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 اأمر ملكي رقم )53( ل�سنة 2020

بت�سكيل مفو�سيَّـة حقوق ال�سجناء واملحتَجـزين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ـة حقوق ال�شجناء  وعلى املر�شوم رقم )61( ل�شنة 2013 باإن�شاء وحتديد اخت�شا�شات مفو�شيَّ

واملحتَجـزين، وعلى الأخ�س املادة )2( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )61( ل�شنة 2017 بت�شكيل مفو�شية حقوق ال�شجناء واملحتَجـزين،  

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

مات بوزارة الداخلية،  ـَظـلُـّ ـة حقوق ال�شجناء واملحتَجـزين برئا�شة اأمني عام التَّ ـل مفو�شيَّ ُتـ�شكَّ

وع�شوية كلٍّ من:

1. القا�شي اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد الجالهمة.

2. القا�شي جا�شم محمد جا�شم الجبن.

3. الم�شت�شار نايف يو�شف محمود.

4. الأ�شتاذة زينب �شلمان العويناتي.

5. الم�شت�شار را�شد محمد بونجمة.

6. المقدم طبيب ال�شيخ �شلمان بن محمد بن عبداهلل اآل خليفة.

7. ال�شيد عبدالرحمن علي عبدالرحمن بالل.

8. ال�شيد حمد �شلمان �شالح تقي.

9. ال�شيد خالد عبدالعزيز ال�شاعر.

10. الدكتور حميد اأحمد ح�شين.

11. ال�شيد فهد عبداهلل المعلي.

12. ال�شيد عي�شى را�شد العربي.

ـة ثالث �شنوات. وتكون مدة ع�شويتهم يف املفو�شيَّ

املادة الثانية

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

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـــخ:  14 جمادى الأولى 1442هـ

الموافق: 29 دي�شـمـبــــــــــــــر 2020م 
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 قرار رقم )22( ل�سنة 2020

 باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية ب�ساأن حْظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين وا�ستعمال

الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة

رئي�س مجل�س الوزراء:

وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر   2009 ل�شنة  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة،

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 

عة بتاريخ 13 يناير 1993، وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، واملوقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة )1(

الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيـعاد 

الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة برئا�شة م�شاعد وزير اخلارجية، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1(    ممثل عن وزارة الخارجية.

2(    ممثل عن قوة دفاع البحرين.

3(    ممثل عن وزارة ال�شحة.

4(    ممثل عن وزارة الموا�شالت والت�شالت.

5(    ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

6(    ممثل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية.

7(    ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

8(    ممثل عن وزارة �شئون الكهرباء والماء.

ـفط والغاز. 9(    ممثل عن الهيئة الوطنية للنِّ

10(  ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

11(  ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

12(  ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.

13(  ممثل عن جامعة البحرين.
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وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س، على اأن يكون من بني اأع�شائها، وُتـوَكـل اإليه 

اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه.

املادة )2(

واإذا خال  اأخرى مماثلة،  ملدد  للتجديد  قابلة  �شنوات  اللجنة ثالث  الع�شوية يف  تكون مدة 

مكان اأيٍّ من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب من الأ�شباب، يحل حمله َمـن ميثل ذات اجلهة، ويكمل 

الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

املادة )3(

على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 29 دي�شمـــبـــــــــــــر 2020م
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قرار رقم )23( ل�سنة 2020

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )72( ل�سنة 2013 ب�ساأن حتديد املبالغ

املُ�ستحقة عن اخلدمات التي توؤديها غرفة جتارة و�سناعة البحرين

رئي�س مجل�س الوزراء:

و�شناعة  جتارة  غرفة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

البحرين، املعدل بالقانون رقم )16( ل�شنة 2020،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة 

البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )156( ل�شنة 2013 وعلى الأخ�س املادة )9( منها،

وعلى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )72( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد املبالغ املُ�شتحقة عن 

اخلدمات التي توؤديها غرفة جتارة و�شناعة البحرين،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وبعد تو�شية جمل�س اإدارة غرفة جتارة 

و�شناعة البحرين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

املبالغ  بجدول  الواردة  للغرفة  ال�شنوي  ال�شرتاك  ور�شوم  الع�شوية  ت�شجيل  ر�شوم  ُتعدل 

امل�شتحقة عن اخلدمات التي توؤديها غرفة جتارة و�شناعة البحرين املُرافق للقرار رقم )72( 

و�شناعة  جتارة  غرفة  توؤديها  التي  اخلدمات  عن  املُ�شتحقة  املبالغ  حتديد  ب�شاأن   2013 ل�شنة 

البحرين، لتكون على النحو الآتي:
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املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وكافة اجلهات املعنية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

 

 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1442هـ

المـــــــوافــــق: 31 دي�شمبــــــــــــــر 2020م
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 قرار رقم )27( ل�سنة 2020

بنقل وتعيني مديَرين ب�سئون اجلمارك يف وزارة الداخلية

رئي�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 )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2019 بتعيني مدراء ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـنَقـل ال�شيد وليد يو�شف مبارك اأجور مدير اإدارة التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية ب�شئون 

بوزارة  اجلمارك  ب�شئون  اجلمركي  التخلي�س  لإدارة  مديرًا  ليكون  الداخلية  بوزارة  اجلمارك 

الداخلية.

املادة الثانية

اآل خليفة مديرًا لإدارة الرتاخي�س اجلمركية  ـن ال�شيخة منرية بنت حممد بن خليفة  ُتـعيَّ

وخدمة العمالء ب�شئون اجلمارك بوزارة الداخلية.

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 27 دي�شمـــــــــــــــبر 2020م
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 تعميم

ب�ساأن عطلة راأ�ض ال�سنة امليالدية اجلديدة 2021

ل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها  مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة 2021، ُتعطَّ

2021م املوافق لل�شابع ع�شر من �شهر جمادى الأوىل  العامة يوم اجلمعة الأول من �شهر يناير 

1442هـ، وحيث اإن هذا اليوم ي�شادف يوم عطلة اأ�شبوعية، فيعو�س عنه بيوم الأحد الثالث من 

�شهر يناير 2021.

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1442هـ

المــــــوافـــــق: 27 دي�شمبـــــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )75( ل�سنة 2020

 ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل موؤ�س�سة املناعي اخلريية

)موؤ�س�سة خا�سة(

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 النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة املناعي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ـل موؤ�ش�شة املناعي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قْيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت  ُتـ�شجَّ

قْيد رقم )1/م/خ /2020(.

مادة - 2 -

ُيـن�َشـر هذا القرار وعْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل 

به من تاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 14 دي�شمبـــــــر 2020م
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عقد تاأ�سي�ض

موؤ�س�سة املناعي اخلريية - موؤ�س�سة خا�سة -

اإنه يف يوم اخلمي�س اخلام�س والع�شرين من ربيع الآخر لعام األف واأربعمائة واثنني واأربعني 

للهجرة.

املوافق العا�شرمن دي�شمرب لعام األفني وع�شرين للميالد.

لدي اأنا: كاتب العدل الخا�س يو�شف محمد الحرم.

ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شيالطرفالإقامةاجلن�شيةال�شمالرقم

1

 حممد عبداهلل

عي�شى املناعي

350400652الأولاملنامةبحريني

2

 طالل حممد

 عبداهلل عي�شى

املناعي

640050573الثاينالهملةبحريني

3

 فواز حممد

 عبداهلل عي�شى

املناعي

710301111الثالثعايلبحريني

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:

ـ�ـــس موؤ�ش�شـــة المناعي الخيرية طبقًا لأحكام المر�شوم بقانـــون رقم )21( ل�شنة 1989  1-   توؤ�شَّ

باإ�شـــدار قانـــون الجمعيات والأنديـــة الجتماعية والثقافيـــة والهيئات الخا�شـــة العاملة في 

ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة.

ـمًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ـع من الموؤ�ش�س جزءًا متمِّ 2- ُيـعتَبـر عقد التاأ�شي�س الموقَّ

د ويتكون من مبلغ مقداره 300 د.ب )ثالثمائة دينار بحريني(  3- راأ�شمـــال الموؤ�ش�شة غير محدَّ

ح�شـــب الثابت مـــن ال�شهادة ال�شادرة مـــن بنك البحريـــن والكويت عن اأهـــداف الموؤ�ش�شة 

واإدارتها.  

دة وتبداأ من ن�ْشـر عْقـد تاأ�شي�شها ونظامها الأ�شا�شي  4- مدة موؤ�ش�شة المناعي الخيرية غير محدَّ

في الجريدة الر�شمية.

5- ل يجوز لأع�شاء موؤ�ش�شة المناعي الخيرية الخروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام الخا�شة 

بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانين اأو قرارات معمول بها في المملكة.

6- جميع الم�شروفات والأتعاب المدفوعة في �شبيل تاأ�شي�س الموؤ�ش�شة تح�شب �شمن الم�شروفات 

العمومية لها.
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7- يتم توثيق العقد والنظام الأ�شا�شي بمكتب التوثيق بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقـَبـل املوؤ�ش�شني  ومبا ُذِكـر حترَّ

ومني وت�شلَّـم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

كاتب العدل اخلا�ض 
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النظام ال�سا�سي

موؤ�س�سة املناعي اخلريية - موؤ�س�سة خا�سة -

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة -1-

تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة املناعي اخلريية( حتت قيد رقم 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )1/م/خ/2020( 

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

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له، وُيـ�شار اإليها فيما 

يلي بكلمة )املوؤ�ش�شة(.

مادة -2-

اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ـل  ت�شجَّ

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، واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعْقـد 

التاأ�شي�س املرفَقـني.

وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.   

مادة -3-

 ،20 مبنى   ،36 رقم  هو )حمل  اأمنائها  ومركز  القانوين  للموؤ�ش�شة وحملها  الرئي�شي  املقر 

طريق 383، جممع 316، منطقة املنامة، مملكة البحرين(.

مادة -4-

ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة -5-

ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية، وعلى 

ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 

الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
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مادة -6-

ُيـذَكـر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجـد - و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة -7-

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب الثاين

اأهداف املوؤ�س�سة

مادة - 8 -

اجلهات  مع  بالتن�شيق  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  املوؤ�ش�شة  تقوم 

احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:

تقديم الم�شاعدات المادية والمعنوية لالأ�شر المحتاجة من عائلة المناعي والغير.  -1

م�شاعدة المر�شى المحتاجين للعالج داخل مملكة البحرين اأو خارجها اإذا لم يتوفر العالج   -2

داخل المملكة.

تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.  -3

تقديم الم�شاعدة للطلبة المحتاجين لموا�شلة الدرا�شة داخل وخارج مملكة البحرين.  -4

تقديم الم�شاعدات للمقبلين على الزواج.  -5

الم�شاهمـــة فـــي اأعمـــال الِبرِّ والخيـــر، وتقديـــم الم�شاعـــدات الجتماعيـــة للم�شنين ولذوي   -6

الحتياجات الخا�شة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

تقديـــم الم�شاعـــدة والدعـــم للعاطلين عن العمـــل لتمكينهم من الح�شول علـــى فر�س عمل   -7

منا�ِشـبة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

تقوية الرابط الجتماعي بين اأفراد العائلة من خالل الأن�شطة الجتماعية.  -8

تقديم الم�شاعدة لبنـــاء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة بالتن�شيق مع الجهات   -9

الحكومية المخت�شة.

10- الم�شاركـــة فـــي بناء وترميم ُدور العبادة، ِوفقًا لالأنظمـــة المعمول بها بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.
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الباب الثالث

جمل�ض الأمناء

مادة - 9 -

جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإعداد الإطار العام لل�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.

ها الموؤ�ش�شة. 2- اإدارة �شئون الموؤ�ش�شة ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة والبرامج التي تقرُّ

ـع اللوائح الخا�شة بالموؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي. 3- و�شْ

4- ت�شكيل اللجان الالزمة لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.

5- تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال الموؤ�ش�شة.

ـدة لذلك. ـع التقرير ال�شنوي والح�شاب الختامي عن ال�شنة المنتهية مع الم�شتندات الموؤيِّ 6- و�شْ

مادة - 10 -

يتكون جمل�س الأمناء من خم�شة اأع�شاء، يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ومن غريهم، 

د املنا�شب الإدارية يف املجل�س ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع  وحتدَّ

ال�شري املبا�شر.

وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.

مادة - 11 -

يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة ُخـُلـو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة - 12 -

ُيـ�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي: 

1-    اأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

2- اأن ل يقل عمره عن 21 عامًا.

3-    األ يكـــون من اأع�شاء مجل�س اأمناء موؤ�ش�شـــة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت اإلى 

ـي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل الموؤ�ش�شة. حلِّـها وذلك قبل ُمـ�شِ
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4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد �شبق عليه الحكم في جريمة مخلَّـة بال�شرف 

اأو الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه العتبار.

مادة - 13 -

اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى  اأمناء املوؤ�ش�شة، وع�شوية جمل�س  ل يجوز اجلْمـع بني ع�شوية جمل�س 

ـة من املوؤ�ش�ِشـني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية. تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطيَّ

ول يجوز اجلْمـع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة - 14 -

ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف اأول 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل: 

الرئي�ض:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 

ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات،  وعلى  ال�شر  اأمني  مع  جل�شاتها  حما�شر  على  والتوقيع 

الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمني  مع  املالية  وامل�شتندات 

على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتوىل البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن ُتـعَر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.

نائب الرئي�ض:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 

الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمين ال�سر:

مع  وتوقيعها  حما�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 

الرئي�س، وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.

الأمين المالي:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتوىل 

ومن  ِقـَبـله  من  ـعة  موقَّ اأذونات  مبوجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شْرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 

ِقـَبـل الرئي�س، وعليه كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها يف الدفاتر وال�شجالت وِحـْفـظ امل�شتندات 

الإيرادات  مع مراعاة مطابقة  لها  اأو حق  املوؤ�ش�شة  على  التزام مايل  عليها  التي يرتتب  املالية 

وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية، وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 
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ده  ـن للنرثيات ال�شرورية وفقًا ِلـما حتدِّ املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معيَّ

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة - 15 -

يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم، ويحدد املجل�س 

ُتـعَر�س نتيجة درا�شتها  عدد اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها، وي�شع نظامًا لأعمالها، على اأن 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة - 16 -

يجتمع جمل�س الأمناء مرة كل ثالثة �شهور ب�شفة دورية، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور 

اأغلبية اأع�شائه، ويقوم اأمني �شر املجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء ويعر�شه 

على رئي�س جمل�س الأمناء ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأمني ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل 

موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

ـح  وت�شُدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة - 17 -

يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 

مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرَّ

اإذا دعت  الأمناء  اجتماع ملجل�س  تطلب عقد  اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  ويجوز 

�شرورة لذلك.

مادة - 18 -

ـب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شاته  ُيـعتَبـر م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمـن تغيَّ

ثالث مرات متوالية اأو �شت مرات خالل ال�شنة الواحدة بدون اإبداء عذر مقبول. 

ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو ُخـُلـو مكانه لأيِّ �شبب من 

والتنمية  العمل  وزارة  اإخطار  املجل�س  وعلى  الأمناء،  يحل حمله ع�شو يختاره جمل�س  الأ�شباب 

مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُتـ�شرَتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك.  الجتماعية 

ـلة ملدة �شلفه اإىل نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ
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ويجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله اإىل نهاية الدورة دون تعيني خَلـف له ب�شرط 

اأع�شاء  ُثـُلـث  اإليها عن  الإ�شارة  ال�شابقة  لالأ�شباب  الذين خال مكانهم  الأع�شاء  يزيد عدد  األ 

املجل�س واإل وجب عْر�س الأمر على اأع�شاء املجل�س لتعيني خَلـف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت 

اأماكنهم.

مادة - 19 -

اإذا  اأو  واحدة،  دفعة  الأقل  على  اأع�شائه  عدد  ُثـُلـث  منه  ا�شتقال  اإذا  الأمناء  ُيـَحـل جمل�س 

اأ�شبح عدد الأع�شاء الباقني لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.

ويف هاتني احلالتني تتوىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س.

مادة - 20 -

يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية: 

ـن به علـــى الأخ�س ا�شم كل ع�شـــو ولقبه وجن�شيته  1-  �شجـــل لقيـــد اأع�شاء مجل�ـــس الأمناء مبيَّ

ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت في بطاقة ال�شجل 

ال�شكاني المركزي.

ـع المحا�شر من الرئي�س واأمين  ن فيه محا�شر جل�شات مجل�س الأمناء، على اأن توقَّ 2-  �شجل تدوَّ

ال�شر.

3-  دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.

4-  دفتر لح�شاب الم�شرف.

5- �شجـــل لقيـــد جميـــع العقـــارات اأو المنقولت اأو غيرهـــا من الُعـَهـــد الم�شتديمة التـــي تملكها 

الموؤ�ش�شة، على اأن يثَبـت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كلٍّ منها وثمن �شرائها وتاريخه 

والمكان الموجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي هي في ُعـْهـدته و�شفته وعنوانه، كما يثَبـت في 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها. 

وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإىل البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.

كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُحـ�ْشـن �شري العمل، وُيـ�شرَتط 

ـم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقَّ

م�شل�شلة واأن ُتـخَتـم بخامت املوؤ�ش�شة، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.
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مادة - 21 -

�شه الت�شرف يف اأيِّ  ـن مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.

املدير  ُيـعتَبـر  احلالة  هذه  ويف  املجل�س،  ده  يحدِّ اأجر  مقابل  املدير  تعيني  يكون  اأن  ويجوز 

م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

الباب الرابع

املوارد املالية للموؤ�س�سة

مادة - 22 -

تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من: 

�شة لها من الموؤ�ش�شة. 1- المبالغ المخ�شَّ

2- الهبـــات والو�شايا النقدية والعينية والإعانات التي تح�شل عليها الموؤ�ش�شة من اأفراد العائلة 

التـــي ت�شـــرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية والتي ل تاأتي عن طريق اأيِّ �شكل من 

اأ�شكال جْمـع المال.

3- ح�شيلة بيع موجودات الموؤ�ش�شة الثابتة والمنقولة.

4- الأربـــاح الناتجة عن ا�شتثمار اأموال الموؤ�ش�شة وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين 

بعد اأْخـذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

5- اأيـــة مـــوارد اأخـــرى يقبلها مجل�ـــس الأمناء وفقـــًا للقانـــون ول تتعار�س مع النظـــام الأ�شا�شي 

للموؤ�ش�شة، وب�شرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

مادة - 23 -

ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا 

مما ُذِكـر اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة - 24 -

با�شتثناء  31 دي�شمرب من كل عام،  وتنتهي يف  يناير  اأول  للموؤ�ش�شة من  املالية  ال�شنة  تبداأ   

ال�شنة الأوىل التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.
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مادة - 25 -

رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كلٌّ يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة وعن اأيِّ 

ت�شرف فيها يكون خمالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة - 26 -

ـم فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س  ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظِّ

بها  الحتفاظ  املايل  لالأمني  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف  اأوجه 

ك�شلفة لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.

ول ُتـعتَبـر الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة-27-

البحرين ملراجعة  املعتَمـدين يف مملكة  اأو املراجعني  اأحد املحا�شبني  الأمناء  ـن جمل�س  يعيِّ

ح�شابات املوؤ�ش�شة، ويقدم تقريره اإىل جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإىل وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.

مادة - 28-

امل�شارف املعتَمدة،  اأحد  لدى  به  ـلت  �ُشـجِّ الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  توَدع 

وتخَطـر بذلك وزارة العمل والتنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل 

ال�شيك  ـع على  وقَّ اإذا  اإل  اأيُّ مبلغ من امل�شرف  ُيـ�شحب  ول  التغيري.،  تاريخ ح�شول  اأ�شبوع من 

الرئي�س والأمني املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة -  29 -

اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ُيـ�شَرف  ل 

ده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط. املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدِّ

ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على 

اأن ُتـعَر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة - 30 -

الت�سرفات املالية للموؤ�س�سة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف 
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اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.

ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 

اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.

ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة - 31 -

النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتـعتَبـر 

لورثته حق  اأو  الأ�شباب  لأيِّ �شبب من  َمـن �شقطت ع�شويته  اأو  املوؤ�ش�شة  لع�شو  ولي�س  للموؤ�ش�شة 

فيها.

مادة - 32 -

لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون خمالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب اخلام�ض

حل املوؤ�س�سة

مادة - 33 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ُثـُلـَثـي 

جمل�س الأمناء، وُيـن�َشـر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

مادة- 34 -

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجباريًا، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:

1-  اإذا ثبت عْجـُزها عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2-  اإذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحدَّ

3-  اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.
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وُيـن�َشـر يف  ـل  م�شجَّ بخطاب  للموؤ�ش�شة  املوؤقت  الغْلـق  اأو  باحلل  املخت�س  الوزير  قرار  ويبًلـغ 

اجلريدة الر�شمية. وللموؤ�ش�شة ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلـق املوؤقت اأمام املحكمة 

الر�شمية، وتف�شل  القرار يف اجلريدة  ن�ْشـر  الكربى املدنية خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

املحكمة يف الطعن على وجه ال�شتعجال.

مادة -35 -

اأو اإجباريًا وعلى القائمني باإدارتها وعلى  ُيـحَظـر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها اختياريًا 

موظفيها موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.

كما ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�ْشـر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية.

مادة - 36 -

ويجب  وباأجر،  لها  ـيًا  م�شفِّ الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ـن  تعيِّ املوؤ�ش�شة  حالة حل  يف 

ـي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة  على القائمني على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفِّ

باملوؤ�ش�شة عند طلبها. وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املوَدعة لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها 

ـي. الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة - 37 -

ـي بتوزيع الأموال الباقية على اجلهات اخلريية يف  بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

دها قرار احلل. مملكة البحرين والتي يحدِّ

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

مادة - 38 -

ُتـحفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�ْشـر قرار حلها 

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

الباب ال�ساد�ض

اأحكام ختامية

مادة - 39 -

ل ُيـعتَبـر اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيـده يف ال�شجل املعد لهذا 
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الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 40 -

ـن موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة وت�شرف  للموؤ�ش�شة اأن تعيِّ

ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا لـِـما يقرُّ

للموؤ�ش�شة ووفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 

وتعديالته.

مادة - 41 -

النظام فعلى  الواردة يف هذا  الن�شو�س  اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من  لْبـ�س  عند حدوث ِّ 

جمل�س الأمناء الرجوع اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقـَبـل اجلميع  ومبا ُذِكـر حترَّ

ومني، وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

كاتب العدل اخلا�ض 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )76( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تعيني مدير موؤقت

يجي اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف مملكة البحرين جلمعية خرِّ

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،

اجلامعة  يجي  خرِّ جمعية  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )66( رقم  القرار  وعلى 

الأمريكية يف بريوت يف مملكة البحرين، 

يجي اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف مملكة البحرين، وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية خرِّ

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2020/12/23 والثابتة فيها 

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،44  ،33  ،32 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )29، 

ل�شنة 1989، 

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

يجي اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف مملكة البحرين، و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية خرِّ

قرر الآتي:

مادة )1(

يجي اجلامعة الأمريكية  ـن ال�شيدة مي �شليمان حممد العتيبي مديرًا موؤقتًا جلمعية خرِّ ُتـعيَّ

لأحكام  ِوْفـقًا  الإدارة  ملجل�س  رة  املقرَّ الخت�شا�شات  لها  وتكون  البحرين،  يف بريوت يف مملكة 

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

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

الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(

يف  القرار  هذا  ن�ْشـر  لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  اأ�شهر  ثمانية  املوؤقت  املدير  مدة  تكون 

اجلريدة الر�شمية.



العدد: 3504 – الخميس 31 ديسمبر 2020

27

مادة )3(

ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 

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 )4(

دة  على املدير املوؤقت اأن يدعَو اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  على  ب�شهر  القرار  هذا  من   )2( باملادة 

ـنًا اأمورها املالية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة  ـاًل عن حالة اجلمعية مت�شمِّ مف�شَّ

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

ره النظام الأ�شا�شي  لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرَّ

يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(

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

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 24 دي�شمــبــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )120( ل�سنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2012

 ب�ساأن غرفة جتارة و�سناعة البحرين ال�سادرة بالقرار رقم )156( ل�سنة 2013

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

و�شناعة  جتارة  غرفة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل بالقانون رقم )16( ل�شنة 2020،  البحرين، املعدَّ

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة جتارة و�شناعة 

البحرين، ال�شادرة بالقرار رقم )156( ل�شنة 2013،

وبعد موافقة اجلمعية العمومية العادية لغرفة جتارة و�شناعة البحرين يف اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 8 نوفمرب2020،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بتعريف )الع�شو( الوارد يف املادة )1(، وبن�شو�س املواد )3( و)31( و)35( و)36( 

و)47( و)49( والفقرة الثانية من املادة )51( واملادة )65( واملادة )69( والفقرة الثانية من 

املادة )72( واملادة )80(، من الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )156( ل�شنة 2013، الن�شو�س الآتية:

الع�سو: تعريف   )1( "مادة 
الع�شو: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري اخلا�شع لع�شوية الغرفة بقوة القانون اأو بناًء على 

طلبه.

مادة )3(:

ـل قطاعات  اأ�ش�س اقت�شادية وطنية، ومتثِّ ُتـعتَبـر الغرفة موؤ�ش�شة ذات نفع عام قائمة على 

ـر عن اآرائهم وحتمي م�شاحلهم، وتكون لها ال�شخ�شية العتبارية، وتتمتع  اأ�شحاب الأعمال وتعبِّ

بال�شتقالل املايل والإداري، وتكون على عالقة تن�شيقية بالوزير من اأجل حتقيق اأهدافها.

د جمل�س الإدارة بعد موافقة اجلمعية العمومية مقر الغرفة الرئي�شي، كما يجوز ملجل�س  ويحدِّ
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الإدارة اإن�شاء فروع اأو مكاتب اأخرى لها باململكة. 

مادة )31(:

ـح الذي نال يف اآخر  يف حالة ُخـُلـو من�شب ع�شو جمل�س الإدارة، لأيِّ �شبب، يحل حمله املر�شَّ

ـلة ملدة �شلفه. انتخاب اأكرث الأ�شوات بعد اأع�شاء جمل�س الإدارة، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكمِّ

الرئي�س  ـه  وجَّ الأقل،  على  واحدة  �شنة  الإدارة  جمل�س  مدة  من  وبِقيت  الإحالل  ر  تعذَّ واإذا 

الدعوة للجمعية العمومية العادية لالنعقاد لنتخاب الع�شو اأو الأع�شاء املطلوبني ل�شْغـل الع�شوية 

ال�شاغرة.

يدعو  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  عدد  ن�شف  من  لأكرث  ال�شاغرة  املنا�شب  جتاُوز  حالة  ويف 

الرئي�س اأو اأحد نائَبـيه اأو الوزير يف حالة غيابهم - بح�شب الأحوال - اجلمعية العمومية العادية 

الإدارة ن�شابه  فْقـد جمل�س  تاريخ  اأ�شهر من  للغرفة خالل ثالثة  اإدارة جديد  لنتخاب جمل�س 

القانوين.

مادة )35(:

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

قرارات املجل�س.

ويْخـِطـر الرئي�س الوزير بقرارات وتو�شيات جمل�س الإدارة خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 

�شدور القرار اأو التو�شية. 

 واإذا راأى الوزير اأن اأيًا من قرارات وتو�شيات جمل�س الإدارة يخرج عن اخت�شا�س الغرفة اأو 

يت�شمن خمالفة للقانون اأو خروجًا على ال�شيا�شة العامة للدولة، كان له العرتا�س عليها خالل 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو التو�شية، واإعادتها اإىل الغرفة م�شفوعة باأ�شباب 

ـنتها خمالفة  ت الغرفة على قرارها اأو تو�شيتها اأو �شمَّ العرتا�س لإعادة النظر فيها، فاإذا اأ�شرَّ

جديدة ُعـِر�س الأمر على جمل�س الوزراء لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

مادة )36(:

يجب على ع�شو جمل�س الإدارة لدى نظر املجل�س لأيِّ مو�شوع تكون له فيه م�شلحة �شخ�شية 

ـح عن ذلك كتابة مبجرد علمه  مبا�شرة اأو غري مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات ع�شويته اأن ُيـف�شِ

بنظر املو�شوع، ول يجوز له ح�شور مداولت املجل�س اأو املكتب التنفيذي ب�شاأن هذا املو�شوع اأو 

الت�شويت عليه.

مادة )47(:

هذه  يف  عليها  املن�شو�س  الإجراءات  ُتـتَّـخذ  ومل  القانوين  ن�شابه  الإدارة  جمل�س  فقَد  اإذا 

الغرفة  قيام  دون  َتـُحـْول  اأو  جوهري  ب�شكل  ـر  توؤثِّ اإدارية  اأو  مادية  ظروف  طراأت  اأو  الالئحة، 

ملقت�شيات  ِوْفـقًا   - للوزير  يجوز  للدولة،  العامة  ال�شيا�شة  عن  الإدارة  جمل�س  حاَد  اأو  مبهامها، 
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امل�شلحة العامة - اأن يدعو اجلمعية العمومية غري العادية للنظر يف اأمر حل املجل�س، فاإذا مل 

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

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

جمل�س اإدارة جديد.

مادة )49(

تتلقى جلنة النتخابات من الإدارة املخت�شة بالغرفة جدوًل باأ�شماء الأع�شاء الذين يحق 

نًا فيه عدد الأ�شوات امل�شتَحـقة لكل منهم يف القرتاع ح�شب راأ�شماله ال�شادر  لهم النتخاب مدوَّ

ـد ب�شجالت الغرفة، على اأن تتم مطابقة ما ورد باجلدول امل�شار اإليه مع �شجالت الوزارة. املقيَّ

الفقرة الثانية من المادة )51(:

ـح  ـَر�شُّ م طلبات اإدراج ال�شم وت�شحيح البيانات اخلا�شة بالقيد قبل موعد التَّ على اأن تقدَّ

مي الطلبات من ِقـَبـل رئي�س جلنة  لع�شوية جمل�س الإدارة بثالثة اأيام عمل، وُتـعطى اإفادات ملقدِّ

النتخابات مبا يفيد ذلك.

مادة )65(:

اإعالن فوزهم يف  مة من املر�شحني الذين مل يتم  مات املقدَّ ـَظـلُـّ التَّ تتلقى جلنة الطعون يف 

النتخابات خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإعالن نتيجة النتخاب.

مادة )69(:

ل يجوز للجان الدائمة واملوؤقتة خماطبة اجلهات احلكومية اأو اجلهات اخلا�شة لال�شتئنا�س 

براأيها يف املو�شوعات املعرو�شة عليها اأو احل�شول منها على املعلومات الالزمة لها اإل عن طريق 

الرئي�س، ويجوز له تفوي�س روؤ�شاء اللجان يف ذلك.

الفقرة الثانية من المادة )72(:

وجتتمع اللجان الدائمة �شت مرات �شنويًا كحد اأدنى اأو كلما دعت احلاجة لذلك، ويتم ذلك 

بدعوة من رئي�شها، على اأن تعقد اجتماعاتها مبقر الغرفة خالل �شاعات الدوام الر�شمي. 

مادة )80(:

والهيئات  الوزارات  مع  م�شرَتكة  جلان  ت�شكيل  انعقاده  دورة  خالل  الإدارة  ملجل�س  يجوز 

واملوؤ�ش�شات احلكومية ملناق�شة املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك، وتعزيز العالقات بني الغرفة 

والأطراف ذوي العالقة. وله كذلك ت�شكيل جلان م�شرَتكة بالتن�شيق مع كل من جمل�شي النواب 

وال�شورى واملجال�س البلدية واأمانة العا�شمة والحتادات واجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية، اإذا راأى 

جمل�س الإدارة وجود حاجة لذلك."
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املادة الثانية

ُتـ�شاف اإىل الالئحة التنفيذية لقانون غرفة جتارة و�شناعة البحرين فقرة ثانية جديدة اإىل 

ـاهما الآتي: املادة )58(، وفقرة ثالثة جديدة اإىل املادة )67( ن�شَّ

:)58( للمادة  ثانية  "فقرة 
دها جلنة  التي حتدِّ وال�شوابط  لل�شروط  ِوْفـقًا  اإلكرتونيًا  اأو  يدويًا  القرتاع  يكون  اأن  ويجوز 

النتخابات.

فقرة ثالثة للمادة )67(:

وي�شتمر عمل هذه اللجان اإىل حني انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد."

املادة الثالثة

اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من  على رئي�س جمل�س 

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

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 29 دي�شمـبــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )85( ل�سنة 2020

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�سنة 2020 

 ب�ساأن ال�سرتاطات والإجراءات ال�سحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها 

 يف املحال التجارية وال�سنـاعية

  )COVID-19( لحتـواء ومْنـع انت�سار فريو�ض كورونـا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

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 القرار رقم )61( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )38( ل�شنة 2020 

وال�شناعية  التجارية  املحال  ـباعها يف  اتِّ ـن  يتعيَّ التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن 

 ،)COVID-19( لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 -2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020  

وال�شرتاطات  الإجراءات  ببع�س  املتعلقة  القرارات  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا )COVID-19( والقرارات الأخرى املتعلقة بانت�شار الفريو�س 

ملدة �شهرين اإ�شافيني،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

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 اِتِّ التي يتعيَّ

)COVID-19(، حتى 28 فرباير 2021. 

املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                          

     وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )86( ل�سنة 2020

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�سنة 2020 

 ب�ساأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّـن اتِّـخاذها

 يف املحال التجارية وال�سناعية لحتواء ومْنـع انت�سار

  )COVID-19( فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

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(

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

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

وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )39( ل�شنة 2020 

ـخاذها يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء  ـن اتِّ ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

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

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 -2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020 

وال�شرتاطات  الإجراءات  ببع�س  املتعلقة  القرارات  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا )COVID-19( والقرارات الأخرى املتعلقة بانت�شار الفريو�س 

ملدة �شهرين اإ�شافيني، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي

املادة الأوىل

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

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

)COVID-19(، حتى 28 فرباير 2021. 
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املادة الثانية  

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                                                                         

           

       وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )87( ل�سنة 2020

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�سنة 2020 

 ب�ساأن وْقــف حت�سيل اأجرة ال�ست�سارة الطبية العامة

 الواردة يف القرار  رقم )2( ل�سنة 2017

ب�ساأن ر�سوم اخِلـْدمات ال�سحية لغري البحرينيني

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)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، 

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

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

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2020 با�شتمرار العمل باأحكام القرار رقم )47( ل�شنة 2020 

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

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

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 - 2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020 

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

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

اخِلـْدمات ال�شحية لغري البحرينيني، ملدة �شهرين اإ�شافيني،  

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

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   2017 ل�شنة  رقم )2(  القرار  الواردة يف  العامة  الطبية 

البحرينيني، حتى 28 فرباير 2021. 
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املادة الثانية

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

     

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )88( ل�سنة 2020

 با�ستمرار العمل وتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )64( ل�سنة 2020 

 ب�ساأن بع�ض التدابري الوقائية التي يتعيَّـن اتِّـخاذها

 عند �سراء بع�ض ال�سلع من املحال التجارية وال�سناعية

  )COVID-19( لحتواء ومْنـع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

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

،)COVID-19(

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 -2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020 

وال�شرتاطات  الإجراءات  ببع�س  املتعلقة  القرارات  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا )COVID-19( والقرارات الأخرى املتعلقة بانت�شار الفريو�س 

ملدة �شهرين اإ�شافيني، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )اأوًل( من املادة الأوىل من القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية  ـن اتِّ التدابري الوقائية التي يتعيَّ

لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي: 

اأوًل(:  )البند  الأولى  "المادة 
اأوًل: ال�شماح بفْتح ُغـَرف تبديل المالب�س بالمحال التجارية، مع اللتزام بال�شتراطات الآتية:  

اأ- ال�ستراطات الخا�سة بُغـَرف تبديل المالب�ض:

1- تعقيم الُغـَرف ب�شورة م�شتمرة وخا�شة بعد كل ا�شتخدام.  
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2- تنظيم النتظار لم�شتخِدمي منطقة ُغـَرف التبديل بح�شب الم�شاحة بما ي�شمن التباعد 

الجتماعي بحيث يكون مترين بين كل �شخ�س واآخر. 

ق الإر�شادات الخا�شة بالتباعد الجتماعي على الأر�شيات ب�شكل وا�شح.  3- ل�شْ

4- تخ�شي�س مكان خا�س للمالب�س الم�شتخَدمة. 

ب- ا�ستراطات م�ستخِدمي ُغـَرف تبديل المالب�ض: 

ـم الكحولي.  1- تعقيم اليدين بالمعقِّ

ـام.   2- اللتزام بلْبـ�س الكمَّ

ج- ا�ستراطـــات المالب�ـــض: اأن يتم تعقيم المالب�س الم�شتخَدمـــة اأو عدم ا�شتخدامها مرة اأخرى 

لمدة 48 �شاعة." 

املادة الثانية

التي  الوقائية  التدابري  بع�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )64( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار  ـن اتِّ يتعيَّ

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، حتى 28 فرباير 2021. 

املادة الثالثة

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

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                       

                        

            وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م
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املجل�ض الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )48( ل�سنة 2020

ب�ساأن الرقابة على جودة الأجهزة واملنتجات الطبية 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

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

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

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

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 باملوا�شفات وال�شرتاطات والتجهيزات ال�شحية الواجب 

توافرها يف عيادات الأطباء اخلا�شة،

م�شت�شفى  واإدارة  باإن�شاء  الرتخي�س  اإجراءات  ب�شاأن   1987 ل�شنة  رقم )21(  القرار  وعلى 

خا�س،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 1987 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 

الواجب توافرها يف من�شاآت وجتهيزات امل�شت�شفيات اخلا�شة،

الطبية  والتجهيزات  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

الواجب توافرها للرتخي�س لالأطباء بفْتـح عيادات خا�شة طوال 24 �شاعة والعطالت الر�شمية، 

ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2003، املعدَّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم املراكز الطبية،

املوؤ�ش�شات  يف  الإ�شعاعية  التطبيقات  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية،
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وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2016 باإ�شدار قائمة املهن الطبية املعاونة،

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

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

قرر الآتي:

التعريفات

مادة )1(

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية.

ال�سخ�ض: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري.

الجهاز والمنَتـج الطبي:

اأ( اآلـــة اأو اأداة اأو جهـــاز تطبيـــق طبي اأو جهاز زْرع اأو كوا�شف ومعاييـــر مخبرية اأو برامج اأو مواد 

ـِنـعـــت لت�شتخدم وحدها اأو مـــع اأجهزة اأخرى  ت�شغيـــل اأو اأيـــة اأداة �شبيهـــة اأو ذات عالقة، �شُ

لالإن�شان، لهدف اأو اأكثر من الأهداف الآتية:

ـد اأو عالج اأو تخفيف اأو ت�شكين الأمرا�س. 1- ت�شخي�س اأو وقاية اأو ر�شْ

ـد اأو عالج اأو تخفيف وت�شكين الإ�شابات اأو التعوي�س عن تلك الإ�شابات  2- ت�شخي�س اأو ر�شْ

اأو الإعاقات.

3- فْحـ�س اأو اإحالل اأو تعديل اأو دْعـم ت�شريحي اأو وظيفي لأع�شاء ج�شم الأن�شان.

4- دْعـم الحياة اأو تمكينها من ال�شتمرار.

5- تنظيم الحمل.

6- تعقيم الأجهزة الطبية.

ـنات  7- اإعطاء المعلومات لغر�س طبي اأو ت�شخي�شي عن طريق الفحو�شات المخبرية للعيِّ

الماأخوذة من ج�شم الإن�شان.

ـِنـعت من اأجله مـــن دون العقار  ــــق الغر�س الفعلي الـــذي �شُ ب( الأجهـــزة التـــي ل يمكن اأن تحقِّ

الدوائي اأو العامل المناعي اأو التحولت الأي�شية واإنما ت�شاعد في تحقيق مفاعيلها فقط.
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ملحقات الأجهزة والمنتجات الطبية: المنتجات التي يتم ت�شنيعها خ�شي�شًا ل�شتخدامها مع 

ـِنـع من اأجله. جهاز طبي لتمكين ذلك الجهاز من تحقيق الغر�س الذي �شُ

د بالكامل: الجهاز الطبي الم�شتخـــدم الذي تم تحديثه ليعمل  الجهـــاز والمنَتــــج الطبي المجـــدَّ

كالجهاز الجديد ويخ�شع للمتطلبات ذاتها الخا�شة بمطابقة الجهاز الجديد.

ـِنـعـــت لت�شتخدم  الأجهـــزة والمنَتـجـــات الطبيـــة المخبريـــة والت�سخي�سيـــة: الأجهـــزة التـــي �شُ

وحدها اأو مع اأجهزة اأخرى في عملية ت�شخي�س اأو مطابقة اأو متابعة الحالت المَر�شية من خالل 

ـنات منه، وت�شمل الكوا�شف المخبرية واأوعية  اختبارات ُتـجَرى خارج الج�شم الحي با�شتعمال عيِّ

ـنات والبرامج الت�شغيلية. العيِّ

المن�ســـاأة: اأيُّ كيـــان قانوني يزاول ن�شاطًا فـــي المملكة يتعلق بالأجهـــزة والمنَتـجات الطبية مثل 

ـع في ت�شويقه اأو توزيعه لها. ـنِّ ت�شنيعها اأو ا�شتخدامها اأو ت�شويقها اأو توزيعها اأو تمثيل الُمـ�شَ

ــــع: ال�شخ�ـــس الم�شئـــول عن ت�شميـــم وت�شنيع الجهـــاز والمنَتـج الطبـــي لغر�س طْرحه  الُمـ�َسـنِّ

ـعـــًا من ِقـَبـله اأو  ـنَّ ـمًا اأو ُمـ�شَ لال�شتخـــدام تحت ا�شمـــه، �شواء كان الجهاز والمنَتــــج الطبي م�شمَّ

بوا�شطة طرف اآخر نيابة عنه.

ــــع لدى الهيئة ِوْفـق  ـنِّ ـع لتمثيل الُمـ�شَ ـنِّ الممثـــل المعتَمـــد: ال�شخ�س المفوَّ�س كتابيًا مـــن الُمـ�شَ

ـع لدى الهيئة. ـنِّ دة مثل تمثيل الُمـ�شَ مهام محدَّ

د الجهاز والمنَتـج الطبي اإلى المملكة. الم�ستوِرد: ال�شخ�س الأول في �شل�شلة التوريد الذي ُيـَورِّ

ـر الجهـــاز والمنَتـج الطبـــي لم�شتخِدمه  المـــوزِّع: ال�شخ�ـــس الأول فـــي �شل�شلة التوريـــد الذي يوفِّ

النهائي.

�سجـــل الأجهـــزة والمنَتـجـــات الطبيـــة: قاعدة بيانات الأجهـــزة والمنَتـجات الطبيـــة والمن�شاآت 

الم�شتخِدمة لها.

مركـــز الأجهـــزة والمنَتـجات الطبية: نظام لإدارة قاعـــدة المعلومات الخا�شة بكل ما له عالقة 

ب�شالمة واأداء الأجهزة والمنَتـجات الطبية واتخاذ الإجراءات المنا�شبة حيال البالغات.

د بالكامل  ت�سويـــق الجهـــاز والمنَتـج الطبي في ال�سوق: توفير جهـــاز ومنَتـج طبي جديد اأو مجدَّ

في المملكة مجانًا اأو بمقابل، �شواء كان للتوزيع اأو لال�شتخدام.

ـر فيها الجهاز والمنَتـج الطبي  ا�ستخدام الجهاز والمنَتـج الطبي في الخدمة: المرحلة التي يوفَّ

ـِنـع من اأجله. للم�شتهلك بهدف ا�شتخدامه في المملكة لأداء الغر�س الذي �شُ

الدعاية والإعالن لالأجهزة والمنَتـجات الطبية: اأيُّ بيان �شواًء مكتوبًا اأو مقروءًا اأو م�شموعًا اأو 

مرئيًا اأو خالف ذلك بهدف الترويج لالأجهزة والمنَتـجات الطبية اأو بيعها اأو ت�شويقها.

ـق من مطابقة الأجهزة والمنَتـجات الطبية لال�شتراطات المعتَمـدة  ـَحـقُّ ـق: مكتب للتَّ مكتب التَّـَحـقُّ

ـع وم�شتخِدم الجهاز  ـنِّ مـــن ِقـَبـل الهيئة ويعمل كطرف ثالث موجود في المملكة وم�شتقل عن ُمـ�شَ

الطبي المراد تقييمه.



العدد: 3504 – الخميس 31 ديسمبر 2020

42

مادة )2(

الإجراءات  تطبيق  خالل  من  اململكة  يف  العامة  ال�شحة  حماية  اإىل  القرار  هذا  يهدف 

وال�شرتاطات التي ت�شمن حماية �شحة و�شالمة املر�شى واجلمهور وم�شتخِدمي اجلهاز واملنَتـج 

ـد من �شالمة الأجهزة واملنَتـجات الطبية خالل مراحل ت�شنيعها وت�شويقها  الطبي، وذلك للتاأكُّ

الأجهزة  مطابقة  ل�شمان  الالزمة  امل�شئوليات  وحتديد  الإجراءات  اتخاذ  عرب  وا�شتخدامها 

واملنَتـجات الطبية املطروحة يف اململكة جلميع معايري ومتطلبات هذه القرار.

مادة )3(

واملنَتـجات  امل�شتخِدمة لالأجهزة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  القرار على جميع  اأحكام هذا  ـق  تطبَّ

وامل�شتوردين  املعتَمـدين  وممثليهم  ـعين  ـنِّ والُمـ�شَ والت�شخي�شية  املخربية  والأجهزة  الطبية 

ق يف اململكة مثل العد�شات  عني، بالإ�شافة اإىل جميع الأجهزة واملنَتـجات الطبية التي �شت�شوَّ واملوزِّ

الال�شقة واأجهزة الليزر امل�شتخَدمة لأغرا�س جتميلية غري جراحية وملحقاتها.

مادة )4(

الإجراءات  واتخاذ  اململكة  يف  الطبية  واملنَتـجات  الأجهزة  ا�شتخدام  مراقبة  الهيئة  تتوىل 

املر�شى واجلمهور  ـق �شالمة  يحقِّ ا�شتخدامها و�شيانتها مبا  ل�شمان �شالمة  واملالئمة  الالزمة 

اأو امل�شتخِدمني اإذا ظهر لها من  وم�شتخدمي اجلهاز واملنَتـج الطبي، كما تقوم باإبالغ املر�شى 

خالل ممار�شتها ملهامها الرقابية على الأجهزة واملنَتـجات الطبية عدم مطابقة اجلهاز اأو املنَتـج 

الطبي لأحكام هذه القرار.

مادة )5(

فيه  ـد  تقيَّ ومن�شاآتها  الطبية  واملنَتـجات  الأجهزة  لت�شجيل  اإلكرتونيًا  �شجاًل  الهيئة  تن�شىء 

كافة البيانات املتعلقة باجلهاز واملن�شاأة وعلى الأخ�س ا�شم اجلهاز ورقمه الت�شل�شلي وبلد املن�شاأ 

وعمره الفرتا�شي، ويكون الغر�س منه الآتي:

ـر واإدارة المعلومات المطلوبة لت�شجيل الأجهزة والمنَتـجات الطبية ومن�شاآتها. 1- ح�شْ

2- عمل ت�شوُّر عن حْجـم �شوق الأجهزة والمنَتـجات الطبية في المملكة.

3- توفيـــر معلومات عـــن المن�شاآت العاملة في ت�شنيع اأو تاأمين الأجهـــزة والمنتجات الطبية في 

المملكة.

ق لهـــا اأو تكون م�شتخَدمة فعليًا  4- توفيـــر معلومـــات عن الأجهزة والمنَتـجات الطبية التي �شي�شوَّ

في المملكة.
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مادة )6(

الذين  ـعين  ـنِّ للُمـ�شَ املعتَمـدين  واملمثلني  ـعين  ـنِّ والُمـ�شَ عني  واملوزِّ امل�شتوردين  على  يجب 

ميار�شون اأن�شطة توريد اأو توزيع الأجهزة واملنَتـجات الطبية احل�شول على ترخي�س من الهيئة.

مادة )7(

ـ�شة من ِقـَبـل الهيئة،  يجب اأن يتم ا�شتخدام اجلهاز واملنَتـج الطبي يف من�شئات �شحية مرخَّ

ول يجوز ت�شنيع اأو اإدخال اأيُّ جهاز ومنَتـج طبي اإىل اململكة اأو طْرحه يف اأ�شواقها اأو ا�شتخدامه 

فيها، اإل بعد ت�شجيله لدى الهيئة واحل�شول على اإذن كتابي بالت�شويق منها. ول يجوز نْقـله اأو 

�س منه اأو ت�شديره دون اأْخـذ موافقة كتابية من الهيئة بذلك.  اإعادة بيعه اأو التخلُـّ

مادة )8(

على جميع املن�شاآت ال�شحية اأْخـذ موافقة الهيئة على ا�شتخدام الأجهزة واملنَتـجات الطبية 

قبل ا�شتخدامها. 

مادة )9(

ـحة  على جميع امل�شتوردين �شمان تخزين ونْقـل اجلهاز واملنَتـج الطبي ِوْفـق التعليمات املو�شَّ

يكون  بذلك  اللتزام  عدم  حالة  ويف  الطبي،  املنَتـج  اأو  باجلهاز  املرفقة  ـع  ـنِّ الُمـ�شَ تو�شيات  يف 

للهيئة اإلغاء ت�شجيل اجلهاز الطبي اأو اإلغاء رخ�شة امل�شتورد.

مادة )10(

بعد  اإل  له  والإعالن  الدعاية  اأو  الطبي  واملنَتـج  اجلهاز  ت�شويق  �شخ�س  اأيِّ  على  ُيـحَظـر 

احل�شول على ترخي�س بذلك من الهيئة.

وال�شالمة  اجلودة  ملعايري  املطابقة  الطبية  واملنَتـجات  لالأجهزة  الت�شويق  ترخي�س  ويكون 

اأو  اأو حلني انتهاء �شالحية �شهادة اجلودة اخلا�شة باجلهاز  العاملية �شاحلًا ملدة )12( �شهرًا 

املنَتـج اإيهما اأقرب.

اجلودة  ملعايري  املطابقة  الطبية  واملنَتـجات  لالأجهزة  والإعالن  الدعاية  ترخي�س  ويكون 

وال�شالمة العاملية. وُيـعتَبـر الرتخي�س ملغى يف حالة تغيري اأيٍّ من املحتوى الإعالين املواَفـق عليه 

م�شبقًا.
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مادة )11(

واملنَتـجات  الأجهزة  مركز  يتلقاها  التي  البالغات  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ باملراجعة  الهيئة  تقوم 

الطبية لديها، وتتخذ يف �شاأنها الإجراءات الالزمة ل�شمان �شالمة ال�شحة العامة، وتقوم عند 

احلاجة باإ�شدار تنبيهات ال�شالمة امليدانية لتوعية م�شتخِدمي اجلهاز واملنَتـج الطبي للمر�شى 

واملنَتـج  اجلهاز  ـع  ـنِّ ُمـ�شَ مع  التنبيهات  وحمتوى  ن�س  مبراجعة  اأي�شًا  تقوم  كما  العالقة،  ذوي 

الطبي اأو املمثل املعتَمـد قبل اإ�شدار التنبيه.

مادة )12(

�س �شحة اأو  للهيئة �شْحـب اأو حْظـر ا�شتخدام اأيِّ جهاز ومنَتـج طبي متى ظهر لها اأنه قد يعرِّ

�شالمة املر�شى وامل�شتخِدمني للخطر.

مادة )13(

�س من الأجهزة واملنَتـجات  مع مراعاة املادة )7( من هذا القرار، على جميع املن�شاآت التخلُـّ

العمر  يتجاوز  الطبية مبا  واملنَتـجات  الأجهزة  ا�شتخدام  ال�شرتاطات، ول يجوز  الطبية ح�شب 

الفرتا�شي لها.

مادة )14(

ـق مع ا�شتمرار م�شئولية  ـَحـقُّ يجوز للهيئة تفوي�س بع�س املهام الواردة يف هذه القرار ملكاتب التَّ

الهيئة عن تلك املهام.

مادة )15(

للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة عند خمالفة اأيِّ حكم من اأحكام هذا القرار.

مادة )16(

ُيـ�شِدر الرئي�س التنفيذي للهيئة ال�شرتاطات وال�شوابط والإجراءات واملعايري والقرارات 

الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

مادة )17(

يتم احت�شاب فئات ر�شوم على اخِلـْدمات والطلبات الوارد الن�س عليها باأحكام هذا القرار 

والتي تهدف اإىل املراجعة والتقييم ل�شمان جودة اخِلـْدمات ال�شحية وم�شتويات الأداء.
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مادة )18(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 

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

 رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1442هـ

الـمـــــوافــــــق: 29 دي�شمــبـــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )263( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة عراد - جممع 244

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،

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

منطقة  يف  الكائنة  و01016214   01016213 01016212و  اأرقام  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
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عراد جممع 244 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلْدمات 

عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا   )PS( العامة  واملرافق 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 23 نوفمبــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )264( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة باربار - جممع 526

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 05031738 الكائن يف منطقة باربار جممع 526 �شمن ت�شنيف مناطق  ي�شنَّ
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القرار، وتطبَّق عليه  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  ِوْفقًا   )RHB( املت�شل ب ال�شكن 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 23 نوفمبــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )274( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف وتغيري ت�سنيف عدد من العقارات

يف منطقة قاليل – جممع 255

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،

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   255 – جممع  قاليل  منطقة  يف  الكائن   02035132 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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ـر ت�شنيف العقارين رقم 02017585 ورقم 02012981  مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(، و يغيَّ

اإىل   )RB( ال�شكن اخلا�س ب 255 من ت�شنيف مناطق  – جممع  الكائنني يف منطقة قاليل 

ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(  ِ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(

ُيلغى 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�ْشِره.

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م



العدد: 3504 – الخميس 31 ديسمبر 2020

54



العدد: 3504 – الخميس 31 ديسمبر 2020

55

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )284( ل�سنة 2020

ملي – جممع 715 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الرَّ

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 07030741 الكائن يف منطقة الرملي – جممع 715 من ت�شنيف 
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اإىل ت�شنيف   )MOH( ومناطق امل�شاريع الإ�شكانية ،)PS( العامة مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS(،  ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

   وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )285( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة حمد - جممع 1213

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات اأرقام 10042734 و 10042735 و 10042736 و 10042737 الكائنة 
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يف منطقة مدينة حمد - جممع 1213 من ت�شنيف مناطق املواقع الأثرية )AR( اإىل ت�شنيف 

ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق  مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفقًاً 

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�شره.

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )286( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة املعامري - جممع 636

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

636 �شمن ت�شنيف  املعامري - جممع  الكائن يف منطقة   06026216 العقار رقم  ـف  ي�شنَّ
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ق  مناطق ال�شناعات اخلفيفة )LD( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

  وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )287( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة الزجن - جممع 358

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،

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

وزارة 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، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

 - الزجن  منطقة  يف  الكائنني   03262327 ورقم   03262328 رقم  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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جممع 358 من ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( اإىل ت�شنيف مناطق املعار�س التجارية 

)COM( ب�شرط الدمج مع العقارين رقم 03262326 ورقم 03262289 ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف 

اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )289( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة جو – جممع 960

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

960 من ت�شنيف  – جممع  الكائن يف منطقة جو   12012059 رقم  العقار  ـر ت�شنيف  يغيَّ
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–  ِوْفـقًا   )PS( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة  )RA( مناطق ال�شكن اخلا�س اأ

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

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

   وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )291( ل�سنة 2020

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 1218

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،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ـف العقار رقم 10036122 الكائن يف منطقة مدينة حمد - جممع 1218 �شمن ت�شنيف  ي�شنَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

                                                وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1442هـ

المــــــــوافـــق: 24 دي�شمــــــــــــبر 2020م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )292( ل�سنة 2020

ملي - جممع 744 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة الرَّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

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

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

 ،  07032598  ،  07032597،  07032596،  07032595 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  يغري 
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الكائنة يف منطقة    070325614  ،  070325613  ،  070325611  ،  070325600،  07032599

ت�شنيف  اإىل   )B3( الثالثة طوابق ذات  العمارات  مناطق  ت�شنيف  744 من  ملي - جممع  الرَّ

عليها  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )S( اخلدمية  املناطق 

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

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

  

   وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 24 دي�شمبــــــــــــر 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية

اإعالن رقم )8( ل�سنة 2020

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا   

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها والت�شاميم ال�شناعية املنق�شية احلقوق.

   و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب.

2- تاريخ انق�شاء الحقوق.

3- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية والـِمـْلـكية ال�سناعية
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ا�شتنادا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

رقم
رقم الر�سم اأو النموذج 

ال�سناعي
�سبب انق�ساء احلقوقتاريخ انق�ساء احلقوق

لنتهاء مدة احلماية17042020/10/24

لنتهاء مدة احلماية27072020/11/15
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جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، ال�شادرة بقرار وزير  للقانون رقم )51( ل�شنة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب �شركة )اإن. اي. اأري�شتودميو 

ميكانيكال اآند اإنريجي اإجنينرينغ كون�شالتنت�س ليمتد(، ترخي�س هند�شي رقم: ف ب/137 قد 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. مت �شطبه من �شجل املكاتب الهند�شية املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

 املهند�سة مرمي اأحمد جمعان 

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

�شدر بتاريخ: 28 دي�شمبر 2020م

اإعالن باإلغاء رخ�ض مزاولة املهن الهند�سية
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جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

تنبيه ملن يهمه الأمر

 

مبا له من �شالحيات مبوجب املادة احلادية ع�شرة فقرة رقم )1( من الالئحة التنفيذية 

وزير  بقرار  ال�شادرة  الهند�شية،  املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة2014 يف  للقانون رقم )51( 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين رقم )27( ل�شنة 2016.

اإ�س  يعلن رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية باأن مكتب )تكنيكا واي برويكتو�س 

اإي - فرع ل�شركة اأجنبية(، ترخي�س هند�شي رقم: ف ب/187 قد مت �شطبه من �شجل املكاتب 

ـ�س لها مبزاولة املهن الهند�شية مبملكة البحرين. الهند�شية املرخَّ

وعليه ل يحق له التعامل مع اجلمهور اأو خالفهم بهذه ال�شفة وذلك اعتبارًا من تاريخ 31 

دي�شمرب 2020.

                            املهند�سة مرمي اأحمد جمعان 

رئـي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�سية 

�شدر بتاريخ: 28 دي�شمبر 2020م
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رقم الدعوى: 2020/9/غرفة

اإعادة الإعالن مبوعد ح�سور جل�سة اأمام الهيئة

المدعـــي: بنـــك البحريـــن وال�شرق الأو�شط )�ـــس. م. ب(، وكيلتـــاه المحامية الأ�شتـــاذة زينات 

عبدالرحمن المن�شوري والمحامية الأ�شتاذة اأمل عدنان الع�شيري.

عنوانهما: المنامة، يونايتد تاور 316، الطابق 33، مكتب 3303، طريق 4609، بحرين باي 346.

المدعى عليها الأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك.   

عنوانها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51، الدور الخام�س، 

مكتب رقم 21.

المدعى عليها الثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

اآخر عنوان معلوم لها: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شارع مبارك الكبير، برج الدروازة 51.

المدعى عليها الثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنوانهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، القاهرة، جاردن �شيتي، ق�شم ق�شـــر النيل، �شارع كورني�س 

النيل، 1085 الدور الأر�شي. 

المدعى عليها الرابعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنوانهـــا: جمهوريـــة م�شر العربيـــة، القاهرة، جاردن �شيتي، ق�شم ق�شـــر النيل، �شارع كورني�س 

النيل، 1085 الدور الأر�شي.

المدعى عليه الخام�ض: عبداهلل على الخليفة ال�شباح.             

عنوانه: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبداهلل ال�شالم، �شارع 11، قطعة 1، منزل رقم 

 .29

المدعى عليه ال�ساد�ض: طارق اإبراهيم عبدالوهاب الفار�س.

عنوانه: دولة الكويت، محافظة الكويت، �شاحية عبداهلل ال�شالم، �شارع عبدالوهاب عبدالعزيز 

العثمان، قطعة 1، منزل 47.                             

المدعى عليه ال�سابع: مجيد من�شور ال�شراف.   

عنوانه: دولة الكويت، محافظة حولي، منطقة بيان، القطعة 10، جادة 4، منزل 21.   

المدعى عليه الثامن: ول�شون �شاوؤول بنجامين.

اآخـــر عنـــوان معلوم له: دولـــة الكويت، الجابرية،  �شارع ال�شيد محمـــد ال�شيد عمر، القطعة 11، 

منزل 31.

وكيلتهم جميًعا عدا الثانية: المحامية الأ�شتاذة هيا را�شد اآل خليفة.

عنوانها: مملكة البحرين، المنامة، المنطقة الدبلوما�شية، بناية بنك البحرين للتنمية، الطابق 

الأول. 

اإعالنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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اآنفًا مبوعد ح�شور  املذكورة  الثانية  املنازعات للمدعى عليها  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

جل�شة 12 يناير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا، واملقرر عقدها مبقر غرفة البحرين لت�شوية 

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

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

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار 

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

     

   مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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رقم الدعوى: 2020/20/غرفة

اإعالن بجدول املواعيد رقم1  املحرر بتاريخ 28 دي�سمرب2020 

المدعي: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي  ، وكيله المحامي الأ�شتاذ قي�س حاتم الزعبي.

عنوانه: مملكة البحرين، المنامة 346، �شارع 4626، مبنى 14011 الطابق 16.

المدعى عليه الأول: بنك بي اإن بي باريبا، وكيله المحامي الأ�شتاذ ح�شن علي ر�شي. 

عنوانه: مملكة البحرين، المنامة 317، �شارع 1705، مبنى 361، الطابق 18.

المدعى عليها الثانية: �شركة الق�شيبي للتجارة والخدمات المحدودة . 

اآخر عنوان معلوم لها: مملكة البحرين، المنامة مجمع 316، �شارع 3، مبنى 365، �شقة 103.

المدعـــى عليهـــا الثالثـــة: الموؤ�ش�شة الم�شرفيـــة العالمية، وكيلها المحامـــي الأ�شتاذ نزار عقيل 

رئي�س.

عنوانـــه: مملكـــة البحرين، الق�شيبية 338، طريـــق 3801، مكاتب الخليـــج الفاخرة، مبنى 15، 

الطابق العا�شر، مكتب 104.

جدول املواعيد رقم 1 املحرر بتاريخ 28 دي�سمرب 2020

الجتماع الأول بتاريخ 28 دي�شمبر 2020 عند ال�شاعة 00:12 ظهًرا والمحدد لت�شلُّم اأطراف   .1

الدعـــوى جـــدول مواعيـــد اإدارة الدعوى واإبـــداء الآراء حوله وبدء الأجـــل لالأطراف لتقديم 

كافة الأمور المتعلقـــة بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات 

الإثبات بالإ�شافة لأية طلبات اأخرى.

الجتمـــاع الثانـــي بتاريـــخ 12 يناير 2021 عند ال�شاعـــة 00:12 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .2

المدعـــى عليهـــم مذكرة الرد على لئحة الدعـــوى، ونهاية الأجل لرد الدعـــوى والدفع بعدم 

قبولها.

الجتمـــاع الثالث بتاريـــخ 19 ينايـــر 2021عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .3

مة في الجتماع الثاني، ونهاية الأجل لتقديم  المدعي الرد على مذكرة المدعى عليهم المقدَّ

ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الترجمة.

تاريخ 25 يناير 2021 عند ال�شاعة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على   .4

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

تاريـــخ 26 ينايـــر 2021 عند ال�شاعـــة 4:00 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقديـــم طلبات الإدخال   .5

والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )هذا اأجل ولي�س اجتماعًا(.

الجتمـــاع الرابع بتاريـــخ 2 فبراير 2021 عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهايـــة الأجل لتقديم   .6
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مة في الجتمـــاع الثالـــث، ونهاية الأجل  المدعـــى عليهـــم الرد علـــى مذكرة المدعـــي المقدَّ

لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن 

ُوِجدت( ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع الخام�س بتاريخ 9 فبراير 2021 عند ال�شاعـــة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتقديم   .7

كافـــة طلبات اإجـــراءات الإثبات ونهاية الأجـــل لتقديم مذكرات الرد حـــول تقارير الخبراء 

وجميع الم�شتندات.

الجتمـــاع ال�شاد�س بتاريخ 14 فبرايـــر 2021 عند ال�شاعة 12:00 ظهًرا، نهاية الأجل لتبادل   .8

مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات، ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى 

اأمام الهيئة.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليها الثانية املذكورة اآنفًا، بجدول مواعيد 

اجتماعات اإدارة الدعوى املحرر بتاريخ 28 دي�شمرب 2020، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 

2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

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

          

    مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

اإعالن رقم )790( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

للمقاولت(،  ال�شالح  )الراعي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  نيابة عن  النجار،  علي  جا�شم محمد 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني   ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،90235 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي محمود 

جا�شم محمد علي النجار، وداود بيديكا. 

اإعالن رقم )791( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

علي عبداهلل جناحي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الخبير لل�شجاد وال�شتائر والأثاث والتنجيد(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني   ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،39017 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فوزية علي  5،000 )خم�شة  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

  .MOHAMMAD HUMAYUN KABIR MAZUMDER M. ABDULMATINعبداهلل جناحي، و

اإعالن رقم )792( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

يحيى اأحمد حاجي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ور�شة يحيى للمكيفات(، الم�شجلة بموجب القيد 
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�شركة ذات م�شئولية محدودة  اإلى  لالأبواب  و)الفردو�س  الموؤ�ش�شة  الثالث من  الفرع  تحويل  67834، طالبا  رقم 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد يحيى اأحمد 

.JOHN MATHEW NEDUINTHUDUPPILحاجي، و

اإعالن رقم )793( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  �شيتي  )منهاتن  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

 20،000 اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  76614، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

يقة ح�شن علي اأبودهوم. دِّ )مئتين األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هدى علي عي�شى الخياط، و�شِ

اإعالن رقم )794( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

جا�شم ح�شن زويد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شقط للمعدات الطبية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 105294، طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، ومعلنًا تنازله عن الفرع المذكور، واأن ت�شجل ال�شركة با�شم كل من: محمد 

.THANSEEM MUTHUVAIRAMPARAMBIL HANEEFA ح�شين محمد �شليمان، و

اإعالن رقم )795( ل�سنة 2020

ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )اإبدار كابيتال �ض.م.ب مقفلة(  

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  كابيتال  )اإبــدار  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

65549-1، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 137،017،151.000 دولر اأمريكي اإلى 106،050،292.000 

دولر اأمريكي. 

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )796( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

خليفه المناعي، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شارونة للخياطة والتنجيدات(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،62721 رقم  القيد  بموجب 

خليفة  يو�شف  علي  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

المناعي، وتابرامبل.

اإعالن رقم )797( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

 

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

عبدالكريم ندى ال�شرعه، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون لماريا للتجميل(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ت�شامن قائمة  الموؤ�ش�شة وطالبة تحويله  الثاني من  الفرع  تنازلها عن  83280، معلنة عن  القيد رقم 

قلعة عيدي ح�شين  با�شم كل من: عاطفة  وت�شجل  دينار بحريني،  500 )خم�شمائة(  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها، 

.MANIKA TAMANGقا�شى، و

اإعالن رقم )798( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اإليه مكتب )مر�شى  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  المغني، مالك  اأحمد  اإبراهيم حبيب عبداهلل  ال�شيد/  نيابة عن  الخليج لال�شت�شارات(، 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،2-122877 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإك�شبر�س(،  يورو  )نقليات  ا�شم  تحمل 

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: اإبراهيم حبيب عبداهلل اأحمد المغني، واإنجو حمزة، واإليا�س مانزيل.

اإعالن رقم )799( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد عبيد 
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حمد ردعان العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجمة غل لأن�شطة خدمات المعلومات الأخرى غير 

فة في مو�شع اآخر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83885-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك  الم�شنَّ

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 15،000 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم كل من: محمد عبيد حمد ردعان العنزي، و�شاهد زامين قل محمد. 

اإعالن رقم )800( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

طالب الزين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق الكوكب الأخ�شر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها،  الموؤ�ش�شة  الثاني والثالث من  132807، طالبًا تحويل الفرعين 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: ي�شري علي طالب الزين، وال�شيد محمد 

مكي هالل مكي.  

اإعالن رقم )801( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

اأحمد ح�شن محمد علي حمدان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة التوا�شل لمواد البناء(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،70332 رقم  القيد  بموجب 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: بدرية اأحمد ح�شن  محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

محمد علي حمدان، وكاليكال فاركي كوريان. 

اإعالن رقم )802( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

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

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بن �شلطانة لت�شميم الأزياء ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

 500 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  135228-1، طالبًا 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شو�شن بنت �شالح �شلطاني، وزياد محمد فايز خلف. 
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اإعالن رقم )803( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

)�شواروب  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  مو�شى،  اأحمد  مو�شى  �شفية  عن   نيابة  لال�شت�شارات(، 

الهواتف(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116209-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

با�شم كل من:  وت�شجل  دينار بحريني،  اآلف(  3،000 )ثالثة  وبراأ�شمال مقداره  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات 

.MOHAMMAD ZIAUR ALA UDDIN MIAشفية مو�شى اأحمد مو�شى، و�

اإعالن رقم )804( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية 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 )كراج اأبو ح�شن/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14323، طالبين تغيير ال�شكل 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 10،000  )ع�شرة اآلف( 

دينار  بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اإ�شماعيل �شلمان محمد �شلمان.

اإعالن رقم )805( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

)اأنــوار بن حجي  ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ورثة مالك  التوكيل عن  بموجب  اإبراهيم بن حجي،  حجي 

اإلى �شركة ذات  6597-5، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة  للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ محمد 

حجي اإبراهيم بن حجي.

اإعالن رقم )806( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 
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الم�شجلة  الماموث(،  ا�شم )مقاولت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  نيابة عن  ن�شيف،  علي محمد جمعه 

بموجب القيد رقم 37819، طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بابا بارد للع�شائر الطازجة(، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

كل من: اأمينة عبدالر�شا كاظم فتيل فردان، وفينود كومار بالن بيالي، وبولي تاداتيل ثوما�س.

اإعالن رقم )807( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية 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 )ز�شكو للت�شويق/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 127563-1، طالبين تغيير 

)اأربعة   4،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل 

.SHAKEL AHMMED MOHAMMED ARSHAD KARIM /اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ال�شيد

اإعالن رقم )808( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية

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

الت�شامن التي تحمل ا�شم )الجابيد ميكانيكيل اآند كونتراكتنيغ/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12274 ، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم: ال�شيد/ اأحمد بن محمد 

بن محمد العمر.


