
اعذار المدين كتابة بالوفاء بالدين، ورد المدين عل اإلعذار 

 إن وجد
ي إجراءات إعادة التنظيم أو 

 بيان من المدين بطلب البدء ف 
)  إجراءات التصفية ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ي 
( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي  عزل مصف   ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي   ) الزامي
مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي

 ان وجد (
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد (

ي 
(حكم تعيير  مصف   ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمةال  ت 
 ات أخرى دمستن

 الدعاوى اإلدارية 
 المرفقات  موضوع الدعوى
(  دارية إمطالبات او تعويضات   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى   ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
اع ) ان وجد (  العقد اإلداري محل الت  

اع )مالم يكن قرارا ضمنيا بالرفض( )  القرار االداري محل الت  
 ان وجد ( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

و وقف أو بطالن أطلب الغاء 
 قرار اداري 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
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 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
اع ) مالم يكن قرارا ضمنيًا بالرفض (    القرار االداري محل الت  

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ة  ي  –دعاوى المطالبات الصغتر
 مدت 

 المرفقات  موضوع الدعوى
ة  دعاوى المطالبات الصغتر

ي ال تزيد   1000 علالمدنية الب 
 دينار 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 وجد ( التوكيل الصادر عن المدع ) ان 
)  سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ة   تجاري  –دعاوى المطالبات الصغتر
 المرفقات  موضوع الدعوى

ة  دعاوى المطالبات الصغتر
ي ال تزيد   1000 علالتجارية الب 
 دينار 

( بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي )   الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )ان  أو بطاقة الهوية 
 وجد( 

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
)  سند المطالبة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

ي  –دعاوى الفواتتر   
 مدت 

 المرفقات  موضوع الدعوى
(  رسوم سوق العمل   بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
(الفواتتر بمبالغ الرسوم المستحقة )   الزامي

 كشف حساب بالمبالغ المطالب بها ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
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(   رسوم الرعاية الصحية   بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  الفواتتر بمبالغ الرسوم المستحقة ) الزامي
 )  ما يفيد االشعار بعلم الوصول ) الزامي

 كشف حساب بالمبالغ المطالب بها ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
 مستحقات الكهرباء والماء

 
( بيان موضوع   الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  فواتتر الكهرباء والماء بمبالغ المستحقة ) الزامي
 )  اتفاقية طلب الخدمة ) الزامي

)  شهادة ما يفيد فئة االستهالك ) الزامي
(  ما   يفيد االشعار بعلم الوصول ) الزامي

 كشف حساب بالمبالغ المطالب بها ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
كات االتصال  ( ديون شر  مستخرج السجل التجاري للمدعي  ) الزامي

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع   الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

)  عقد الخدمة ) الزامي
 )  الفواتتر بالمبالغ المستحقة ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

اكات (  التأمينية  االشت   بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
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 ) اكات المستحقة ) الزامي  الفواتتر بمبالغ االشت 
 كشف حساب بالمبالغ المطالب بها ) ان وجد ( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

 الدعاوى المدنية المستعجلة    
 المرفقات  موضوع الدعوى

(  المستعجلةالدعاوى   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
جمة المعتمدةمستندات الدعوى مع ال   ت 

 
(  اثبات حالة   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  عقد االيجار المسجل ) الزامي
( آخر ايصال ) ا  لزامي

)  األخطار ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
ي 
(  إعادة تيار كهربات   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 )  عقد االيجار المسجل ) الزامي
 )  آخر ايصال ) الزامي

)  األخطار ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
 



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

34

Page 23 of 29 
 

 تجاري   -دعاوى الفواتتر 
 المرفقات  موضوع الدعوى

 -مطالبات بطاقات االئتمان 
 دعاوى الفواتتر 

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
(استمارة طلب   البطاقة االئتمانية ) الزامي

  )  كشف حساب تفصيلي ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
 -مطالبات القروض البنكية 

 دعاوى الفواتتر 
 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  العقد أو استمارة طلب القرض ) الزامي

  )  كشف حساب تفصيلي ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
 

 (2014لسنة  (27ايجار العقارات رقم )المنازعات اإليجارية )قانون 
 المرفقات  موضوع الدعوى

 مطالبات المنازعات االيجارية 
+ 

 )طرد(،
 )اخالء(   

 )اخالء واجرة(  
 )اثبات العالقة االيجارية(  

 من االنتفاع(  ير  )تمك
 )فسخ او بطالن عقد االيجار( 

 )تخفيض اجرة( 
 المأجور ( ) صيانه 

 ) توقيع عقد إيجار جديد (   

 )  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

مستخرج السجل التجاري للمدع عليه )  ة أو بطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 )  عقد االيجار المسجل ) الزامي

 )  آخر ايصال ) الزامي
)  األخطار ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 
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 عمالية )من العامل(  
 المرفقات  موضوع الدعوى
( مطالبات العامل   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

( بيان   موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) ة أبطاقة الهوي

 ان وجد ( 
 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 

 نسخة من بيانات الهوية 
 عقد العمل 

 اإلخطار ) ان وجد( 
ترصيــــح العمل أو رخصة إقامة المدعي أثناء عمله لدى 

 المدع عليه
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة لا  ت 

 مستندات اخرى 
 عمالية )من رب العمل( 

 المرفقات  موضوع الدعوى
(  مطالبات رب العمل  بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه ) ان وجد ( ة بطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 نسخة من بيانات الهوية 

ترصيــــح العمل أو رخصة إقامة المدعي أثناء عمله لدى 
)  المدع عليه ) الزامي
)  عقد العمل ) الزامي
 اإلخطار  ) ان وجد (

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

 العرض بالوفاء 
 المرفقات  موضوع الدعوى

(  طلبات العرض بالوفاء   بطاقة الهوية أو مستخرج السجل التجاري للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

و مستخرج السجل التجاري للمدع عليه ) أ ةبطاقة الهوي
 ان وجد ( 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
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)  العقد بير  الطرفير  ) الزامي
ي  المعروض الوفاء  ءالخطاب المرسل للدائنير  مبير  فيه الشر

 )  به ) الزامي
 )  ما يفيد االشعار بعلم الوصول ) الزامي

(   ةالمستندات الدال  عل اإليداع ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
عية المستعجلة   الدعاوى الشر

 المرفقات  موضوع الدعوى
عية المستعجلة ( الطلبات الشر  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

عية    الدعاوى الشر
 المرفقات  موضوع الدعوى

حق / الغاء حضانة / طلب 
 تخيتر 

)  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات   المدعي ) الزامي

 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي
 حكم الحضانة ) ان وجد ( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

( حق / الغاء زيارة   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
(  ووقائعها وطلبات المدعي بيان موضوع الدعوى   ) الزامي
(  ةبطاقة الهوي  للمدع عليه  ) الزامي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي

 حكم الزيارة ) ان وجد ( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
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( بطاقة  طلب / الغاء نفقة  الهوية ا للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
(بطاقة  طلب سكن  الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

(بطاقة  طلب الطالق  الهوية للمدعي ) الزامي
(  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي   ) الزامي

 للمدع عليه ة بطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

)  عقد الزواج ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
( طلب الصداق/ ابراء ذمة   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه ة بطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

 
  

عية    الدعاوى الشر
 المرفقات  موضوع الدعوى
 (بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي  عضل الولي 

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
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 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ل الزوجية  ( الرجوع لمت    بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

 )  عقد الزواج ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
( إثبات النشوز    بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
)  عقد الزواج ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقال  دمة ت 
 مستندات اخرى 

( اثبات الطالق   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي

 للمدع عليه  يةبطاقة الهو 
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد(

)  عقد الزواج ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات اخرى 
( الزواج / الرجعة اثبات   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
(  عقد الزواج أو   الطالق ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات اخرى 

ي نسب 
( اثبات / نف   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
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 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

 مستندات أخرى 
عية ( اثبات / ابطال فريضة شر  بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

 )  بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي ) الزامي
 للمدع عليه ة بطاقة الهوي

 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 
 )  شهادة الوفاة )ان وجدت( ) الزامي

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

عية    الدعاوى الشر
 المرفقات  موضوع الدعوى
( تثبيت / الغاء والية   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي

( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي
 بطاقة الهوية للمدع عليه 

 التوكيل الصادر عن المدع ) ان وجد ( 
 سند الوالية ) ان وجد ( 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
 مستندات أخرى 

( اثبات / بطالن هبة   بطاقة الهوية للمدعي ) الزامي
( بيان موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي )   الزامي

 للمدع عليه  ةبطاقة الهوي
 التوكيل الصادر عن المدع )ان وجد( 

)  عقد الهبة ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 

  مستندات اخرى 
 طعون االستئناف 

 المرفقات  موضوع الدعوى
واسبابه وطلبات بيان موضوع االستئناف الئحة االستئناف ) طعون االستئناف 

 )  المستأنف( ) الزامي
 التوكيل الصادر عن المستأنف )ان وجد(

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة ال  ت 
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Page 29 of 29 
 

 خرى أمستندات 
 

 التميتر  بطعون الطلبات وال
 المرفقات  موضوع الدعوى

طعون التميتر  بكافة أنواعها )ما عدا 
 الجنائية(  التميتر  طعون 

(الطعن بالتميتر   ةالئح   ) الزامي
 التوكيل الصادر عن الطاعن 

جمة المعتمدة للمستندات المقدمة  ال  ت 
 خرى أ مستندات 

(الطعن بالتميتر  ة الئح  طعون التميتر  الجنائية   ) الزامي
 التوكيل الصادر عن الطاعن 

( تقرير الطعن بالتميتر     ) الزامي
جمة المعتمدة للمستندات المقدمة  ال  ت 

 خرى أ مستندات 
الطلبات المتعلقة بتنازع 

 االختصاص 
 )  طلب تعيير  المحكمة المختصة )إلزامي

 التوكيل الصادر عن الطالب 
 الحكمير  محل االختصاص 
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وزارة�ال�شحة

�قرار�رقم�)65(�ل�شنة�2020

�باإ�شدار�الالئحة�التنفيذية�للمر�شوم�بقانون�رقم�)16(�ل�شنة�1998

ب�شاأن�نْقـل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1998 ب�شاأن نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، 

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

وبعد التن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون نْقـل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )16( ل�شنة 1998، املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

42

املادة�الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزيـر�ال�شحة�

فائقة�بنت��شعيد�ال�شالح

�شدر بتاريخ: 20 �شفـر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأكتوبر 2020م



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

43

الالئحة�التنفيذية�

لقانون�نْقـل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية�

الف�شل�االأول�

التعريفات�

مادة�)1(���

كلٍّ  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون ال�شحة. 

الوزير: الوزير المعني ب�شئون ال�شحة. 

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

القانون: قانون نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1998. 

الموؤ�ش�شـــة�ال�شحيـــة: كل موؤ�ش�شـــة �شحيـــة م�شرح لهـــا بمزاولة عمليات نقـــل وزراعة الأع�شاء 

الب�شرية. 

الع�شـــو�الب�شـــري: مجموعة الأن�شجة والخاليا الب�شرية المترابطـــة الماأخوذة من اإن�شان حي اأو 

جثة متوفى، وت�شترك في وظائف حيوية محددة في الج�شم الب�شري. 

نقـــل�الع�شـــو�الب�شري: عملية يتم من خاللها ا�شتئ�شـــال اأي ع�شو ب�شري اأو جزء منه من ج�شم 

�شخ�س حي اأو جثة متوفى؛ بق�شد زرعه في ج�شم �شخ�س حي اآخر.

اللجنـــة�المركزيـــة: اللجنـــة المركزيـــة لإدارة وتنظيم عمليـــات نقل وزراعة الأع�شـــاء الب�شرية 

المن�شاأة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة.

اللجنـــة�الثالثيـــة: اللجنة الثالثية لنقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية المن�شاأة طبقًا لأحكام المادة 

)11( من هذه الالئحة.

المتلقـــي: الإن�شـــان المري�س بمر�س ج�شيم يهدد حياته ويحتاج لزراعـــة ع�شو ب�شري له لإنقاذ 

حياته.

الف�شل�الثاين

االأحكام�العامة

مادة�)2(

ُيـحَظـر نْقـل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اإل طبقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف القانون وهذه 

الالئحة. 
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مادة�)3(

ُيـحَظـر نْقـل وزرع الأع�شاء الب�شرية مبا يوؤدي اإىل اختالط الأن�شاب. 

مادة�)4(

اأن يتقا�شى املنقول منه  باأية و�شيلة كانت، ول يجوز  ُيـحَظـر بيع و�شراء الأع�شاء الب�شرية 

الع�شو الب�شري اأو ذووه اأو ورثته اأو اأيُّ �شخ�س اأو طرف اآخر مقاباًل ماديًا اأو غري مادي بطريق 

اإجراء  املتخ�ش�س  الطبيب  ُيـحَظـر على  اأو مبنا�شبته، كما  النقل  ب�شبب  اأو غري مبا�شر  مبا�شر 

العملية عند علمه بذلك.

مادة�)5(�

ُيـحَظـر على املوؤ�ش�شة ال�شحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اإل بناًء على 

ت�شريح ُتـ�شِدره الهيئة، بناًء على موافقة اللجنة املركزية، وتكون مدته �شنة قابلة للتجديد ملدد 

اأخرى مماثلة.

النقل  عمليات  اإجراء  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ح  امل�شرَّ الب�شرية  الأع�شاء  الت�شريح  ويحدد 

والزراعة ب�شاأنها، وذلك ِوْفـقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة.

ول يتم جتديد الت�شريح اإل اإذا ثبت للجنة املركزية التزام املوؤ�ش�شة ال�شحية مبعايري اجلودة 

املقررة يف هذا ال�شاأن، وما يجب اأن يت�شم به تنظيم عمليات النقل والزراعة من �شفافية. 

مادة�)6(

يجب اأن تتوافر يف الأطباء املزاولني لعمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية الدراية الكاملة 

بهذا النوع من العمليات، وعليهم اتباع القواعد والأ�شول الطبية املتعاَرف عليها يف هذا ال�شاأن.

مادة�)7(�

نقل  والفنية يف جمال  الإدارية  فريق طبي من ذوي اخلربة  موؤ�ش�شة �شحية  كل  ـل يف  ي�شكَّ

اللجنة  النقل والزراعة، توافق عليه  واإدارة عمليات  الب�شرية يخت�س بتنظيم  وزراعة الأع�شاء 

مديرًا  يكون  الفريق  هذا  من  الأطباء  اأحد  ويراأ�شه  ال�شحية،  املوؤ�ش�شة  من  برت�شيح  املركزية 

لربنامج النقل والزراعة، ويكون م�شئوًل عن الآتي:

حـُ�ْشـن اأداء الخدمة الطبية والجتماعية للمتبرعين والمو�شين والمتلقين.  -1

تذليل العقبات اأمام برنامج النقل والزراعة لتنفيذه على الوجه الأكمل.  -2
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تمثيل برنامج النقـــل والزراعة اأمام اللجنة المركزية و�شائر الجهات الطبية والإدارية ذات   -3

ال�شلة. 

تقييم اأداء الفريق الطبي في الموؤ�ش�شة ال�شحية.   -4

مادة�)8(

ـق  ـَحـقُّ والتَّ ال�شحية،  املوؤ�ش�شة  على  والتفتي�س  والرقابة  والتقييم  املراجعة  الهيئة  تتوىل   

ال�شالمة  ومتطلبات  الفنية  والتجهيزات  ال�شحية  والرتتيبات  ال�شرتاطات  توافر  ا�شتمرار  من 

الطبية  وال�شجالت  امللفات  على  ـلع  وتطَّ بها،  املعمول  وال�شرتاطات  املقررة  اجلودة  ومعايري 

ـق من اإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية ب�شفافية، ومدى اللتزام  ـَحـقُّ والبيانات للتَّ

باأحكام القانون وهذه الالئحة. 

مهمتهم،  اأداء  �شبيل  يف  الهيئة  ملوظفي  الت�شهيالت  كافة  تقدمي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  وعلى 

وللجنة املركزية طلب تزويدها بن�شخة من تقارير التفتي�س والتقييم واملراجعة.

الف�شل�الثالث

اللجنة�املركزية�

مادة�)9(

نقل  عمليات  وتنظيم  اإدارة  تتوىل  الوزارة  وكيل  برئا�شة  مركزية  جلنة  الوزارة  يف  ُتـن�شاأ 

من  قرار  لعملها  ـمة  املنظِّ والإجراءات  والقواعد  بت�شكيلها  وي�شُدر  الب�شرية،  الأع�شاء  وزراعة 

الوزير، ويكون لرئي�شها نائب يحل حمله يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه، ويكون لها اأمانة فنية 

من موظفي الوزارة. 

�مادة�)10(

مت�شك اللجنة املركزية �شجاًل لقيد طلبات املر�شى ذوي احلاجة لزراعة الأع�شاء الب�شرية 

اإل  الأ�شبقية  تعديل  يجوز  ول  ال�شجل،  يف  القيد  اأ�شبقية  ح�شب  ترتيبها  ويتم  ًى،  متوفَّ جثة  من 

اإذا كان املتلقي يف حاجة ما�شة وعاجلة لعملية الزراعة طبقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي 

حتددها اللجنة املركزية. 

ومت�شك اللجنة �شجاًل لقيد اأ�شماء وبيانات الأ�شخا�س الذين يو�شون بالتربع باأحد اأع�شائهم، 

ـى بالتربع به.  د يف ال�شجل الع�شو الب�شري املو�شَ ويحدَّ
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الف�شل�الرابع

اللجنة�الثالثية

مادة�)11(

يف  يعملون  اأطباء  ثالثة  من  تت�شكل  جلنة  �شحية،  موؤ�ش�شة  كل  يف  املركزية  اللجنة  تن�شىء 

ح لها بنقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية. التخ�ش�شات الطبية امل�شرَّ

امل�شاهمني  اأو  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ك  الـُمالَّ من  الثالثية  اللجنة  اأع�شاء  يكون  األ  ُيـ�شرَتط 

فيها اأو العاملني بها، اأو ممن ُيـْجرون فيها عمليات النقل والزراعة، اأو يقومون برعاية املتلقني 

املحتملني.    

مادة�)12(

اأق�شاها يومني من  اأع�شائها بدعوة من رئي�شها خالل مدة  جتتمع اللجنة الثالثية بكامل 

اللجنة  وعلى  الب�شري،  الع�شو  نقل  على  املوافقة  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  فيه  تطلب  الذي  التاريخ 

الثالثية اأن تبت يف الطلب خالل اليومني التاليني. 

مانع  به  قام  اأو  اأحدهم  ـب  تغيَّ واإذا  اأع�شائها،  اأ�شوات  باأغلبية  اللجنة  تو�شيات  وت�شدر   

اجتماع  يكون  ول  يحل حمله،  ـن من  لتعيِّ املركزية  اللجنة  على  فورًا  الأمر  عْر�س  يجب  قانوين 

اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور جميع اأع�شائها.

مادة�)13(

ترفع اللجنة الثالثية اإىل اللجنة املركزية تو�شيتها بقبول اأو رف�س نقل الع�شو الب�شري من 

ـبًا. ج�شم �شخ�س حي، وحال رف�شها النقل يجب اأن يكون قرارها م�شبَّ

مادة�)14(

رْفـع  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�شرة  خالل  الثالثية  اللجنة  تو�شيات  يف  املركزية  اللجنة  تبت 

تاريخ  اأيام من  املركزية خالل خم�شة  اللجنة  الطلب بقرار  م  اإخطار مقدِّ ويتم  اإليها،  التو�شية 

�شدوره بكتاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوانه اأو بالربيد الإلكرتوين اأو باأية و�شيلة معتَمـدة.

مادة�)15(�����

ـًى  ـبة بقبول اأو رف�س نقل الع�شو الب�شري من جثة متوفَّ ترفع اللجنة الثالثية تو�شيتها م�شبَّ

لزْرِعـه يف ج�شم �شخ�س حي لإنقاذ حياته، وذلك ِوْفـقًا لأحكام املادة )26( من هذه الالئحة، 

م الطلب بالقرار.  ـه النقل ُيـْخـَطر مقِّ اإىل الوزير لُيـ�شِدر قراره بهذا ال�شاأن، ويف حالة رْفـ�شِ
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مادة�)16(

ن فيه  ن فيه تو�شيات اللجنة الثالثية، و�شجل اآخر تدوَّ ُيـن�شاأ يف املوؤ�ش�شة ال�شحية �شجل تدوَّ

كافة البيانات اخلا�شة بذوي ال�شاأن.

الف�شل�اخلام�س

نقل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية�من�االأحياء�

مادة�)17(�

اإذا كان يف ذلك تعطيل  ُيحَظـر نقل ع�شو من ج�شم �شخ�س حي ولو كان ذلك مبوافقته، 

له عن واجب اأو يف�شي اإىل موت �شاحبه اأو فقد ج�شمه لأحد وظائفه احليوية اأو ُيِعر�س حياته 

خلطر ج�شيم. 

مادة�)18(

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري لزرعه يف ج�شم �شخ�س حي اآخر اإل ل�شرورة تقت�شيها املحافظة 

على حياته، على اأن يكون النقل هو الو�شيلة املثلى ملواجهة تلك ال�شرورة وفقًا ملا تقرره اللجنة 

الثالثية. 

مادة�)19(�

يجوز لل�شخ�س كامل الأهلية قانونًا التربع باأحد اأع�شائه، ب�شرط اأن يكون ر�شاه �شحيحًا، 

واأن يِوقع اإقرارًا كتابيًا بذلك يت�شمن بيانات كافية عن الع�شو الب�شري املترِبع به، وي�شهد عليه 

�شاهدان كامال الأهلية. 

ويجوز للمتربع قبل اإجراء عملية نقل الع�شو الب�شري اأن يرجع يف تربعه دون قيد اأو �شرط، 

ول يجوز للمتربع ا�شرتداد الع�شــو الب�شري الــذي مت ا�شتئ�شاله منه بعد اأن تربع به وفقًا للقانون 

واأحكام هذه الالئحة.

مادة�)20(

يجـــب على الأطباء قبـــل اإجراء عملية نقـــل اأو زراعة الأع�شاء الب�شرية اإجـــراء الفحو�شات  اأ- 

الطبية الالزمة، للتاأكد من الآتي: 

1- حاجة المتلقي للزراعة. 

المتعارف  والطبية  العلمية  لالأ�شول  التبرع طبقًا  ومقدرته على  المتبرع �شحيًا  2- �شالمة 

عليها. 
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3- توافق اأن�شجة وف�شيلة دم المتلقي مع اأن�شجة وف�شيلة دم المتبرع. 

4- خلو الع�شو الب�شري المزمع زرعه من الأمرا�س المعدية ومالءمته لج�شم المتلقي.

5- �شحة ر�شا المتبرع. 

6- اأن فر�س نجاح عملية الزراعة مقبولة طبقًا لالأ�شول العلمية والطبية المتعارف عليها. 

7- اأن يتم اإجراء النقل والزراعة في موؤ�ش�شة �شحية. 

ويجـــب اإثبـــات جميع نتائج الفحو�شـــات الطبية الم�شار اإليها في الفقـــرة ال�شابقة في تقرير  ب- 

طبي يوقع عليه اأع�شاء اللجنة الثالثية، والأطباء القائمون على النقل والزراعة.

مادة�)21(�

جل�شتني  يف  وكتابًة  �شفاهًه   - العملية  اإجراء  قبل  واملتلقي  املتربع  الثالثية  اللجنة  حتيط 

املوؤكدة  ال�شحية  النتائج  وبجميع  وخماطرهما  والزراعة  النقل  عمليتي  بطبيعة   - منف�شلتني 

واملحتملة على املدى القريب والبعيد، ويتم التوقيع من كل من املتربع واملتلقي - اإن كان مدرًكا - 

واأع�شاء اللجنة على النموذج الذي ُتعده اللجنة املركزية لذلك، ويتم حفظه يف املوؤ�ش�شة ال�شحية 

جريت فيها العملية للرجوع اإليه عند احلاجة. 
ُ
التي اأ

الف�شل�ال�شاد�س�

نقل�االأع�شاء�الب�شرية�بعد�الوفاة�

مادة�)22(�

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري من جثة متوفى اإل بعد ثبوت الوفاة ثبوًتا يقينًيا ت�شتحيل بعده عودته 

للحياة، ويتقرر ذلك باإجماع اآراء جلنة تختارها اللجنة املركزية برت�شيح من املوؤ�ش�شة ال�شحية 

مكونة من ثالثة اأطباء متخ�ش�شني يف اأمرا�س املخ والأع�شاب اأو جراحاتها، واأمرا�س القلب 

الختبارات  اإجراء  بعد  وذلك  الق�شوى،  العناية  اأو  والتخدير  جراحاتها،  اأو  الدموية  والأوعية 

الإكلينيكية والتاأكيدية الالزمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقًا للمعايري الطبية املتعارف عليها، 

واأن تتوافر يف اأع�شاء هذه اللجنة ال�شروط وال�شوابط الآتية:

األ يكونوا من المالك للموؤ�ش�شة ال�شحية اأو الم�شاهمين فيها اأو العاملين بها، اأو ممن ُيِجرون   -1

فيها عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، اأو يقومون برعاية المتلقين المحتملين.

األ يكون من بينهم الطبيب الموكل اإليه اإجراء عملية نقل وزراعة الع�شو الب�شري.   -2

األ تكون لهم عالقة مبا�شرة بعملية نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية.  -3

اأن يحـــرروا تقريـــرًا بثبوت الوفاة علـــى اأن يت�شمن التقرير ا�شـــم وتخ�ش�س كل منهم بخط   -4
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وا�شح ومقروء، ويتم ت�شجيله في �شجل خا�س ُين�شاأ في الموؤ�ش�شة ال�شحية لهذا الغر�س.

مادة�)23(

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري من جثة متوفى؛ اإذا كان يرتتب على ذلك اإحداث ت�شويه ظاهر فيها 

يوؤدي اإىل امتهان حرمة املتوفى. 

مادة�)24(�

يكون  اأن  ب�شرط  وفاته،  بعد  اأع�شائه  باأحد  يو�شي  اأن  قانونًا  الأهلية  كامل  لل�شخ�س  يجوز 

ر�شاه �شحيحًا، واأن يوقع اإقرارًا كتابيًا بذلك يت�شمن بيانات كافية عن الع�شو الب�شري املو�شى 

به، وي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية.

وللمو�شي العدول عن و�شيته املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة، يف اأي وقت دون قيد اأو 

�شرط، وُتخطر اللجنة املركزية بهذا العدول.

مادة�)25(

يجوز نقل ع�شو من جثة متوفى؛ ب�شرط احل�شول على موافقة اأقرب الأ�شخا�س اإليه حتى 

الدرجة الثانية، فاإذا تعدد الأقارب يف مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.

ويف جميع الأحوال يجب اأن ت�شدر املوافقة باإقرار كتابي، وفقًا لالآتي:

التحقـــق من الوفـــاة ب�شورة قاطعة بوا�شطة اللجنة المن�شو�ـــس عليها في المادة )22( من   -1

هذه الالئحة.

األ يكون المتوفى قد اأو�شى حال حياته بعدم ا�شتئ�شال اأي ع�شو من ج�شمه، وذلك بموجب   -2

اإقرار كتابي ي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية. 

مادة�)26(�

جثة  من  ب�شري  ع�شو  نقل  الثالثية،  اللجنة  من  تو�شية  على  بناًء  الوزير  من  بقرار  يجوز 

متوفى - �شواًء اأكان معلوم ال�شخ�شية اأو جمهولها - لزرعه يف ج�شم حي يف حاجة �شرورية لهذا 

الع�شو لإنقاذ حياته، وذلك ب�شرط األ يكون املتوفى قد اعرت�س على النقل حال حياته اأو يكون 

اأقاربه املن�شو�س عليهم يف املادة ال�شابقة مل يوافقوا على النقل بعد وفاته. 
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الف�شل�ال�شابع

ا�شرتاطات�وموا�شفات�املوؤ�ش�شات�ال�شحية

مادة�)27(

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  اأحكام  مراعاة  مع 

وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها، 

يجب للت�شريح للموؤ�ش�شة ال�شحية مبزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اأن تتوافر فيها 

ال�شرتاطات والتجهيزات وامل�شتلزمات الطبية الآتية: 

اأواًل: الأ�ِشـــرة: يجـــب األ يقـــل عدد الأ�ِشـــرة في كل موؤ�ش�شـــة �شحية عن )50( �شريـــرًا، واأل يقل 

عـــدد اأ�ِشرة العناية الق�شوى بهـــا عن )10%( من مجموع الأ�ِشرة، واأن يكون ُخم�س هذا العدد به 

اإمكانية عزل المتلقي عزًل مزدوجًا. 

ثانياً: غرفة العناية الق�شوى: يجب اأن تتوافر فيها الأجهزة والم�شتلزمات الطبية الآتية: 

جهاز )monitor( له �شت قنوات على الأقل منها اثنان لل�شغط الختراقي وغير الختراقي.  -1

جهاز تنف�س �شناعي لكل �شرير.  -2

جهاز �شدمات قلب ملحق به منظم قلب خارجي، وذلك لكل )5( خم�شة اأ�ِشرة.  -3

ثالث م�شخات اإلكترونية لبث المحاليل، وم�شختان محاليل )syringe pump(، وذلك لكل   -4

�شرير. 

جهاز ر�شم قلب عادي لكل �شرير.  -5

جهاز قيا�س غازات الدم على مدار )24( �شاعة.  -6

جهاز غ�شيل كلوي بوحدة العناية المركزة، ويزاد بزيادة عدد الأ�ِشرة على ع�شرة.  -7

جهاز قيا�س �شغط ثاني اأك�شيد الكربون في هواء الزفير، وذلك مع كل جهاز تنف�س �شناعي.  -8

ترولي طوارئ مجهز به الأدوية الالزمة لإنعا�س القلب.  -9

10- اأمبوياج وجهاز قيا�س ن�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم وم�شدر بديل لالأك�شجين.

ثالثاً: غرف العمليات: يجب األ يقل عدد غرف العمليات عن ثالث غرف تتوافر فيها موا�شفات 

العمليات ومعايير الجودة التي تحددها اللجنة المركزية، والحد الأدنى من الأجهزة والم�شتلزمات 

الطبية الآتية: 

جهاز تخدير مزود بجهاز تنف�س �شناعي منا�شب.   -1

جهاز مراقبة القلب الكهربائي.   -2

جهاز قيا�س ن�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم.   -3
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جهاز قيا�س �شغط ثاني اأك�شيد الكربون في هواء الزفير.  -4

جهاز قيا�س �شغط الدم غير الختراقي ب�شفة منظمة كل خم�س دقائق.   -5

جهاز عالج ارتجاف البطين على �شا�شة مونيتور.  -6

الأدوية الالزمة لعمل اإنعا�س قلبي اأو رئوي.   -7

جهاز �شفط.   -8

اأمبويـــاج ب�شفة احتياطية وا�شطوانات اأك�شجين واأجهزة اإعطائه، مع توافر اأكثر من م�شدر   -9

لالأك�شجين. 

وبالإ�شافة اإىل ما تقدم، ويف حالة اإجراء جراحات كربى اأو وجود حالت حرجة، يجب اأن 

يتوافر يف غرفة العمليات الآتي: 

ا�شت�شاري تخدير لكل جناح.  اأ- 

اأنماط متعددة من التنف�س ال�شناعي لكل جناح. ب- 

جهاز قيا�س �شغط الدم الختراقي.  ج- 

جهاز قيا�س ن�شبة المخدر ونوعيته في هواء الزفير.  د- 

جهـــاز تنف�س �شناعي خا�ـــس بجهاز التخدير يوفـــر اأنماطًا متعددة مـــن التنف�س ال�شناعي  هـ- 

وو�شائل اإنذار متعددة حال حدوث خلل. 

رابعاً: غرفة الإفاقة: يجب اأن ي�شرف عليها طبيب تخدير واأن تتوافر فيها الأجهزة والم�شتلزمات 

الطبية الآتية: 

اأجهزة مراقبة لر�شم القلب ون�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم و�شغط الدم.  -1

جهاز عالج ارتجاف البطين في متناول اليد.   -2

جهاز �شفط.  -3

اأمبوياج.   -4

خام�شـــاً: التعقيم المركـــزي: يحظر وجود غالية اأو جهاز تعقيم فرعي فـــي الموؤ�ش�شة ال�شحية، 

وبالإ�شافة اإلى �شرورة توافر مختلف طرق التعقيم الالزمة لخدمة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء 

الب�شرية وفقًا لمعايير مكافحة العدوى، يجب توافر الآتي:

�شيا�شـــات لتعقيـــم م�شتلزمات العمليـــات )علـــب واآلت ومالب�س وم�شتلزمـــات( داخل ق�شم   -1

التعقيم المركزي.

الختبارات الالزمة للتاأكد من �شالمة تعقيم الآلت الجراحية وغرفة العمليات وم�شتمالتها.  -2

��شاد�شـــاً: مكافحـــة العدوى: يجب على الموؤ�ش�شة ال�شحية تطبيـــق �شيا�شة مكافحة العدوى طبقًا 
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للنظـــم وال�شيا�شـــات المتبعة، واأن تكون ال�شيا�شـــة العامة للموؤ�ش�شة في مكافحـــة العدوى مكتوبة 

ومعتمدة.

�شابعـــاً: المعمـــل: يجب اأن يتوافر لـــدى الموؤ�ش�شة ال�شحية معمل داخلي بـــه اإمكانية اإجراء كافة 

التحاليل الالزمة لعمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، والتي ت�شمل الآتي: 

�شورة الدم كاملة.   -1

تحاليل كيمياء الدم.   -2

قيا�ـــس م�شتـــوى الأدوية المثبطة للمناعـــة المختلفة بالدم ح�شب نـــوع الم�شتخدم وتطويرها   -3

ح�شب الحاجة. 

اإمكانية عمل توافق الأن�شجة قبل عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية.   -4

اإمكانية عمل جميع التحاليل الالزمة لت�شخي�س العدوى )الفيرو�شات المختلفة، والبكتيريا،   -5

والفطريات، والطفيليات(. 

اإمكانيـــة عمل جميـــع تحاليل المـــزارع الهوائية والالهوائيـــة ومزارع الـــدم و�شوائل الج�شم   -6

وخالفه. 

ب�شرط  اأخرى  موؤ�ش�شات  املعمل من  بع�س خدمات  اأو  كل  �شراء  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ويجوز 

موافقة اللجنة املركزية. 

ثامنـــاً: بنك الدم: يجب اأن يكون لـــدى الموؤ�ش�شة ال�شحية بنك دم تخزيني يعمل به -على الأقل 

- طبيب وطاقم من الفنيين وال�شكرتارية، ويتوافر فيه الآتي: 

ثالجة دم ذات �شعة كافية.   -1

مبرد للبالزما والكريو.   -2

جهاز الرج الآلي لل�شفائح الدموية.   -3

نظام لعمل التوافق لف�شائل الدم.   -4

�شجالت ل�شتقبال وحذف الدم وم�شتقاته.  -5

تا�شعـــاً: ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية: يجب اأن يتوافر لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية ق�شم متقدم لالأ�شعة 

الت�شخي�شية به الأجهزة الآتية: 

اأجهزة الأ�شعة ال�شينية العادية، واأ�شعة ال�شدر وجميع مناطق الج�شم ح�شب الحالة.   -1

 . )Portable( جهاز الأ�شعة النقال  -2

جهـــاز للموجات فـــوق ال�شوتية به اإمكانية عمـــل الدوبلر والإيكو والفح�ـــس النمطي، وتوفر   -3

اأنـــواع مختلفة بالمج�شمـــات المطلوبة ذات الترددات المختلفة ح�شـــب الحاجة، مع اإمكانية 

ا�شتخدام ذلك في غرف العمليات والعناية الق�شوى وغرف المر�شى. 
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جهاز اأ�شعة متقدم ذو ذراع منحٍن متحرك )CARM( به �شا�شة اآلية لال�شتخدام في الأ�شعة   -4

التداخلية بحجرات العمليات واأثناء الجراحة. 

اأجهزة اأ�شعة لت�شوير ال�شرايين بال�شبغة اإما بالطرق التقليدية اأو بالأجهزة الرقمية.   -5

جهـــاز اأ�شعة مقطعية حلزونية به اإمكانية ت�شوير الأع�شاء الب�شرية بالفح�س الثالثي واأخذ   -6

عينات وخالفه. 

ومُيكن ال�شتعا�شة عن جهاز الأ�شعة املقطعية بتوفري جهاز متقدم للرنني املغناطي�شي. 

عا�شـــراً: ال�شجالت الرقمية والإح�شاء الطبي: يجـــب اأن يتوافر لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية برنامج 

متقـــدم لحفظ ومعالجة وا�شتدعـــاء المعلومات الطبية لمر�شى نقل وزراعـــة الأع�شاء الب�شرية، 

بمـــا في ذلك جميع التحاليل والأ�شعـــة وال�شور والتقارير، حتى ي�شهل تداول تلك المعلومات بين 

الموؤ�ش�شـــات ال�شحية والطالع عليها، مع المحافظة علـــى خ�شو�شيات المتلقي و�شرية بياناته، 

وتفعيل الربط الإلكتروني لبرنامج نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية مع موقع اللجنة المركزية. 

الف�شل�الثامن

ا�شرتاطات�خا�شة�بعمليات�نقل�وزراعة�بع�س�االأع�شاء�الب�شرية

مادة�)28(

بالإ�شافة اإىل الأحكام املن�شو�س عليها يف املادة )27( من هذه الالئحة، يجب اأن يتوافر يف 

املوؤ�ش�شة ال�شحية التي جُترى فيها عمليات زراعة الكلى الآتي:

فريق من الأطباء على م�شتوى عاٍل من التاأهيل.  -1

فريق من التمري�س المدرب.  -2

اأجهزة لغ�شيل الكلى ل يقل عددها عن ثالثة.  -3

اإمكانيـــة عمل الحـــد الأدنى من المناظيـــر للم�شالك البوليـــة )منظار للمثانـــة، وا�شتخراج   -4

الدعامات، وتثبيت الأنابيب الكلوية( وعمل منظار للحالب اإذا اقت�شت الحاجة ذلك. 

مادة�)29(

بالإ�شافة اإىل الأحكام املن�شو�س عليها يف املادة )27( من هذه الالئحة، يجب اأن تتوافر يف 

املوؤ�ش�شة ال�شحية التي جترى فيها عمليات زراعة الكبد اأو البنكريا�س اأو الأمعاء، وحدة مناظري 

متقدمة للجهاز اله�شمي ت�شتمل على املنظار العلوي وال�شفلي للجهاز اله�شمي، وعالج الدوايل 

عن طريق املنظار، مع اإمكانية عمل منظار القنوات املرارية الت�شخي�شي والتداخلي والعالجي 

.)ERCP(



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

54

مادة�)30(

زراعة  بعمليات  لها  امل�شرح  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإل يف  الأمعاء  لزراعة  مركز  اإن�شاء  يحظر 

الكبد، كما يحظر اإن�شاء مركز لزراعة البنكريا�س اإل يف املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرح لها بعمليات 

زراعة الكبد اأو الُكلى. 
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم��)57(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�تعيني�جمل�س�اإدارة�موؤقت�جلمعية�البحرين�للجودة

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة  1999 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية البحرين للجودة، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين للجودة،

فيها  والثابتة  املوؤرخة يف 2020/9/23  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإىل مذكرة  وا�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية البحرين للجودة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية البحرين للجودة ملدة ثمانية اأ�شهر، برئا�شة ال�شيدة/ هيا  يعيَّ

حممد الرويعي، و ع�شوية كلٍّ من:               

1- حمد مبارك بحر.

2- عالء يو�شف بودلمة.

3- عبدالرحمن ح�شن بوجيري.

4- مريم عبداهلل جا�شم علي بومطيع.

5- زينب �شالح ح�شن.

6- جابر علي رم�شان. 

7- �شمية �شرور الفالح.

8- عاي�شة في�شل عبدالعزيز المرباطي.
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مادة�)2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا  الأقل بعد موافقة  ب�شهر على  القرار  باملادة رقم )1( من هذا 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

�وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 6 �شفــــــــــر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 �شبتمبر 2020م
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وزارة�العمل�والتنمية�االجتماعية

�قرار�رقم�)59(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن��شروط�و�شوابط�ا�شتحقاق�الدعم�املايل

�الأجور�العمال�البحرينيني�يف�القطاع�اخلا�س

خالل�الفرتة�من�اأكتوبر�اإىل�دي�شمرب�2020

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

1976، وتعديالته،

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

الأخ�س املادة )8( منه،

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

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

امل�شتجد                   كورونا  فريو�س  تداعيات  من  رًا  ت�شرُّ الأكرث  واملن�شاآت  ال�شركات  د  حُتدَّ

)COVID-19(، والتي ت�شتحق الدعم املايل لأجور العمال البحرينيني، ِوْفـقًا للقطاعات الآتية:

ال�شفر والطيران وال�شياحة والفنادق.  -1

الترفيه )ُدور ال�شينما وتنظيم الموؤتمرات والمعار�س وقاعات المنا�شبات(.  -2

ال�شحف المحلية.  -3

النقل و�شركات تاأجير ال�شيارات وما في حكمها.  -4

التعليم والتاأهيل والتدريب )الح�شانات وريا�س الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز   -5

تاأهيل ذوي الإعاقة وما في حكمها(.

البيع بالتجزئة )لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية(.  -6

المطاعم.  -7

املادة�الثانية

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

ـــف العمل فيها كليًا اأو جزئيًا اأو تاأثُّرهـــا بحركة ال�شفر وال�شياحة ب�شكل يوؤثر على قدرتها  توقُّ  -1
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على الوفاء باأجور العاملين لديها.

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

اللتـــزام بدفع الن�شبـــة المتبقية من اأجور العمـــال البحرينيين العامليـــن لديها طوال فترة   -3

الدعم المالي.

رة ل�شرف الأجور  اللتـــزام ب�شـــرف اأجور العمـــال البحرينيين كاملة فـــي المواعيد المقـــرَّ  -4

ـــم نظيـــر اتخـــاذ التدابير الالزمـــة لمواجهة تداعيـــات فيرو�س كورونـــا الم�شتجد                  دون خ�شْ

.)COVID-19(

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين  مَّ اأن يكون العامل البحريني الم�شتِحـق لدعم الأجور من الُمـوؤَ  -5

الجتماعـــي، ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976 حتى نهايـــة �شهر �شبتمبر 

2020، اأو مـــن العمال البحرينيين الذين تـــم توظيفهم والتاأمين عليهم عن طريق البرنامج 

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

املادة�الثالثة

رًا امل�شتِحـقة  ـرُّ تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية حتديد ال�شركات واملن�شاآت الأكرث ت�شَ

للدعم ِوْفـقًا للمادة الأوىل من هذا القرار.

املادة�الرابعة

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

املايل لأجور العمال البحرينيني اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي لتحويل مبالغ الدعم اإىل 

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

املادة�اخلام�شة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�االجتماعية

جميل�بن�حممد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 18 �شفـر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 5 اأكتوبـر 2020م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

�قرار�رقم�)99(�ل�شنة�2020

N95FACE  ـامات�الوجه�الطبية�من�نوع ب�شاأن�حْظــر�ت�شدير�كمَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1977، املعدَّ

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )16( 

منه،

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

بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

ـامات الوجه الطبية، وعلى القرار رقم )78( ل�شنة 2020 ب�شاأن حْظـر ت�شدير بع�س اأنواع كمَّ

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

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

�قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

من  ـق  م�شبَّ اإذن  دون  وذلك   ،  N95FACE نوع  من  الطبية  الوجه  ـامات  كمَّ ت�شدير  يحَظـر 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ملدة ثالثة اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

املادة�الثانية�

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

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

الأ�شعار والرقابة عليها.

املادة�الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

زايد�بن�را�شد�الزياين

�شدر بتاريخ: 19 �شفر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأكتوبـر 2020م
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وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)212(�ل�شنة�2020

�ب�شاأن�تغيري��ت�شنيف�عقارات�بعد�الدمج�واإعادة�التق�شيم�

يف�منطقة��شلماباد��-�جممع�712

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 املحافظة ال�شمالية،

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�االآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقارات بعد الدمج واإعادة التق�شيم يف منطقة �شلماباد جممع  712، من  يغيَّ
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مناطق العمارات ذات الأربعة طوابق )B4( اإىل مناطق املعار�س التجارية )COM( ِوْفقًا ِلـما 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة  هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شفر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 6 اأكتوبر 2020م



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

62



العدد: 3492 – الخميس 8 أكتوبر 2020

63

وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)�214(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ت�شنيف�عقارين��يف�منطقة�الديه��-�جممع�414

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،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـف العقاران رقم 04061201 ورقم 04061412 الكائنان مبنطقة الديه جممع  414  ي�شنَّ
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�شمن  ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب  )RHB( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا 

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

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 اأكتوبر 2020م
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�وزارة�االأ�شغال�و�شئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)215(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�ت�شنيف�عقار�يف�منطقة�ال�شويفية�-�جممع�351

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،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�االآتي:

مادة�)1(

ـف العقار رقم 03251212 الكائن مبنطقة ال�شويفية جممع 351 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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ـق عليه  العمارات ال�شتثمارية اأ  )BA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

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

ع�شام�بن�عبداهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 20 �شفر 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 7 اأكتوبر 2020م
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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)30(�ل�شنة�2020

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)43(�ل�شنة�2017

�ب�شاأن�البيئة�التجريبية�للتكنولوجيا�املالية

)Fintech Regulatory Sandbox(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

 Fintech( ل�شنة 2017 ب�شاأن البيئة التجريبية للتكنولوجيا املالية )وعلى القرار رقم )43

،)Regulatory Sandbox

وبناًء على عر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة )ب( من املادة )2( من القرار رقم )43( ل�شنة 2017 ب�شاأن البيئة 

التجريبية للتكنولوجيا املالية )Fintech Regulatory Sandbox(، الن�س الآتي:

“ب- يجب اأن ي�شتمل طلب الن�شمام اإلى البيئة التجريبية على البيانات والمعلومات والوثائق 
والم�شتندات المن�شو�س عليها في ا�شتمارة الطلب الُمعدة من قبل الم�شرف المركزي لهذا 

الغر�س، والتي يمكن الح�شول عليها من الموقع الإلكتروني للم�شرف اأو اأي من البرامج اأو 

المن�شات اأو المواقع الإلكترونية التي ُيقرها الم�شرف المركزي.”

املادة�الثانية

اإىل املادة )2( من القرار رقم )43( ل�شنة 2017 ب�شاأن  ُت�شاف فقرة جديدة برقم )ج( 

البيئة التجريبية للتكنولوجيا املالية )Fintech Regulatory Sandbox(، ن�شها الآتي:

“ج- يجـــب على مقدم طلب الن�شمام اإلى البيئـــة التجريبية �شداد الر�شوم المقررة على تقديم 
الطلب.”
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املادة�الثالثة

اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  املركزي  البحرين  مب�شرف  املعنية  الإدارات  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�شرف�البحرين�املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 12 �شفـــر 1442هـ

المــــــــوافــــق: 29 اأكتوبر 2020م
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وزارة�ال�شناعة�والتجارة�وال�شياحة

اإعالنات�مركز�امل�شتثمرين

 

اإعالن�رقم�)596(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئوليه�حمدودة

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

مالك  المحميد  عبداهلل  يو�شف  المتوفى  والده  ورثة  وعن  نف�شه  عن  التوكيل  بموجب  المحميد،  عبداهلل  يو�شف 

الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيدلية المحميد(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114، طالبًا تحويل الفرعين 

الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئوليه محدوده قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 600 )�شتمائة( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل يو�شف عبداهلل المحميد، واأحمد يو�شف عبداهلل المحميد، وعبدالنا�شر 

يو�شف عبداهلل المحميد، وحنان يو�شف عبداهلل المحميد، واآمال يو�شف عبداهلل المحميد، ومريم يو�شف عبداهلل 

المحميد، وفاطمة يو�شف عبداهلل المحميد، واإيمان يو�شف عبداهلل المحميد، وهند يو�شف عبداهلل المحميد.

اإعالن�رقم�)597(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

لالألمنيوم(،  لين  دايموند  )م�شنع  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد،  عبدالرزاق  ان  الحنَّ عبد 

المبتكرة  )التقنيات  والم�شمى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،86464 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

لالت�شالت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، 

 SAYEEDAو ،MOHAMMED SHAFIUDDIN ان عبدالرزاق اأحمد، و وت�شجل با�شم كل من: عبدالودود عبدالحنَّ

.SUMMAIYYAH HUSSAIN و ،MOHAMMED MOIZUDDIN و ،BEGUM

اإعالن�رقم�)598(�ل�شنة�-2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة )فاندمنتال 
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لال�شت�شارات(، نيابة عن  ورثة المرحوم عبدعلي عبداهلل عبدعلي اإبراهيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 

القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 3007، طالبة  الم�شجلة بموجب  الجزيري(،  ا�شم )مقاولت عبدعلي عبداهلل 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

بحريني ، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة عي�شى محمد عبدعلي، واأ�شماء محمد اأحمد حمدان، وعبداهلل عبدعلي 

وح�شن  عبدعلي،  عبداهلل  عبدعلي  واإبراهيم  اإبراهيم،  عبدعلي  عبداهلل  عبدعلي  علي  ونادر  عبدعلي،  عبداهلل 

وعبدالعزيز  و�شلمان عبدعلي عبداهلل عبدعلي،  عبدعلي عبداهلل عبدعلي، ومحمد عبدعلي عبداهلل عبدعلي، 

واآيات عبدعلي عبداهلل عبدعلي، وندى عبدعلي  عبدعلي عبداهلل عبدعلي، وعبا�س عبدعلي عبداهلل عبدعلي، 

عبداهلل عبدعلي، واآلء عبدعلي عبداهلل عبدعلي واإبراهيم، وفاطمة عبدعلي عبداهلل عبدعلي، ونجاح عبدعلي 

عبداهلل عبدعلي، و�شعاد عبدعلي عبداهلل عبدعلي، وفتحية عبدعلي عبداهلل عبدعلي، واأفراح عبدعلي عبداهلل 

عبدعلي، واآمال عبدعلي عبداهلل عبدعلي.

  

اإعالن�رقم�)599(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ت�شامن

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )متَّاي متولي/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 19147، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 6،000 )�شتة اآلف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شلطان حمد علي بخيت، وفوقية متولي محمد متولي، وموزة علي حمد علي، وخلود 

علي حمد علي، وبهية علي حمد علي، وو�شحة علي حمد علي.

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�)600(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

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

فيا�س محمد غالم كرم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لكي فور للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 62502، معلنًا عن تنازله عن ملكية الموؤ�ش�شة، وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني وت�شجل با�شم المتناَزل لهما، وهما: 

محمد عبدالمتين فيا�س محمد غالم محمد كرم، وقا�شم فيا�س محمد غالم محمد كرم.  

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)601(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

اإىل�فرع�مبوؤ�ش�شة�فردية�قائمة�

 

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

 ،1-59374 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للعبايات  )تيارا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  للمقاولت(  الم�شماة )�شكايم  الفردية  بالموؤ�ش�شة  اإلى فرع  ال�شركة  طالبين تحويل 

138921، المملوكة لل�شيد/ اأحمد ح�شن محمد نا�شر، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)602(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل��شركة�ت�شامن�بحرينيه�

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

الت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبو �شادق لبيع ال�شي�س والمع�شَّ

36105، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 100،000 

)مائة األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: م�شطفى عبا�س محمد زاير علي، وجعفر عبا�س محمد زاير 

علي.

اإعالن�رقم�)603(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�فرع�من��موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�قائمة

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

اإبراهيم جا�شم مال اهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبيات للعقارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 116812، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شيونا �شوبرماركت( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة  قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن�رقم�)604(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

اإىل�فرع�موؤ�ش�شة�فردية�

 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأ�شتون بلدرز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 113117، طالبين 
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تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 66202، المملوكة لل�شيد/ ح�شين 

عي�شى اأحمد يو�شف ال�شائغ.

اإعالن�رقم�)605(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

اإىل�موؤ�ش�شة�فردية

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 )عجائب الدنيا للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/  رقم 73354، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

عمار ح�شين اإبراهيم عبا�س، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)606(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

 

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

عبدالحميد ح�شين �شاكر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإ�شناد للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،63060 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.   

اإعالن�رقم�)607(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة

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

العامة(،  للتجارة  الذهبي  )الن�شر  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  العجمي،  مفرح  علي  �شالم محمد 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 66339-4 ، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني.

اإعالن�رقم�)608(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حتويل�موؤ�ش�شة�فردية�

اإىل��شركة�ذات�م�شئولية�حمدودة�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فتيحة 
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الم�شجلة  و�شبا(،  للتجميل  بال�س  اآية  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  غزاوي،  ال�شيخ  محمد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  بموجب القيد رقم 76795-3، طالبة تغيير 

في  معها  �شريكة  ام�شوار  �شلوى  ال�شيدة/  واإدخــال  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ال�شجل.

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�)609(�ل�شنة�2020

ب�شاأن�حل�وت�شفية��شركة�)ماغنيوم�اإنرتبرايز��س��س�و(�

ها�عن�طريق�ال�شم ودجْمِ

ب�شركة�)خمتربات�ماغنيوم�ال�شناعية��س��س�و(�

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

خالد عبداهلل المحرقي، طالبًا حل وت�شفية �شركة )ماغنيوم اإنتربرايز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

71143-1 ودمجها عن طريق ال�شم مع �شركة )مختبرات ماغنيوم ال�شناعية �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 71762-1، وحلول ال�شركة المندَمج فيها وهي �شركة )مختبرات ماغنيوم ال�شناعية �س.�س.و( محل ال�شركة 

المطلوب حلها وت�شفيتها وهي �شركة )ماغنيوم انتربرايز �س.�س.و( في جميع حقوقها والتزاماتها.

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

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

ُنـ�ِشـر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3490( ال�شادر بتاريخ 24 �شبتمرب 2020، قرار 

وزير العمل والتنمية الجتماعية رقم )56( ل�شنة 2020 ب�شاأن نْقـل ملكية ترخي�س معهد 

امل�شتقبل للتدريب والتطوير )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، وحيث اإن املادة )1( من القرار 

غري �شحيحة، فاإنه يعاد ن�شر املادة )1( كالآتي:

املادة�)1(

امل�شتقبل  معهد  �شركة  اإىل  والتطوير  للتدريب  امل�شتقبل  معهد  ترخي�س  ملكية  ُتـنَقـل 

للتدريب والتطوير �س.�س.و ملالكتها ال�شيدة/ اإميان ناجي كامل عبداملعز، �شجل جتاري 

رقم 1-137947، مبوجب اإقرار التنازل رقم )2020026025( املوؤرخ يف 2020/4/13، 

ـل حتت قيد رقم )10/م ت خ/2020(. وي�شجَّ

لذا لزم التنويه.


