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 اأمر ملكي رقم )9( ل�سنة 2021

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

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:

بتاريــــخ: 3 رجـــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م
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 قانون رقم )4( ل�سنة 2021

 باإ�سدار قانون العدالة الإ�سلحية للأطفال

وحمايتهم من �سوء املعاملة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وامل�شريات  العامة  الجتماعات  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

والتجمعات، وتعديالته، 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأحداث، وتعديالته،

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

وتعديالته، 

اتفاقية  اإىل  البحرين  دولة  ان�شمام  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب 1989، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 2000 بالت�شديق على تعديل الفقرة )2( من املادة 

)43( من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام 

،1989

وعلى قانون الق�شاء الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2007 ب�شاأن مكافحة الت�شول والت�شرد،

وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، 

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2014 ب�شاأن جرائم تقنية املعلومات،

وعلى قانون الأ�شرة ال�شادر بالقانون رقم )19( ل�شنة 2017،

وبعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:
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املادة الأوىل

�شوء  من  وحمايتهم  لالأطفال  الإ�شالحية  العدالة  �شاأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  ُيعمل 

املعاملة.

املادة الثانية

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  من   )1( املادة  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

)15( ل�شنة 1976، ت�شري اأحكام القانون املرافق على ما مل يكن قد ف�شل فيه من الدعاوى وما 

مل يكن قد مت من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. 

املادة الثالثة

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأحداث، وُتلغى اأحكام الباب ال�شابع 

واملواد )67( و)68( و)69( من قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012، كما 

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام القانون املرافق.

املادة الرابعة

ب�شئون  املعنية  والوزارة  الداخلية  وزارة  مع  بالتن�شيق  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  ُي�شِدر 

التايل  اليوم  من  �شنة  خالل  وذلك  املرافق،  للقانون  التنفيذية  الالئحة  الجتماعية،  التنمية 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.  

املادة اخلام�سة

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

به بعد م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

      

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 2 رجـــــــب 1442هـ

الموافق: 14 فبراير 2021م
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قانون العدالة الإ�سلحية للأطفال وحمايتهم من �سوء املعاملة

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

يهدف هذا القانون اإىل حتقيق العدالة الإ�شالحية لالأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من �شوء 

املعاملة. 

وتكون مل�شالح الطفل الف�شلى الأولوية يف جميع الأحكام والقرارات والإجراءات املتعلقة به، 

اأيًا كانت اجلهة التي ت�شدرها اأو تبا�شرها. 

مادة )2(

يق�شد بالطفل يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل اإن�شان مل يتجاوز �شنه ثماين ع�شرة �شنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية، اأو عند وجوده يف اإحدى حالت التعر�س للخطر املن�شو�س 

عليها يف املادة )12( اأو �شوء املعاملة املن�شو�س عليها يف املادة )40( من هذا القانون.

ويكون اإثبات �شن الطفل مبوجب �شهادة ميالد اأو بطاقة �شخ�شية اأو اأي م�شتند ر�شمي اآخر، 

ويف حال عدم وجود هذا امل�شتند يتم تقرير ال�شن مبعرفة اجلهات التي ي�شدر ب�شاأنها قرار من 

الوزير املعني ب�شئون العدل بالتفاق مع وزير ال�شحة.

مادة )3(

ل م�شئولية جنائية على الطفل الذي مل تتجاوز �شنه خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت 

ارتكاب اجلرمية، وتتبع يف �شاأنه الأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القانون. 

مادة )4(

مع مراعاة اأحكام قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، 

ُتن�شاأ يف مملكة البحرين حماكم ُت�شمى »حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل«، تخت�س بالف�شل 

يف الدعاوى اجلنائية النا�شئة عن اجلرائم التي يرتكبها الأطفال ممن جتاوزت اأعمارهم خم�س 

ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية.
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وتتكون حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل من: 

محكمة العدالة الإ�شالحية الكبرى للطفل.  -1

محكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى للطفل.    -2

ويكون اإن�شاء مقار حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل وحتديد تلك املقار بقرار من الوزير 

املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء.  

مادة )5(

ت�شكل حمكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل من ثالثة ق�شاة، ويعاون املحكمة خبريان 

من اخلرباء املن�شو�س عليهم يف املادة )8( من هذا القانون، تندبهما املحكمة من بني هوؤلء 

املحاكمة  جل�شات  ح�شورهما  ويكون  الن�شاء،  من  الأقل  على  اأحدهما  يكون  اأن  على  اخلرباء، 

وجوبيًا.

اجلرائم  ويف  اجلنايات  يف  بالف�شل  للطفل  الكربى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  وتخت�س 

على  بال�شتئناف  الطعن  ويجوز  اجلنائية،  الكربى  املحكمة  بها  تخت�س  التي  الأخرى  وامل�شائل 

الأحكام ال�شادرة منها اأمام حمكمة ال�شتئناف العليا اجلنائية، وُي�شرتط ل�شحة انعقاد حمكمة 

عليهم  املن�شو�س  الطعون ح�شور خبريين من اخلرباء  للف�شل يف  العليا اجلنائية  ال�شتئناف 

يف املادة )8( من هذا القانون تندبهما املحكمة من بني هوؤلء اخلرباء، على اأن يكون اأحدهما 

على الأقل من الن�شاء واأل يكونا قد �شبق لهما ح�شور جل�شات املحاكمة التي �شدر فيها احلكم 

املطعون فيه، وت�شري اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية يف �شاأن مواعيد واإجراءات الطعن. 

مادة )6(

ُت�شكل حمكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى للطفل من قا�س منفرد، ويعاون املحكمة اأحد 

اخلرباء املن�شو�س عليهم يف املادة )8( من هذا القانون، تندبه املحكمة من بني هوؤلء اخلرباء، 

ويكون ح�شوره جل�شات املحاكمة وجوبيًا.  

وللمحكمة اأن تنعقد يف اإحدى موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية اأو امل�شت�شفى املودع فيها الطفل 

املعني، اإن اقت�شت م�شلحة الطفل ذلك.   

ويف  واملخالفات  بالف�شل يف اجلنح  للطفل  ال�شغرى  الإ�شالحية  العدالة  وتخت�س حمكمة 

الأحكام  على  بال�شتئناف  الطعن  ويجوز  ال�شغرى،  املحاكم  بها  تخت�س  التي  الأخرى  امل�شائل 

ال�شادرة منها اأمام حمكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل، وت�شري اأحكام قانون الإجراءات 

اجلنائية يف �شاأن مواعيد واإجراءات الطعن.
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مادة )7(

ُتن�شاأ بقرار من الوزير املعني ب�شئون العدل جلنة ُت�شمى »اللجنة الق�شائية للطفولة«، تخت�س 

املتخ�ش�شة  النيابة  اإليها من  املعاملة املحالة  اأو �شوء  للخطر  الطفل  بالنظر يف حالت تعر�س 

للطفل.  

اأع�شاء  وُت�شكل اللجنة برئا�شة قا�شي حمكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى للطفل، واأحد 

النيابة املتخ�ش�شة للطفل ير�شحهما املجل�س الأعلى للق�شاء، واأحد اخلرباء املن�شو�س عليهم 

يف املادة )8( من هذا القانون، تندبه اللجنة من بني هوؤلء اخلرباء.

ولّلجنة اأن تنعقد يف موؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية اأو امل�شت�شفى املودع فيها الطفل املعني، اإن 

اقت�شت م�شلحته ذلك.         

الكربى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  اأمام  اللجنة  قرارات  على  بال�شتئناف  الطعن  ويجوز 

للطفل. وت�شري اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية يف �شاأن مواعيد واإجراءات الطعن.

مادة )8(

للطفولة  الق�شائية  واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  لدى  اخلربة  باأعمال  يقوم 

وحتديد  بتعيينهم  ي�شدر  والنف�شية،  الجتماعية  املجالت  يف  الأخ�شائيني  اخلرباء  من  عدد 

التنمية  ب�شئون  املعني  الوزير  مع  بالتفاق  العدل،  ب�شئون  املعني  الوزير  من  قرار  عملهم  نظام 

الجتماعية.

يوؤدوا  باأن  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  اأمام  اليمني  يحلف اخلرباء  عملهم،  مبا�شرة  وقبل 

مهامهم وكل ما ُيعهد به اإليهم بالأمانة وال�شدق واحليدة.  

للطفل  الإ�شالحية  العدالة  اأمام حماكم  املعرو�شني  الأطفال  ويتوىل اخلرباء درا�شة حالة 

للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ملحاكم  عملهم  بنتيجة  تقارير  ورفع  للطفولة،  الق�شائية  واللجنة 

واللجنة على النحو الوارد يف املادة )74( من هذا القانون، ف�شاًل عن بقية املهام املوكلة اإليهم 

واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  بها من قبل حماكم  يكلفون  التي  اأو  القانون  مبقت�شى هذا 

الق�شائية للطفولة.

مادة )9(

اأمام  املتبعة  والإجراءات  القواعد  للطفل  الكربى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  اأمام  ُتتبع 

القواعد  للطفل  ال�شغرى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  اأمام  وُتتبع  اجلنائية،  الكربى  املحكمة 

املن�شو�س  الإجرائية  بالقواعد  الإخالل  عدم  مع  وذلك  اجلنح،  مواد  يف  املقررة  والإجراءات 

عليها يف هذا القانون.
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وي�شع املجل�س الأعلى للق�شاء نظامًا يحدد مواعيد انعقاد الّلجنة الق�شائية للطفولة واآلية 

اتخاذ قراراتها. وفيما مل يرد به حكم يف هذا النظام، ُتتبع اأمام اللجنة القواعد والإجراءات 

املتبعة اأمام حمكمة العدالة الإ�شالحية ال�شغرى للطفل.  

الق�شائية  واللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  اأمام  العامة  النيابة  اأعمال  وتتوىل 

للطفولة، نيابة متخ�ش�شة للطفل ي�شدر بت�شكيلها قرار من النائب العام من بني اأع�شاء النيابة 

العامة، ويعاونهم عدد كاف من اخلرباء الأخ�شائيني يف املجالت الجتماعية والنف�شية وغريها. 

الباب الثاين

العدالة الإ�سلحية للأطفال

مادة )10(

جميع  يف  اجلنائية  الإجراءات  قانون  يف  املقررة  وال�شمانات  احلقوق  جميع  للطفل  ُتكفل 

مراحل الدعوى اجلنائية واأثناء تنفيذ احلكم. 

وللطفل احلق يف ال�شتفادة من الأعذار املعفية من العقاب اأو املخففة له، املن�شو�س عليها 

يف قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، اأو يف اأي قانون اآخر، ف�شاًل 

عن تلك التي يقررها هذا القانون. 

مادة )11(

اإذا وقع الفعل املكون للجرمية من طفل حتت تاأثري مر�س نف�شي اأو عقلي اأو اأي مر�س اآخر 

اللجنة  اأو  املخت�شة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  على  وجب  والختيار،  الإدراك  اأفقده 

يتنا�شب مع  باإيداعه م�شت�شفى متخ�ش�شًا  تق�شي  اأن   - الأحوال  – بح�شب  للطفولة  الق�شائية 

�شنه وحالته ال�شحية لفح�شه. وُيتخذ ذات التدبري بالن�شبة للطفل الذي ي�شاب مبر�س نف�شي 

اأو عقلي اأو اأي مر�س اآخر يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة. ويف احلالتني، يوقف ال�شري يف الدعوى 

اإىل اأن يتم النتهاء من فح�س الطفل. 

واإذا اأ�شيب الطفل املحكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية بجنون اأو مبر�س نف�شي اأو عقلي اأو اأي 

مر�س اآخر اأفقده الإدراك والختيار، وجب تاأجيل تنفيذ العقوبة حتى يرباأ، ويودع يف م�شت�شفى 

متخ�ش�س يتنا�شب مع �شنه وحالته ال�شحية وت�شتنزل املدة التي يق�شيها يف هذا امل�شت�شفى من 

مدة العقوبة املحكوم بها.

اللجنة  اأو  املخت�شة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  على  يجب  احلالت،  جميع  ويف 

يف  عليها  املن�شو�س  للطرق  وفقًا  الطفل  اأمر  متابعة   - الأحوال  بح�شب   - للطفولة  الق�شائية 

املادتني )79( و)80( من هذا القانون. 



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

13

مادة )12(

ُيعد الطفل ُمعر�شًا للخطر اإذا ُوجد يف اأي من احلالت الآتية:

1- اإذا لم يتجاوز �شنه خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة و�شدر منه فعل ُي�شكل جناية اأو جنحة.

2- اإذا كان مت�شوًل اأو م�شردًا، بالمعنى الوارد في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم )5( 

ل�شنة 2007 ب�شاأن مكافحة الت�شول والت�شرد.

3- اإذا خالط اأ�شخا�شًا منحرفين اأو م�شتبهًا بهم اأو ا�شُتهر عنهم �شوء ال�شيرة.

4- اإذا كان م�شابـــًا بمر�ـــس بدني اأو عقلـــي اأو نف�شي، على نحو يوؤثر في قدرتـــه على الإدراك اأو 

الختيار، بحيث ُيخ�شى على �شالمته اأو �شالمة الغير.

5- اإذا ُوجـــد م�شـــاركًا في مظاهـــرة اأو م�شيرة اأو تجمع اأو اعت�شام �شيا�شـــي لم ُتراع في عقد اأي 

منهـــا ال�شوابط الواردة بالمر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1973 ب�شاأن الجتماعات العامة 

والم�شيرات والتجمعات.

6- اإذا لم يكن له و�شيلة م�شروعة للعي�س ول عائل موؤتمن.

7- اإذا اعتاد الهروب من المدار�س اأو معاهد التعليم اأو التدريب.

8- اإذا لم يكن له محل اإقامة ثابت اأو كان يبيت عادة في الطرقات اأو في اأماكن اأخرى غير معدة 

لالإقامة اأو المبيت فيها.

9- اإذا قام باأعمال تتعلق بالدعارة اأو الف�شق اأو اإف�شاد الأخالق اأو القمار اأو المخدرات اأو نحوها، 

اأو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.

10- اإذا كان �شيئ ال�شلوك، مارقًا من �شلطة ولي اأمره اأو الم�شئول عنه. وفي هذه الحالة، ل يجوز 

اتخاذ اأي اإجراء �شد الطفل، ولو كان من اإجراءات ال�شتدلل، اإل بناًء على �شكوى من اأحد 

والديه اأو ولي اأمره اأو الم�شئول عنه، بح�شب الأحوال.

مادة )13(

اإذا ُوجد الطفل يف اإحدى حالت التعر�س للخطر املذكورة يف املادة )12( من هذا القانون، 

يجوز للجنة الق�شائية للطفولة اأن توقع عليه اأحد التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )14( 

اإىل )26( من هذا القانون.

مادة )14(

وتاأنيبه  الطفل  توبيخ  للطفولة  الق�شائية  وللجنة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ملحكمة  يجوز 

ال�شلوك مرة  اإىل مثل هذا  باأل يعود  اأفعال، وحتذيره  اإليه على ما �شدر منه من  اللوم  وتوجيه 



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

14

اأو  اأمره  اللجنة بح�شور ويل  اأو  للمحكمة  اأو �شرية  الطفل يف جل�شة علنية  توبيخ  اأخرى، ويكون 

امل�شئول عنه، وال�شخ�س املت�شرر من اأفعاله اإن ُوجد. 

مادة )15(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة ت�شليم الطفل اإىل ويل 

اأمره اأو امل�شئول عنه. ويف حالة وجود مانع من ت�شليم الطفل لأي من هوؤلء اأو غيابهم لأي �شبب 

اأو عدم قدرتهم على تربيته، فعلى املحكمة اأو اللجنة ت�شليمه لأحد اأفراد اأ�شرته فاإن مل يتوافر 

ذلك يتم ت�شليمه اإىل �شخ�س موؤمتن يتعهد بح�شن تربيته اأو اإىل اأ�شرة موثوق بها يتعهد عائلها 

الق�شائية للطفولة  اللجنة  اأو  العدالة الإ�شالحية للطفل  بذلك، ويف هذه احلالة تكلف حمكمة 

ال�شخ�س  رعاية  يف  وهو  الطفل  اأحوال  مبتابعة   )8( املادة  يف  عليهم  املن�شو�س  اخلرباء  اأحد 

املوؤمتن اأو الأ�شرة املوثوقة التي �شلم اإليها، وتقدمي تقارير دورية للجهة التي كلفته وفقًا للقرار 

ال�شادر بتحديد نظام عملهم.

مادة )16(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل وللجنة الق�شائية للطفولة اأن تاأمر الطفل بالعتذار 

من املجني عليه اأو اأي �شخ�س تاأثر �شلبًا من �شوء اأفعاله، ويكون اعتذار الطفل يف جل�شة علنية 

اأو �شرية للمحكمة اأو اللجنة، بح�شور ويل اأمره اأو امل�شئول عنه، وال�شخ�س املت�شرر من اأفعاله 

اإن ُوجد.  

مادة )17(

يجوز للجنة الق�شائية للطفولة اأن تقرر و�شع الطفل حتت اإ�شراف �شخ�س را�شد من اأقاربه 

اأو من غريهم من الأ�شخا�س املوؤمتنني. وللطفل اختيار هذا ال�شخ�س وتوافق اللجنة عليه متى 

كان اأهاًل للمهمة، وميكن للجنة اأن تعني هذا ال�شخ�س يف حالة عدم قدرة الطفل على الختيار. 

ويف جميع احلالت، يتعني األ يكون ذلك ال�شخ�س ممن ت�شببوا يف تعري�س الطفل للخطر، ويف 

هذه احلالة تكلف اللجنة الق�شائية للطفولة اأحد اخلرباء املن�شو�س عليهم يف املادة )8( مبتابعة 

اأحوال الطفل وهو يف رعاية ال�شخ�س املوؤمتن الذي و�شع الطفل حتت اإ�شرافه، وتقدمي تقارير 

دورية للجهة التي كلفته وفقًا للقرار ال�شادر بتحديد نظام عملهم. 

مادة )18(

حتت  الطفل  و�شع  للطفولة  الق�شائية  اللجنة  اأو  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ملحكمة  يجوز 
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الختبار الق�شائي يف احلالت التي ت�شتوجب ذلك، ويكون ذلك بو�شع الطفل يف بيئته الطبيعية 

حتددها  التي  ال�شوابط  مراعاة  مع  الداخلية،  بوزارة  املخت�شة  اجلهة  واإِ�شراف  توجيه  حتت 

املحكمة اأو اللجنة، ول يجوز اأن تزيد مدة الختبار الق�شائي على ثالث �شنوات. 

واإذا ف�شل الطفل يف الختبار، ُعر�س اأمره على املحكمة اأو اللجنة لتتخذ ما تراه منا�شبًا من 

التدابري الأخرى الواردة باملواد من )14( اإىل )26( من هذا القانون.

مادة )19(

باأحد  اإحلاق الطفل  اللجنة الق�شائية للطفولة  اأو  يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل 

برامج التدريب والتاأهيل، اأو اإخ�شاعه لربامج تربوية وطنية تكفل اإعداده واإعادة تاأهيله للعودة 

والندماج يف املجتمع كمواطن �شالح، وذلك باأن تعهد تلك املحكمة اأو اللجنة بالطفل اإىل اإحدى 

ويكون  الأطفال،  �شئون  يف  املتخ�ش�شة  اخلا�شة  اأو  احلكومية  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ش�شات 

احلكم بهذا التدبري ملدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد على ثالث �شنوات ومبا ل يعيق انتظام 

الطفل يف التعليم.

مادة )20(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأن حتظر على الطفل 

اأو  اأ�شخا�س  اأمام  اأوقات حمددة  اإلزامه باحل�شور يف  اأو حمال معينة، كما يجوز  ارتياد اأماكن 

هيئات معينة، اأو املواظبة على ح�شور بع�س الجتماعات التوجيهية، ويكون احلكم بهذه التدابري 

ملدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على ثالث �شنوات. ويتعني على ويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه 

اإحاطة املحكمة اأو اللجنة علمًا مبدى التزام الطفل بذلك، يف املواعيد التي حتددها املحكمة اأو 

اللجنة. 

مادة )21(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اإيداع الطفل يف اإحدى 

يحددها  التي  للمدة  وذلك  ذلك.  ي�شتوجب  مبر�س  م�شابًا  كان  اإذا  املتخ�ش�شة  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفى املودع فيه الطفل، بالرجوع اإىل حالته ال�شحية. 

مادة )22(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اإيداع الطفل يف اإحدى 

موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية التابعة للوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية اأو 
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املعتمدة من قبلها. فاإذا كان الطفل من ذوي الإعاقة يكون الإيداع يف مركز منا�شب لتاأهيله.

وعلى املحكمة واللجنة مراعاة اأن يكون الإيداع باملوؤ�ش�شات اأو اجلمعيات اأو املراكز املذكورة 

مبثابة اآخر اخليارات املتاحة، واأن يكون لأق�شر فرتة ممكنة. 

وخم�س  اجلنايات،  يف  �شنوات  ع�شر  على  الإيداع  مدة  تزيد  األ  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

�شنوات يف اجلنح، وثالث �شنوات يف حالة التعر�س للخطر و�شوء املعاملة.

مادة )23(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اإلزام الطفل بامل�شاركة 

يف بع�س الأن�شطة التطوعية، وللطفل احلق يف اختيار الن�شاط الذي يرغب بامل�شاركة فيه، وميكن 

اأن  يجب  احلالتني  ويف  الختيار،  على  قدرته  عدم  حالة  يف  الأن�شطة  اأحد  له  تختار  اأن  للجنة 

يتنا�شب الن�شاط مع �شن الطفل. 

مادة )24(

اللجنة الق�شائية للطفولة تكليف الطفل الذي  اأو  يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل 

جتاوز �شنه خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة بالقيام ببع�س الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة 

مبوافقته وملدة ل تتجاوز �شنة، وذلك لدى اأحد الأ�شخا�س العتبارية العامة اأو اإحدى موؤ�ش�شات 

اأو  األ ي�شر ذلك ب�شحة الطفل  املجتمع املدين التطوعية ذات النفع العام التي حتددها، على 

نف�شيته. 

مادة )25(

يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأن تقرر اإلزام الطفل 

الواحد يف نطاق  اليوم  اثنتي ع�شرة �شاعة يف  �شاعتني ول تزيد على  ل تقل عن  بالبقاء لفرتة 

تعار�س  اأي  التدبري  هذا  تنفيذ  يكون يف  األ  ويراعى  منه.  عليه اخلروج  يحظر  جغرايف حمدد 

التزاماته  على  �شلبًا  التاأثري  وعدم  �شعائر،  من  عليه  تفر�شه  وما  للطفل  الدينية  املعتقدات  مع 

حتت  فيه  ومكوثه  منزله  مبارحة  بعدم  الطفل  اإلزام  يجوز  كما  املهنية.  اأو  التعليمية  وواجباته 

رقابة واإ�شراف ويل اأمره اأو امل�شئول عنه لفرتة معينة، ويتعني على ويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه 

اإحاطة املحكمة اأو اللجنة علمًا مبدى التزام الطفل باللتزام املذكور، يف املواعيد التي حتددها. 

مادة )26(

التدابري  تقرن  اأن  للطفولة  الق�شائية  اللجنة  اأو  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ملحكمة  يجوز 
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املن�شو�س عليها يف املواد من )18( اإىل )25( باملراقبة الإلكرتونية، كما يجوز اإقران احلجز يف 

املنزل باإخ�شاع الطفل للمراقبة الإلكرتونية وفقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها بالالئحة التنفيذية 

لهذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له. ويتعني على ويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه اإحاطة 

املحكمة اأو اللجنة علمًا مبدى التزام الطفل باللتزام املذكور، يف املواعيد التي حتددها.  

مادة )27(

– بالتن�شيق  القانون  املادة )33( من هذا  املن�شو�س عليه يف  الطفل  يتوىل مركز حماية 

متابعة  مهمة   - للطفولة  الق�شائية  اللجنة  اأو  املخت�شة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  مع 

اأمور الأطفال اخلا�شعني لربامج التدريب والتاأهيل اأو الربامج الرتبوية الوطنية اأو املودعني يف 

اأو امل�شاركني يف الأن�شطة  اأو موؤ�ش�شات وجمعيات الرعاية الجتماعية  امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 

التطوعية اأو املكلفني ببع�س الأعمال للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام املواد )19(، )21(، )22(، 

)23(، )24( من هذا القانون. 

مادة )28(

بانتهاء  القانون  هذا  من   )26( اإىل   )14( من  املواد  يف  عليها  املن�شو�س  التدابري  تنتهي 

مدتها اأو ببلوغ الطفل �شن احلادية والع�شرين.

ومع ذلك، يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية للطفل املخت�شة ولّلجنة الق�شائية للطفولة - 

بح�شب الأحوال - اأن تاأمر، بعد اطالعها على التقارير املقدمة اإليها وفقًا للمادة )79( من هذا 

القانون اأو بناًء على طلب النيابة املتخ�ش�شة للطفل اأو من ويل اأمره اأو امل�شئول عنه، باإنهاء اأي 

تدبري من التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )16( اإىل )26( من ذات القانون، اأو تعديله اأو 

اإبداله باآخر، واإذا رف�س هذا الطلب فال يجوز جتديده اإل بعد مرور ثالثة اأ�شهر على الأقل من 

تاريخ رف�شه، ويكون احلكم اأو القرار ال�شادر يف هذا ال�شاأن غري قابل للطعن. 

كما يجوز ملحكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل - يف مواد اجلنايات، بناًء على طلب 

الختبار  حتت  عليه  املحكوم  الطفل  و�شع  اخلبري-  راأي  اأخذ  وبعد  للطفل  املتخ�ش�شة  النيابة 

الق�شائي ملدة ل تزيد على �شنتني.  

مادة )29(

ل توقع على الطفل الذي مل يتجاوز خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة من عمره �شوى التدابري 

املن�شو�س عليها يف املواد )14(، )15(، )16(، )17(، )18(، )21(، )22(، )23( من هذا 

القانون، فاإذا كان الطفل دون ال�شابعة من عمره، ل ُيحكم عليه اإل بتدبري الت�شليم وتدبري الإيداع 
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يف اإحدى امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة املن�شو�س عليهما يف املادتني )15( و)21( من ذات القانون.

مادة )30(

ت�شري القواعد الآتية يف العقوبات التي توقع على الطفل الذي جتاوز �شّنه خم�س ع�شرة �شنة 

ميالدية كاملة ومل يتجاوز ثماين ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية:

اإذا كانت اجلرمية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة اإىل ال�شجن املوؤقت اأو احلب�س ملدة �شنة 

على الأقل، فاإذا كانت عقوبتها ال�شجن املوؤبد اأو املوؤقت نزلت اإىل عقوبة اجلنحة.

القا�شي به يف  يتقيد  اأدنى خا�س فال  للعقوبة حد  ُت�شكل جنحة وكان  واإذا كانت اجلرمية 

العقوبتني  هاتني  باإحدى  القا�شي  معًا حكم  وغرامة  حب�شًا  العقوبة  كانت  واإذا  العقوبة،  تقدير 

فقط، واإذا كانت العقوبة حب�شًا غري مقيد بحد اأدنى خا�س جاز للقا�شي احلكم بالغرامة بدًل 

منه.

واإذا توافر يف اجلنحة ظرف خمفف تطبق اأحكام الفقرة ال�شابقة، ويجوز للمحكمة بدًل من 

احلكم بعقوبة �شالبة للحرية اأو بالغرامة اأن حتكم عليه باأحد التدابري املن�شو�س عليها يف املواد 

)16(، )18(، )19(، )20(، )21(، )22(، )23(، )24(، )25(، )26( من هذا القانون.

واإذا ُحكم على طفل جتاوزت �شنه خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة بعقوبة �شالبة للحرية، 

يجب على حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل املخت�شة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل 

بناًء على تقرير يقدم للمحكمة من مركز الإ�شالح والتاأهيل املودع به بعد انق�شاء ن�شف مدة 

املن�شو�س عليها يف  التدابري  باأحد  اإبدالها  اأو  العقوبة  تنفيذ  ا�شتمرار  لتقرر  العقوبة مبا�شرة، 

املواد املُ�شار اإليها يف الفقرة الثالثة من هذه املادة. 

مادة )31(

ل يجوز اأن ُتوقع على الطفل �شوى العقوبات والتدابري املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

واحلكم  اجلرمية،  ارتكاب  يف  امل�شتخدمة  املحال  بغلق  الأمر  اأو  احلكم  عدا  فيما  وذلك 

مب�شادرة الأ�شياء امل�شبوطة مع الطفل املحكوم عليه، والتي يكون قد حت�شل عليها من اجلرمية 

اأو ا�شتعملها فيها اأو اتخذها اأجرًا لرتكابها، اأو يكون من �شاأنها اأن ت�شتعمل يف جرمية، اأو يكون 

�شنعها اأو حيازتها اأو اإحرازها اأو ا�شتعمالها اأو التعامل فيها جرمية ولو مل تكن مملوكة للطفل.

وذلك كله دون الإخالل باحلقوق العينية للغري ح�شن النية، جتاه الطفل اأو جتاه ويل اأمره اأو 

امل�شئول عنه، نتيجة ارتكاب الطفل للجرمية.
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مادة )32(

ل يجوز اإيداع الأطفال اأو التحفظ عليهم اأو حب�شهم اأو �شجنهم مع غريهم من البالغني يف 

مكان واحد، ويراعى يف تنفيذ الإيداع اأو التحفظ اأو احلب�س اأو ال�شجن ت�شنيف الأطفال بح�شب 

ال�شن واجلن�س ونوع اجلرمية ومدة العقوبة.

الباب الثالث

حماية الطفل من �سوء املعاملة

مادة )33(

ُين�شاأ بالوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية مركز ي�شمى »مركز حماية الطفل« ي�شم 

وال�شحة  الداخلية  ووزارات  العدل  ب�شئون  املعنية  الوزارة  فرعية عن  مكاتب  التنظيمي  بهيكله 

والرتبية والتعليم.

مادة )34( 

املعني  الوزير  من  بقرار  �شنوات  ثالث  كل  ي�شكل  اإدارة  جمل�س  الطفل  حماية  ملركز  يكون 

الوزارات  ميثلون  واأع�شاء  الخت�شا�س  اأ�شحاب  من  رئي�س  من  الجتماعية،  التنمية  ب�شئون 

واجلهات الآتية: 

1- الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

2- وزارة الداخلية. 

3- وزارة ال�شحة.

4- وزارة التربية والتعليم.

5- الوزارة المعنية ب�شئون التنمية الجتماعية.

6- المجل�س الأعلى للمراأة.

7- الجهة المعنية ب�شئون الإعالم.

8- ع�شوين من موؤ�ش�شات المجتمع المدني المخت�شة بالطفولة، يختارهما الوزير المعني ب�شئون 

التنمية الجتماعية.

ويتوىل جمل�س الإدارة املهام وال�شالحيات الآتية:

و�شـــع الخطط والبرامج الكفيلـــة بوقاية الطفل وحمايته من �شـــوء المعاملة والإ�شراف على   -1

تنفيذها.
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التن�شيق مع كافة الجهات المعنية، الر�شمية والأهلية، ب�شاأن حماية الطفل من �شوء المعاملة.  -2

الإ�شراف على ن�شاط المركز واأعماله.  -3

تقديم الم�شورة للجهات المعنية ب�شاأن حماية الطفل من �شوء المعاملة.  -4

و�شـــع خطـــط للدرا�شات والبحوث المتعلقـــة بظاهرة �شوء معاملة الأطفـــال والإ�شراف على   -5

تنفيذها.

و�شع لئحة داخلية لتنظيم عمل المركز ومواعيد اجتماع مجل�س الإدارة واآلية اتخاذ قراراته   -6

وتو�شياته.

 مادة )35( 

يتوىل رئي�س جمل�س اإدارة مركز حماية الطفل ر�شم �شيا�شة املركز يف �شاأن حماية الطفل من 

�شوء املعاملة وح�شن رعايته، والإ�شراف على �شري العمل باملركز وعلى اأعماله واأن�شطته.

مادة )36(

يتوىل مركز حماية الطفل املهام الآتية:

1- و�شـــع الخطـــط والبرامج الكفيلة بوقايـــة الطفل وحمايته من �شوء المعاملـــة والإ�شراف على 

تنفيذها.

2- التن�شيق مع كافة الجهات المعنية، الر�شمية والأهلية، ب�شاأن حماية الطفل من �شوء المعاملة.

3- تقديم الم�شورة للجهات المعنية ب�شاأن حماية الطفل من �شوء المعاملة.

4- و�شـــع خطط للدرا�شـــات والبحوث المتعلقة بظاهـــرة �شوء معاملة الأطفـــال والإ�شراف على 

تنفيذها.

5- اأية مهام اأخرى يرد الن�س عليها في هذا القانون اأو في لئحته التنفيذية.

مادة )37(

يكون مركز حماية الطفل هو اجلهة املركزية التي تتوىل تقييم واإيواء ومتابعة �شئون الأطفال 

املعر�شني ل�شوء املعاملة وتن�شيق اخلدمات التي تقدم لهم ولعائالتهم من قبل اجلهات املعنية، 

وله يف �شبيل ذلك ممار�شة الخت�شا�شات الآتية:

1- اتخاذ كافة التدابير المبا�شرة والعاجلة لحماية الطفل من �شوء المعاملة.

2- درا�شـــة حـــالت مـــن تعر�س مـــن الأطفال ل�شـــوء المعاملة مـــن النواحي ال�شحيـــة والنف�شية 
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والجتماعية والقت�شادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المنا�شبة لها.

3- متابعـــة حالت من تعر�س من الأطفال ل�شوء المعاملة ب�شفة دورية في حالة ت�شليمه اإلى ولي 

اأمره اأو الم�شئول عنه.

4- توفيـــر رعايـــة بديلة خارج العائلـــة لمن تعر�س من الأطفـــال ل�شوء المعاملـــة ب�شورة عاجلة 

وموؤقتة، وذلك اإذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر اأو اإذا وقع اعتداء جن�شي عليه من ولي 

اأمره اأو الم�شئول عنه اأو القائمين على �شئونه. 

5- اتخـــاذ كافة اإجراءات تاأهيل الطفل الذي تعر�س ل�شوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته اإلى 

اأ�شرته بحالـــة طبيعية، بما في ذلك العالج والتاأهيل النف�شي والدورات التثقيفية والتعليمية 

وتنميـــة المهارات الجتماعيـــة ومهارات حماية الـــذات لدى الطفل ومعالجـــة الإدمان لدى 

الوالدين اأو المتولي رعايته.

6- توفير خط �شاخن لتلقي الحالت اأو ال�شكاوى المتعلقة ب�شوء معاملة الأطفال.

مادة )38(

يعد رئي�س مركز حماية الطفل يف بداية كل �شنة مالية تقريرًا �شنويًا عن ن�شاط املركز خالل 

ال�شنة املالية ال�شابقة، يت�شمن حتديد ما يواجه املركز من معوقات واحللول املقرتحة ب�شاأنها. 

ويعر�س رئي�س املركز التقرير على جمل�س الإدارة قبل م�شي �شهرين من بداية ال�شنة املالية 

ملناق�شته واملوافقة عليه، وفور اإقرار املجل�س للتقرير يقوم رئي�س املركز برفعه اإىل الوزير املعني 

ب�شئون التنمية الجتماعية م�شفوعًا مبالحظات املجل�س عليه، لتخاذ ما يلزم. 

مادة )39(

كل  ويكون  الأطفال،  معاملة  �شوء  فيه حالت  تقيد  خا�شًا  �شجاًل  الطفل  مركز حماية   يعد 

ما يدون يف هذا ال�شجل �شريًا ل يجوز اإف�شاوؤه اأو الطالع عليه اإل باإذن من النيابة املتخ�ش�شة 

للطفل، اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأو اإحدى حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل، اأو اأية حمكمة 

خمت�شة، بح�شب الأحوال. 

مادة )40(

اأو امتناع من �شاأنه اأن يوؤدي  يق�شد ب�شوء املعاملة يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل فعل 

اأو غري مبا�شر للطفل يحول دون تن�شئته ومنوه على نحو �شليم واآمن و�شحي،  اأذًى مبا�شر  اإىل 

وي�شمل ذلك �شوء املعاملة اجل�شدية اأو النف�شية اأو اجلن�شية اأو الإهمال اأو ال�شتغالل القت�شادي. 
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ويق�شد ب�شوء املعاملة اجل�شدية، كل فعل من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل الإيذاء اجل�شدي املتعمد للطفل.

النف�شي  بالنمو  الإ�شرار  اإىل  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  فعل  كل  النف�شية،  املعاملة  ب�شوء  ويق�شد 

وال�شحي للطفل.

ويق�شد ب�شوء املعاملة اجلن�شية، تعري�س الطفل لأي ن�شاط جن�شي، مبا يف ذلك اإظهار العورة 

اأو املداعبة اأو الإيالج )الفرجي اأو ال�شرجي( اأو ال�شروع فيه اأو تعري�س الطفل مل�شاهدة الأفالم 

اأو ال�شور الإباحية اأو ا�شتخدامه يف اإنتاجها اأو توزيعها باأي �شكل.

ويق�شد بالإهمال، عدم قيام الوالدين اأو من يتوىل رعايته مبا يجب عليه القيام به للمحافظة 

على حياة و�شالمة الطفل.

واإذا وقع �شوء معاملة الطفل اجل�شدية اأو اجلن�شية من ويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه، تولت 

النيابة العامة تعيني من ميثل الطفل قانونًا.

مادة )41(

اأ�شكال الإجرام املنظم وغري املنظم، مبا يف ذلك زرع  يحظر ا�شتغالل الطفل يف خمتلف 

اأفكار التع�شب والكراهية فيه، وحتري�شه على القيام باأعمال العنف والرتويع.

مادة )42(

ُيحظر ا�شتدراج الطفل وا�شتغالله عرب �شبكة الإنرتنت اأو �شبكات املعلومات الأخرى، وغريها 

تتنا�شب مع  اأو ل  العام  العامة والنظام  اأمور منافية لالآداب  من و�شائل الت�شال احلديثة، يف 

عمره.

مادة )43(

اإذا تبني للطبيب لدى فح�س طفل اأنه قد تعر�س لأي من حالت �شوء املعاملة واأن خروجه 

من امل�شت�شفى يعر�س حياته و�شالمته للخطر، وجب عليه عدم ت�شليمه اإىل ويل اأمره اأو امل�شئول 

اأو  الطفل  اإبالغ مركز حماية  ليتوىل  فورًا  بالأمر  فيه  يعمل  الذي  امل�شت�شفى  واإبالغ مدير  عنه، 

النيابة املتخ�ش�شة للطفل لتخاذ ما يلزم، واإذا اكت�شف الطبيب حالة الطفل يف عيادته اخلا�شة 

وجب عليه الإبالغ بنف�شه. 

مادة )44(

يجب على كل من و�شل اإىل علمه معلومات بوجود طفل يف اإحدى حالت التعر�س للخطر 

املذكورة يف البنود من )1( اإىل )9( من املادة )12( من هذا القانون اأو اإحدى حالت �شوء املعاملة 
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املذكورة يف املادة )40( منه، اأن يبادر اإىل الإبالغ عن ذلك اإىل اأي من اجلهات املن�شو�س عليها 

يف املادة )45( من هذا القانون، واأن يزودها مبا قد يكون لديه من معلومات يف هذا ال�شاأن. 

مادة )45(

من  اأي  اإىل  املعاملة  �شوء  اأو  للخطر  الطفل  تعر�س  حالت  عن  وال�شكاوى  البالغات  ُتقدم 

اجلهات الآتية: 

1- مركز حماية الطفل المن�شو�س عليه في المادة )33( من هذا القانون.

2- النيابة العامة. 

3- مركز ال�شرطة. 

4- الجهـــات الم�شئولـــة بالـــوزارة المعنية ب�شئـــون العـــدل ووزارات الداخلية وال�شحـــة والتربية 

والتعليم.

وعلى اجلهات املن�شو�س عليها يف البنود من )2( اإىل )4( من الفقرة الأوىل من هذه املادة 

- يف حالة تبليغها عن اأي من حالت تعر�س الطفل للخطر اأو �شوء املعاملة - اأن تبادر اإىل اإخطار 

مركز حماية الطفل بكافة الوقائع التي مت التبليغ عنها. 

اأو ل�شوء   ويحظر الك�شف عن هوية الطفل الذي تعر�س حلالة من حالت التعر�س للخطر 

املعاملة اأو هوية من اأ�شاء معاملته عند ا�شتخدام املعلومات لن�شر التحليالت اأو الإح�شائيات اأو 

التقارير الر�شمية.  كما يحظر الك�شف عن هوية من قام بالتبليغ عن اأي من حالت �شوء معاملة 

الطفل اإل يف الأحوال التي يقررها القانون.

مادة )46(

اإذا ُقدم اإىل مركز حماية الطفل بالغ اأو �شكوى باأي حالة من حالت تعر�س الطفل للخطر 

اأو �شوء املعاملة، وجب عليه القيام مبا يلي: 

1-ا�شتدعـــاء الطفـــل اأو ولي اأمره اأو الم�شئـــول عنه وال�شتماع اإلى اأقوالهم فـــي مو�شوع البالغ اأو 

ال�شكـــوى، للتحقق من مدى جدية الأمر، على اأن يجـــري ذلك داخل المركز ولي�س في مكان 

اآخر. وفي الأحوال التي يتعذر على الطفل المثول بالمركز، يجوز انتقال اأحد موظفي المركز 

لال�شتماع اإلى اأقوال الطفل في مكان تواجده.

2-اإجراء الفح�س الطبي للطفل للوقوف على مدى اإ�شابته باأي مر�س ع�شوي اأو نف�شي اأو مر�س 

ُينقل جن�شيًا، اأو اأي مر�س اآخر ناتج عن تعر�شه للخطر اأو �شوء المعاملة. 

�شوء  اأو  للخطر  بالفعل  تعر�س  قد  الطفل  واأن  ال�شكوى  اأو  البالغ  �شحة  للمركز  ثبت  واإذا 
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املعاملة، وجب عليه اتخاذ الآتي:

1- اتخاذ تدبير اأو اأكثر من التدابير المذكورة في المادة )48( من هذا القانون، اإذا قدر اأن من 

�شاأن ذلك اإنهاء تعر�س الطفل للخطر اأو �شوء المعاملة. 

2- الطلـــب مـــن النيابـــة المتخ�ش�شة للطفـــل - اإذا راأى مقت�شيـــًا لذلك - اأن تقـــوم باإنذار ولي 

اأمـــر الطفل اأو الم�شئول عنه كتابـــة لو�شع حد لأ�شباب تعري�شه للخطـــر اأو �شوء معاملته، اأو 

الت�شرف في الأمر بال�شكل الذي يتراءى لها. 

ويجوز لويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه العرتا�س على الإنذار اأمام اللجنة الق�شائية للطفولة 

الإجراءات  فيه  والف�شل  العرتا�س  هذا  نظر  يف  ويتبع  اإعالنه،  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  خالل 

املقررة لالعرتا�س يف الأوامر اجلنائية، ويكون القرار فيه نهائيًا.  

مادة )47(

اأو  اأو �شوء املعاملة رغم اإنذار ويل اأمره  اإذا ُوجد الطفل يف اإحدى حالت التعر�س للخطر 

امل�شئول عنه من قبل النيابة املتخ�ش�شة للطفل على النحو املذكور يف الفقرة الثانية من املادة 

)46( من هذا القانون، وو�شل ذلك اإىل علم مركز حماية الطفل عن طريق بالغ اأو �شكوى، وجب 

على املركز القيام مبا يلي: 

1- اإبالغ النيابة المتخ�ش�شة للطفل بالأمر لتخاذ ما يلزم.

2- عر�ـــس اأمـــر الطفل على اللجنة الق�شائية للطفولة التي يجوز لها اأن تتخذ في �شاأنه واحدًا اأو 

اأكثر من التدابير المن�شو�س عليها في المواد من )14( اإلى )23( من هذا القانون.

مادة )48(

اإذا ثبت ملركز حماية الطفل تعر�س الطفل حلالة من حالت �شوء املعاملة، بعد حتقيق اأجراه 

وفق الفقرة الأوىل من املادة )46( من هذا القانون، جاز له اتخاذ اأي من التدابري والإجراءات 

الآتية: 

1- اتخـــاذ ما يلـــزم لعالج الطفل من اأي مر�س يكـــون قد اأ�شابه نتيجة تعر�شـــه للخطر اأو �شوء 

المعاملة.  

2- اإبقـــاء الطفل في محيطـــه العائلي مع ولي اأمره اأو الم�شئول عنـــه باتخاذ الإجراءات الالزمة 

لرفع الخطر المحدق به وذلك في اآجال محددة وتحت رقابة المركز.

3- اإبقـــاء الطفـــل في محيطه العائلـــي مع تنظيم طـــرق التدخل الجتماعي مـــن الجهة المعنية 

بتقديم الخدمات الجتماعية والتربوية وال�شحية الالزمة للطفل وعائلته وم�شاعدتها.
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4- اإبقـــاء الطفـــل في محيطه العائلي مع اأخـــذ الحتياطات الالزمة لمنـــع كل ات�شال بينه وبين 

الأ�شخا�س الذين من �شاأنهم اأن يمثلوا تهديدًا ل�شحته اأو �شالمته البدنية اأو المعنوية.

5- التو�شيـــة لـــدى اللجنة الق�شائية للطفولة باإيداع الطفـــل – اإلى حين زوال الخطر عنه- لدى 

اإحـــدى العائالت الموؤتمنة اأو اإحدى موؤ�ش�شات اأو جمعيات الرعاية الجتماعية اأو التربوية اأو 

اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية اأو العالجية، وذلك طبقًا لالإجراءات المقررة في هذا القانون.

6- رفـــع الأمر اإلـــى المحكمة ال�شرعية المخت�شـــة - عند القت�شاء - للنظر فـــي اإلزام ولي اأمر 

الطفل اأو الم�شئول عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

كان قيد الطعن فيه.  

7- اتخـــاذ مـــا يلزم من اإجـــراءات عاجلة - في حـــالت الخطر المحدق علـــى الطفل - لإخراج 

الطفـــل من المكان الذي يتعر�ـــس فيه للخطر ونقله اإلى مكان اآمـــن، وللمركز ال�شتعانة في 

ذلك باأفراد ال�شلطة العامة عند القت�شاء.

ويعترب خطرًا حمدقًا كل فعل اأو امتناع يهدد حياة الطفل اأو �شالمته البدنية اأو النف�شية على 

نحو ل ميكن تالفيه مبرور الوقت.

مادة )49(

ل يجوز نقل ح�شانة الطفل املعر�س للخطر اأو ل�شوء املعاملة اإل بحكم من املحكمة املخت�شة. 

النيابة  من  اإذن  على  احل�شول  بعد   - الطفل  حماية  ملركز  يجوز  الطارئة،  احلالت  ويف 

املتخ�ش�شة للطفل - نقل الطفل املعر�س للخطر اأو ل�شوء املعاملة ب�شكل ي�شتحيل معه بقاوؤه مع 

ال�شخ�س الذي يتوىل ح�شانته اإىل مكان اآمن وتوفري الرعاية له، على اأن يتم عر�س الطفل على 

املحكمة املخت�شة خالل اأربع وع�شرين �شاعة لإ�شدار قرارها ب�شاأنه.

وللمركز اأن يطلب من املحكمة املخت�شة اإ�شدار حكم بنقل ح�شانة الطفل اإىل اأ�شرة حا�شنة 

على اأن تكون من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويف حالة عدم وجود اأقارب �شمن هذه الدرجة، 

ُتنقل احل�شانة اإىل من تراه املحكمة اأهاًل لذلك.  

مادة )50( 

اإذا كان الطفل معر�شًا للخطر اأو �شوء املعاملة من قبل ويل اأمره اأو امل�شئول عنه ويف حاجة 

عاجلة للحماية، جاز ملركز حماية الطفل اأن يطلب من النيابة املتخ�ش�شة للطفل اإ�شدار قرار 

موؤقت بنقله اإىل مكان اآخر اآمن يختاره املركز، على اأن ُيعر�س اأمر الطفل على املحكمة املخت�شة 

يف اأول يوم عمل لتخاذ القرار ب�شاأنه، اأو حتديد ال�شخ�س اأو اجلهة التي ميكن اأن ت�شرف عليه 

اأو ترعاه ب�شفة موؤقتة اأو دائمة ومقدار نفقته واملكلف باأدائها.  
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مادة )51(

يقوم مركز حماية الطفل مبتابعة تنفيذ التدابري التي يتخذها يف البالغات وال�شكاوى املقدمة 

اإليه، وكذلك التدابري املكلف مبتابعة تنفيذها مبقت�شى هذا القانون بالتن�شيق مع حماكم العدالة 

الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اأو اأية جهة اأخرى معنية. وللمركز اأن يعيد النظر 

تنفيذها، وذلك  التدابري املكلف مبتابعة  النظر يف  باإعادة  واأن يو�شي  فيما يتخذه من تدابري، 

بالقدر الذي يحقق م�شلحة الطفل.

ويجب على امل�شئولني يف الدور واملوؤ�ش�شات واملراكز وامل�شت�شفيات وغريها من الأماكن املودع 

الفقرة  املذكورة يف  مهمته  اأداء  املركز يف  مع  التعاون  القانون،  هذا  لأحكام  وفقًا  اأطفال  فيها 

وباأي تغرّي  باملعلومات عن خمتلف جوانب حالة الطفل املعني،  واإمداده  املادة،  الأوىل من هذه 

مفاجئ يف حالة الطفل اأو مر�شه ال�شديد اأو موته اأو هروبه.

مادة )52(

الدعوى  لرفع  ي�شرتط  ل  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  من   )9( املادة  اأحكام  من  ا�شتثناًء 

اجلنائية املتعلقة ب�شوء معاملة الطفل تقدمي �شكوى �شفهية اأو كتابية اإىل النيابة العامة اأو اإىل 

اأحد ماأموري ال�شبط الق�شائي خالل املوعد املذكور يف ذات املادة. 

ويف جميع الأحوال، ل يجوز التنازل عن الدعوى اجلنائية املتعلقة ب�شوء معاملة الطفل.

الباب الرابع

العقوبات

مادة )53(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب بال�شجن كل من 

ر به مل�شاهدة ال�شور اأو الأفالم الإباحية  حتر�س جن�شيًا بطفل باملداعبة اأو اإظهار العورة اأو غَرّ

باأي �شكل من الأ�شكال مبا فيها �شبكة الإنرتنت اأو غريها من �شبكات املعلومات.

مادة )54(

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنتني والغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول جتاوز خم�شة 

اآلف دينار، كل من ا�شتورد اأو �شّدر اأو اأنتج اأو اأعد اأو عر�س اأو طبع اأو رّوج اأو حاز اأو بّث اأية 

اأعمال اإباحية ي�شارك فيها طفل اأو تتعلق بال�شتغالل اجلن�شي للطفل، وُيحكم مب�شادرة الأدوات 

والآلت امل�شتخدمة يف ارتكاب اجلرمية والأموال املتح�شلة منها، وغلق الأماكن حمل ارتكابها 
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مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر، وذلك كله مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�شن النية.

بالعقوبة  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  يف  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  ومع 

املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، كل من:  

1- ا�شتخـــدم الحا�شب الآلي اأو الإنترنت اأو غيرها من �شبـــكات المعلومات اأو الر�شوم المتحركة 

لإعداد اأو لمعالجة اأو لحفظ اأو لعر�س اأو لطباعة اأو لن�شر اأو لترويج اأن�شطة اأو اأعمال اإباحية 

تتعلـــق بتحري�س الأطفال اأو ا�شتغاللهـــم في الدعارة والأعمال الإباحيـــة اأو الت�شهير بهم اأو 

المتاجرة بهم.  

2- ا�شتخـــدم الحا�شـــب الآلـــي اأو �شبكة الإنترنـــت اأو غيرها مـــن �شبكات المعلومـــات اأو الر�شوم 

المتحركة لتحري�س الأطفال على النحراف اأو لت�شخيرهم في ارتكاب جريمة اأو على القيام 

باأن�شطة اأو اأعمال غير م�شروعة اأو منافية لالآداب، ولو لم تقع الجريمة فعاًل. 

مادة )55(

باحلب�س  ُيعاقب  اآخر،  قانون  اأي  يف  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

القانون  عليه  اأوجب  كل من  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  دينار  مائة  تقل عن  ل  التي  وبالغرامة 

حلالة  وعّر�شه  عمره  من  كاملة  ميالدية  �شنة  ع�شرة  ثماين  يتجاوز  مل  طفل  رعاية  التفاق  اأو 

من حالت �شوء املعاملة املن�شو�س عليها يف املادة )40( من هذا القانون، وكان من �شاأن هذا 

التعري�س اإحلاق �شرر ج�شدي اأو نف�شي ج�شيم بالطفل.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن مائتي دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان الطفل مل يبلغ من العمر خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة من 

عمره.

اأو  دينار  ثالثمائة  عن  تقل  ل  التي  والغرامة  �شنة  عن  تقل  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  وتكون 

باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان الطفل مل يبلغ ال�شابعة من عمره.

اإىل  يعمد اجلاين  اأن  بعاهة م�شتدمية دون  اإ�شابته  اأو  الطفل  ن�شاأ عن اجلرمية موت  واإذا 

ذلك، عوقب بالعقوبة املقررة جلرمية ال�شرب املف�شي اإىل املوت اأو اإىل العاهة امل�شتدمية ح�شب 

الأحوال.

باإحدى  اأو  دينار،  األف  تزيد على  التي ل  وبالغرامة  �شنة  تقل عن  ويعاقب باحلب�س مدة ل 

هاتني العقوبتني، كل من خالف اأحكام املواد )41(، )42(، )43( من هذا القانون.

مادة )56(

يعد ظرفًا م�شددًا اإذا وقعت اجلرمية من بالغ على طفل مل يتجاوز ال�شابعة من عمره.
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مادة )57(

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر كل من حر�س طفاًل اأو اأكرهه على ارتكاب جرمية 

اأو اأعده لرتكابها اأو �شاعده على ارتكابها اأو �شهل له ارتكابها باأي وجه.

اإليه يف املادة )56( من هذا القانون وكان اجلاين من  فاإذا حتقق الظرف املُ�شدد امل�شار 

اأ�شول الطفل اأو من امل�شئولني عن تربيته اأو مالحظته اأو كان الطفل ُم�شلَّمًا اإليه مبقت�شى القانون 

اأو له �شلطة عليه، اأو كان خادمًا عند اأي ممن تقدم ذكرهم، اأو اإذا وقعت اجلرمية على اأكرث من 

طفل، ولو يف اأوقات خمتلفة، فال تقل العقوبة عن احلب�س ملدة �شنة.

مادة )58(

ُيعاقب كل من عر�س طفاًل لإحدى حالت اخلطر املذكورة يف املادة )12( من هذا القانون 

باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على األف دينار، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

مادة )59(

يعاقب باحلب�س والغرامة التي ل جتاوز األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من: 

1- اأدىل مبعلومات كاذبة اأو م�شللة اأو اأعد تقريرًا يخالف حقيقة الواقع ب�شاأن اأي من حالت 

تعر�س الطفل للخطر اأو �شوء معاملته، مع علمه بذلك.

2- احتجز اأو اآوى طفاًل تعر�س للخطر اأو ل�شوء املعاملة بق�شد حجب احلماية املقّررة له 

مبوجب اأحكام هذا القانون.

مادة )60(

تقل عن مائتي دينار ول جتاوز  وبغرامة ل  اأ�شهر  تزيد على ثالثة  يعاقب باحلب�س مدة ل 

اأو  اأو مكلف بخدمة عامة احتجز  اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل موظف عام  خم�شمائة دينار 

هذا  من   )32( املادة  حلكم  باملخالفة  واحد،  مكان  يف  اأكرث  اأو  بالغ  مع  طفاًل  �شجن  اأو  حب�س 

القانون. 

مادة )61(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب بغرامة ل تقل 

الإعالم  اأجهزة  باأي من   - اأذاع  اأو  ن�شر  كل من  دينار،  اآلف  ول جتاوز خم�شة  دينار  األف  عن 

اأو  اأية معلومات  باأية و�شيلة من و�شائل الت�شال احلديثة -  اأو  اأو املرئية  امل�شموعة  اأو  املقروءة 
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اإذن من حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل  اأو �شور تتعلق بهوية الطفل بدون  اأو ر�شوم  بيانات 

الأحوال- حال  للطفولة - بح�شب  الق�شائية  اللجنة  اأو  للطفل  املتخ�ش�شة  النيابة  اأو  املخت�شة 

عر�س اأمره على اجلهات املعنية بالأطفال املعر�شني للخطر اأو املخالفني للقانون.

مادة )62(

يعاقب بغرامة ل تقل عن مائة دينار ول جتاوز األف دينار كل من اأخل بتعهداته حيال طفل 

ت�شلمه مبوجب املادة )15( من هذا القانون وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جرمية اأو الوقوع يف 

اإحدى حالت التعر�س للخطر املن�شو�س عليها يف املادة )12( من هذا القانون.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول جتاوز �شنة والغرامة التي ل تقل عن 

ثالثمائة دينار ول جتاوز األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، اإذا كان من ت�شلم الطفل قد اأخل 

بتعهداته اإخالًل ج�شيمًا. 

مادة )63(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شهر والغرامة التي ل تزيد على مائتي دينار، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني، كل من اأخفى طفاًل ُحِكم اأو تقرر ت�شليمه ل�شخ�س اأو جهة طبقًا لأحكام هذا 

القانون، اأو دفعه للفرار اأو �شاعده على ذلك. 

مادة )64(

يعاقب بغرامة ل جتاوز مائتي دينار كل من:

1- خالف اأحكام المواد )15(، )17(، )20(، )25(، )44(، )51 فقرة ثانية(، )80( من هذا 

القانون. 

2- خالف مقت�شيات الإنذار المن�شو�س عليه في البند )2( من الفقرة الثانية من المادة )46( 

من هذا القانون. 

3- ت�شلم طفاًل بمقت�شى اأحكام هذا القانون وخالف مقت�شيات قرار ت�شليم الطفل. 

الباب اخلام�س

اأحكام ختامية

مادة )65(

ت�شري اأحكام انق�شاء الدعوى اجلنائية بال�شلح اأو الت�شالح، املقررة يف قانون الإجراءات 

اجلنائية اأو يف اأي قانون اآخر، على اجلرائم التي يرتكبها الطفل.
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مادة )66(

يف  احلق  واملحاكمة،  التحقيق  مراحل  جميع  يف  ال�شهود،  اأو  عليهم  املجني  لالأطفال  يكون 

البدنية  �شالمتهم  وي�شمن  كرامتهم  يحفظ  مبا  ومعاملتهم  مطالبهم،  وتفهم  اإليهم  ال�شتماع 

واإعادة  والقانونية  والجتماعية  ال�شحية  وامل�شاعدة  احلماية  يف  واحلق  والأدبية،  والنف�شية 

التاأهيل والدمج يف املجتمع، وذلك يف �شوء املبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة ب�شاأن توفري العدالة 

لالأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها.

ويكون لالأطفال املُتهمني ذات احلقوق املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، يف جميع 

مراحل ال�شبط والتحقيق واملحاكمة والتنفيذ، ف�شاًل عن حقهم يف احل�شول على كافة املعلومات 

اإليهم، مع ال�شتعانة مُبرتجم كلما دعت احلاجة، وذلك يف �شوء املبادئ  ب�شاأن التهم املوجهة 

التوجيهية لالأمم املتحدة ب�شاأن توفري العدالة لالأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها.

مادة )67(

مواد  يف  له  يكون  اأن  ويجب  والق�شائية،  القانونية  امل�شاعدة  اأ�شكال  كافة  يف  احلق  للطفل 

اجلنايات حمام يدافع عنه يف مرحلة املحاكمة، فاإن مل يكن قد اختار حماميًا تولت املحكمة 

املخت�شة ندب حمام للدفاع عنه، وذلك طبقًا للقواعد املقررة يف قانون الإجراءات اجلنائية.   

مادة )68(

يجب اإخطار ويل اأمر الطفل اأو امل�شئول عنه – بح�شب الأحوال - بالطرق املقررة قانونًا، 

بكل قرار اأو اإجراء ُيتخذ يف حق الطفل. ولكل من هوؤلء اأن يتظلم مل�شلحة الطفل من ذلك القرار 

اأو الإجراء اأو يطعن عليه بطرق الطعن املقررة يف القوانني.

مادة )69(

ل يحب�س احتياطيًا الطفل الذي مل يتجاوز خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة، ويجوز للنيابة 

الرعاية الجتماعية مدة ل تزيد على  اإحدى موؤ�ش�شات  التحفظ عليه لدى  للطفل  املتخ�ش�شة 

اأ�شبوع وتقدميه عند كل طلب اإذا كانت ظروف الدعوى ت�شتدعي التحفظ عليه، على األ تزيد مدة 

التحفظ على اأ�شبوع، ما مل تاأمر حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل املخت�شة مبدها وفقًا لقواعد 

احلب�س الحتياطي املن�شو�س عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.  

بت�شليم  الأمر  املادة،  الأوىل من هذه  الفقرة  املن�شو�س عليه يف  الإجراء  بدًل من  ويجوز، 

الطفل اإىل ويل اأمره اأو امل�شئول عنه مع التعهد باإح�شاره عند كل طلب. 

�شنة ميالدية  ع�شرة  الذي جتاوز عمره خم�س  للطفل  الحتياطي  ا�شتبدال احلب�س  ويجوز 

كاملة باأحد التدابري املن�شو�س عليها يف املواد )20، 21، 22، 25، 26( من هذا القانون.
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مادة )70(

اأمت من العمر  التنفيذ بطريق الإكراه البدين على املحكوم عليه الذي مل يكن قد  ل يجوز 

ثماين ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وقت التنفيذ به. 

مادة )71(

اللجنة  اأو  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  اأمام  الطفل  حماكمة  يح�شر  اأن  يجوز  ل 

الق�شائية للطفولة اإل ويل اأمره اأو امل�شئول عنه بح�شب الأحوال، وال�شهود واملحامون، ومن جتيز 

له املحكمة احل�شور باإذن خا�س. 

وللمحكمة اأو اللجنة اأن تاأمر باإخراج الطفل من اجلل�شة بعد �شوؤاله اأو باإخراج ويل اأمره اأو 

امل�شئول عنه اإذا راأت �شرورة لذلك، ول يجوز احلكم بالإدانة اإل بعد اإفهام الطفل ما مت يف غيبته 

من اإجراءات. 

ويجوز اإعفاء الطفل من ح�شور املحاكمة بنف�شه اإذا اقت�شت م�شلحته ذلك، ويكتفى بح�شور 

ويل اأمره اأو امل�شئول عنه نيابة عنه، ويف هذه احلالة يعترب احلكم ح�شوريًا.    

مادة )72(

يكون للموظفني الذين يخولهم الوزير املعني ب�شئون العدل بالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون 

التنمية الجتماعية، �شلطة ال�شبط الق�شائي - يف دوائر اخت�شا�شهم - فيما يخت�س باجلرائم 

التي تقع من الأطفال اأو التي تقع عليهم وحالت تعر�شهم للخطر اأو اإ�شاءة معاملتهم، و�شائر 

اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون.   

مادة )73(

ا�شتثناًء من حكم الفقرة الأوىل من املادة )4( من هذا القانون، تخت�س املحكمة الكربى 

اجلنائية بنظر ق�شايا اجلنايات التي يتهم فيها الأطفال الذين تتجاوز اأعمارهم خم�س ع�شرة 

�شنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية، متى اأ�شهم يف ارتكاب اجلرمية �شخ�س بالغ اأو اأكرث، 

ويعاون املحكمة خبريان من اخلرباء املن�شو�س عليهم يف املادة )8( من هذا القانون تندبهما 

املحكمة من بني هوؤلء اخلرباء، على اأن يكون اأحدهما على الأقل من الن�شاء. 

الوجوه،  جميع  من  الطفل  ظروف  تبحث  اأن  املحكمة  على  يجب  حكمها،  ت�شدر  اأن  وقبل 

باآراء من تراه من اخلرباء وغريهم، واأن تفرد مداولًة م�شتقلًة مل�شاألة ثبوت  م�شتعينة يف ذلك 

اجلرمية املن�شوبة للطفل وما ينا�شبها من عقوبة. 

ت�شدرها  التي  الأحكام  يف  الطعون  بنظر  اجلنائية  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  وتخت�س 
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املحكمة الكربى اجلنائية يف الق�شايا املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وفقًا لالإجراءات 

واملواعيد املن�شو�س عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.

مادة )74(

الأطفال  من  طفل  لكل  القانون  هذا  من   )8( املادة  يف  عليهم  املن�شو�س  اخلرباء  ين�شئ 

املعرو�شني على حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل اأو اللجنة الق�شائية للطفولة، ملفًا يت�شمن 

تقريرًا كاماًل بحالته التعليمية والنف�شية والعقلية والبدنية والجتماعية، وعلى حمكمة العدالة 

الإ�شالحية للطفل املخت�شة اأو اللجنة الت�شرف يف الدعوى على �شوء ما ورد يف هذا امللف.  

ويجب على املحكمة اأو اللجنة قبل الف�شل يف الدعوى اأن تناق�س وا�شعي التقارير املذكورة 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة فيما ورد بها، ولها اأن تاأمر بدرا�شة اإ�شافية حلالة الطفل حمل 

امل�شاءلة. 

مادة )75(

ل تقبل الدعاوى املدنية اخلا�شة بالأطفال اأمام حماكم العدالة الإ�شالحية للطفل.

مادة )76(

يكون احلكم اأو القرار ال�شادر على الطفل باأي من التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من 

)14( اإىل )26( من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع ح�شول ا�شتئنافه اأو التظلم منه. 

مادة )77(

ل يجوز ا�شتئناف الأحكام والقرارات التي ت�شدر بالتوبيخ اأو بالت�شليم وفق اأحكام املادتني 

اأو بطالن يف  اأو بطالن يف احلكم  اإل خلطاأ يف تطبيق القانون  )14( و)15( من هذا القانون 

الإجراءات اأثر فيه. 

مادة )78(

اإذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية باعتبار اأنه جتاوز خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة من 

عمره، ثم ثبت باأوراق ر�شمية اأنه مل يتجاوزها وقت ارتكاب اجلرمية، وجب على النيابة العامة، 

من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من الطفل املحكوم عليه اأو ممن ميثله قانونًا، رفع الأمر اإىل 

حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل التي اأ�شدرت احلكم لإعادة النظر فيه.  
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واإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية باعتبار اأنه جتاوز ثماين ع�شرة �شنة ميالدية كاملة من 

عمره، ثم ثبت باأوراق ر�شمية اأنه مل يبلغها وقت ارتكاب اجلرمية، وجب على النيابة العامة، من 

تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من املحكوم عليه اأو من ميثله، رفع الأمر اإىل املحكمة التي اأ�شدرت 

احلكم لإعادة النظر فيه.

ويف احلالتني ال�شابقتني، يجب على املحكمة وقف تنفيذ احلكم، ويجوز اإيداع الطفل اإحدى 

موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية طبقًا للمادة )69( من هذا القانون. 

�شنة  ثماين ع�شرة  اأنه جتاوز  ر�شمية  باأوراق  ثبت  ثم  باعتباره طفاًل  واإذا حكم على متهم 

ميالدية كاملة، وقت ارتكاب اجلرمية، وجب على النيابة املتخ�ش�شة للطفل - من تلقاء نف�شها 

اأو بناًء على طلب من املجني عليه اإن وجد اأو من ميثله - رفع الأمر اإىل حمكمة العدالة الإ�شالحية 

للطفل التي اأ�شدرت احلكم لتعيد النظر فيه والت�شرف يف الدعوى وفق الإجراءات املعمول بها. 

مادة )79(

واإ�شدار  املنازعات  جميع  يف  الف�شل  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  رئي�س  يتوىل 

القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر التي ت�شدرها املحكمة، على اأن 

يطبق القواعد املن�شو�س عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية. ويكون لرئي�س اللجنة الق�شائية 

للطفولة الخت�شا�س نف�شه بالن�شبة لقرارات اللجنة.

على  – بناًء  لديها  اأحد اخلرباء  اأو  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  ق�شاة حمكمة  اأحد  ويقوم 

ندب من رئي�س املحكمة - بزيارات دورية لالأطفال املودعني باأحكام وقرارات املحكمة يف دور 

وموؤ�ش�شات ومراكز التاأهيل والتدريب والرعاية الجتماعية وامل�شت�شفيات، وغريها من الأماكن 

رئي�س  اإىل  وتقدميها  حالتهم  تقارير عن  واإعداد  املحكمة،  وقرارات  اأحكام  تنفيذ  من  للتحقق 

القيام  للطفولة  الق�شائية  اللجنة  ويتوىل اخلبري ع�شو  الالزم.  اأ�شهر لتخاذ  �شتة  املحكمة كل 

بالعمل نف�شه وبذات الطريقة بالن�شبة لقرارات اللجنة.

ما  اللجنة  اأو  املحكمة  تقرر  املادة،  الثانية من هذه  الفقرة  املذكورة يف  التقارير  ويف �شوء 

تراه ب�شاأن الطفل، مبراعاة الإجراءات وال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذا القانون ويف قانون 

الإجراءات اجلنائية. 

مادة )80(

الجتماعية  والرعاية  والتدريب  التاأهيل  ومراكز  وموؤ�ش�شات  دور  يف  امل�شئولني  على  يجب 

الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  من  قرارات  اأو  اأوامر  اأو  باأحكام  اأطفال  فيها  املودع  وامل�شت�شفيات 

للطفل املخت�شة اأو اللجنة الق�شائية للطفولة اإمداد الق�شاة اأو اخلرباء املكلفني مبتابعة �شئون 
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اإعداد  من  ليتمكنوا  املعني،  الطفل  حالة  جوانب  خمتلف  عن  املعلومات  بكافة  الأطفال  اأولئك 

التقارير املذكورة يف املادة )79( من هذا القانون. 

ويجب على امل�شئولني يف الدور واملوؤ�ش�شات واملراكز املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، 

اإبالغ املحكمة اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - باأي تغري مفاجئ يف حالة الطفل اأو مر�شه ال�شديد 

اأو موته اأو هروبه. 

مادة )81(

ل ينفذ اأي تدبري من التدابري املن�شو�س عليها يف املواد من )14( اإىل )26( من هذا القانون 

غفل تنفيذه �شنة كاملة من يوم النطق به، اإل بقرار من رئي�س حمكمة العدالة الإ�شالحية للطفل 
ُ
اأ

النيابة املتخ�ش�شة للطفل وبعد  بناًء على طلب  الق�شائية للطفولة،  اللجنة  اأو رئي�س  املخت�شة 

اأخذ راأي اخلبري.

مادة )82(

ل يلتزم الطفل باأداء اأية ر�شوم اأو م�شاريف للتقا�شي اأمام اللجنة الق�شائية للطفولة وجميع 

املحاكم يف الدعاوى املرتبطة بتطبيق اأحكام هذا القانون.

مادة )83(

اأعمارهم  جاوزت  الذين  الأطفال  على  بها  املحكوم  للحرية  املقيدة  العقوبات  تنفيذ  يكون 

خم�س ع�شرة �شنة ميالدية كاملة يف مراكز خا�شة لالإ�شالح والتاأهيل ي�شدر بتنظيمها قرار من 

وزير الداخلية بالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون التنمية الجتماعية.  

العقوبة، تنفذ عليه املدة املتبقية من  اأثناء تنفيذ  بلغ الطفل �شن احلادية والع�شرين  فاإذا 

العقوبة يف اأحد املراكز التابعة ملوؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل. ومع ذلك، يجوز ا�شتمرار التنفيذ على 

الطفل يف مركز الإ�شالح والتاأهيل املن�شو�س عليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة اإذا مل يكن 

هناك خطورة من ذلك وكانت املدة الباقية من العقوبة ل جتاوز �شتة اأ�شهر.

مادة )84(

ُين�شاأ لكل طفل وّقعت عليه عقوبة اأو تدبري ملف تنفيذ خا�س به، ي�شم اإليه ملف املو�شوع 

وتودع فيه جميع الأوراق املتعلقة بالتنفيذ، كما ُيثبت فيه ما ي�شدر يف �شاأن التنفيذ من قرارات 

اأو  املخت�شة  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  رئي�س حمكمة  امللف على  يعر�س هذا  واأحكام،  واأوامر 

رئي�س اللجنة الق�شائية للطفولة قبل اتخاذ اأي اإجراء يتعلق بالطفل، مما يدخل يف اخت�شا�س 

املحكمة اأو اللجنة مبقت�شى هذا القانون. 

ول تدرج الأحكام ال�شادرة �شد الطفل يف �شحف اأ�شبقياته، فيما عدا تلك التي ت�شت�شدر 

للجهات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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مادة )85(

القوانني  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شالحيات  كافة  الداخلية  بوزارة  املخت�شة  للجهة  تكون 

املختلفة ويف هذا القانون، بالن�شبة للجرائم التي تقع من الأطفال، بالإ�شافة اإىل حالت التعر�س 

للخطر التي يوجدون فيها، مع مراعاة اخت�شا�شات مركز حماية الطفل.

مادة )86(

يكون للطفل - اأثناء تنفيذ اأي من العقوبات اأو التدابري املن�شو�س عليها يف هذا القانون – 

احلق يف متابعة تعليمه يف مراحل التعليم املختلفة، وذلك وفقًا لل�شوابط والإجراءات ال�شادرة 

مبوجب قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014. 

مادة )87( 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  من  املادة )1(  من  الرابعة  الفقرة  مراعاة  مع 

الكربى  الإ�شالحية  العدالة  حمكمة  رئي�س  من  ق�شائية  جلنة  ت�شكل   ،1976 ل�شنة   )15( رقم 

العقاب وع�شو من  تنفيذ  للطفل وقا�شي  ال�شغرى  الإ�شالحية  العدالة  للطفل وقا�شي حمكمة 

النيابة العامة تخت�س بتلقي طلبات ا�شتبدال العقوبات املق�شي بها قبل نفاذ هذا القانون بناًء 

على تقرير من مركز الإ�شالح والتاأهيل تقدمه النيابة العامة، وي�شدر قرار من املجل�س الأعلى 

للق�شاء بتنظيم اآلية عمل اللجنة وحتديد مواعيد جل�شاتها.

مادة )88(

يف  الداخلة  اجلرائم  بنظر  الع�شكري  الق�شاء  باخت�شا�س  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 

ل�شنة  رقم )34(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الع�شكري  الق�شاء  قانون  لأحكام  وفقًا  اخت�شا�شه 

2002، على اأن تطبق املحاكم والنيابة الع�شكرية كافة الإجراءات والعقوبات والتدابري املن�شو�س 

عليها يف هذا القانون.

ويتم تعيني اخلرباء الأخ�شائيني يف املجالت الجتماعية والنف�شية لدى املحاكم الع�شكرية 

وتنظيم عملهم بقرار ي�شدر من القائد العام لقوة دفاع البحرين، على اأن يحلفوا قبل مبا�شرة 

عملهم اليمني املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة )8( من هذا القانون اأمام وزير �شئون الدفاع.

مادة )89( 

تطبق الأحكام الواردة يف قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية فيما مل يرد ب�شاأنه 

ن�س يف هذا القانون. 
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 مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2021

باإعفاء م�ست�ساري رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

رئي�س  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  م�شت�شارين  بتعيني   2014 ل�شنة   )84( رقم  املر�شوم  وعلى 

جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )32( ل�شنة 2020 بتعيني م�شت�شار ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س 

الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعفى جميع م�شت�شاري رئي�س جمل�س الوزراء من منا�شبهم.

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )11( ل�سنة 2021

باإن�ساء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )45( ل�شنة 2019، الوزراء، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـم على النحو الآتي:  ُيـن�شاأ مكتب ي�شمى )مكتب رئي�س جمل�س الوزراء(، وينظَّ

مدير عام مكتب رئي�س مجل�س الوزراء، ويتبعه:

اأوًل: مدير عام ال�شيا�شات والتن�شيق.

ثانياً: اإدارة ال�شئون القانونية.

ثالثاً: اإدارة الرقابة الداخلية المركزية.

رابعاً: الوكيل الم�ساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

اأ-  اإدارة الموارد الب�شرية.

ب-  اإدارة الموارد المالية.

ج-  اإدارة الِخـْدمات وُنـُظـم المعلومات.

خام�ساً: الوكيل الم�ساعد للإعلم والتوا�سل، وتتبعه:

اأ- اإدارة الإعالم.

اإدارة التوا�شل. ب- 

�ساد�ساً: وكيل البحوث والم�ساريع، ويتبعه:

اأ- الوكيل الم�شاعد للبحوث والدرا�شات، وتتبعه:

1-  اإدارة البحوث.

2-  اإدارة الدرا�شات.

3-  اإدارة ال�شيا�شات.
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الوكيل الم�شاعد للم�شاريع، وتتبعه: ب- 

1- اإدارة العمليات.

2- اأربع اإدارات بم�شمى اإدارة الم�شاريع.

ج- الوكيل الم�شاعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:

1-  اإدارة تطوير الكوادر الحكومية.

2-  اإدارة جودة الخدمة الحكومية.

3-  اإدارة التقييم والتحليل.

4-  اإدارة التن�شيق والمتابعة.

املادة الثانية

الوزراء(  الوزراء( حمل عبارتي )ديوان رئي�س جمل�س  َتـُحــل عبارة )مكتب رئي�س جمل�س 

و)مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء(، وعبارة )مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء( 

لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  عام  و)مدير  الوزراء(  جمل�س  رئي�س  ديوان  )رئي�س  عبارتي  حمل 

جمل�س الوزراء( اأينما وردت يف املرا�شيم والقرارات ذات العالقة.

املادة الثالثة

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مكتب  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  ُيـلغى 

كما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  ديوان  تنظيم  باإعادة   2020 ل�شنة   )53( رقم  واملر�شوم  الوزراء، 

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

39

 مر�سوم رقم )12( ل�سنة 2021

باإعادة ت�سمية ونْقـل تبعية ديوان اخلدمة املدنية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية،

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

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

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 )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتـعاد ت�شمية )ديوان اخلدمة املدنية( لي�شبح )جهاز اخلدمة املدنية(، ويتبع جمل�س اخلدمة 

املدنية.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

املر�شوم،  هذا  اأحكام  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  – ُكـلٌّ  والوزراء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )13( ل�سنة 2021

باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

الأمين العام لمجل�س الوزراء )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

الأمين العام الم�شاعد للموارد واإدارة الجل�شات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه: اأ- 

1- اإدارة اأمانة �شر الجل�شات.

2- اإدارة ُنـُظـم المعلومات والوثائق.

3- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

الأمين العام الم�شاعد للجان والمتابعة )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه: ب- 

1- اإدارة �شئون اللجان.

2- اإدارة الإعداد والمتابعة.

املادة الثانية

كما  الوزراء،  ملجل�س  العامة  الأمانة  تنظيم  باإعادة   2020 ل�شنة   )36( رقم  املر�شوم  ُيـلغى 

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة الثالثة

على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )14( ل�سنة 2021

 بتعيني مدير عام ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء

واأمني عام ملجل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2020 بتعيني رئي�س لديوان رئي�س الوزراء واأمني عام ملجل�س 

الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد حمد بن في�شل املالكي مديرًا عامًا ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء واأمينًا عامًا  يعيَّ

ملجل�س الوزراء.

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )15( ل�سنة 2021

بتعيينات يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

ال�شيخ فهد بن عبدالرحمن اآل خليفة   مديرًا عامًا لل�شيا�شات والتن�شيق.  -1

ال�شيد حمد يعقوب المحميد       وكياًل للبحوث والم�شاريع.  -2

ال�شيدة مريم عدنان الأن�شاري       وكياًل م�شاعدًا للم�شاريع.  -3

ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي       وكياًل م�شاعدًا لالإعالم والتوا�شل.  -4

ال�شيدة منيرة اأحمد فخري       وكياًل م�شاعدًا للموارد والِخـْدمات.  -5

ال�شيد زياد عادل دروي�س       وكياًل م�شاعدًا لتطوير الأداء الحكومي.  -6

ال�شيدة اآمنة علي العري�س       وكياًل م�شاعدًا للبحوث والدرا�شات.  -7

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )16( ل�سنة 2021

بتعيينات يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

ال�شيدة مي محمد عالء الدين عا�شور     اأمينًا عامًا م�شاعدًا للجان والمتابعة.  -1

2-  ال�شيدة فاطمة عبدالغني اإ�شماعيل        اأمينًا عامًا م�شاعدًا للموارد واإدارة الجل�شات.

املادة الثانية

على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

45

 مر�سوم رقم )17( ل�سنة 2021

باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�ساد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير المالية والقت�ساد الوطني، ويتبعه:

ين العام� اأوًل: مكتب اإدارة الدَّ

ثانياً: مجل�س احتياطي الأجيال القادمة�

ثالثاً: اإدارة الرقابة والت�سال�

رابعاً: الوكيل الم�ساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

اإدارة الموارد الب�شرية والمالية. اأ- 

اإدارة تقنية المعلومات. ب- 

اإدارة �شئون الأمالك الحكومية. ج- 

اإدارة التدريب والتطوير الإداري. د- 

خام�ساً: وكيل الوزارة لل�سئون المالية، ويتبعه:

الوكيل الم�شاعد للعمليات المالية، وتتبعه: اأ- 

1- اإدارة عمليات التمويل.

2- اإدارة المدفوعات والتح�شيل.

3- اإدارة تطوير الأنظمة المالية.

الوكيل الم�شاعد ل�شئون التعاون الدولي، وتتبعه: ب- 
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1- اإدارة العالقات الدولية.

2- اإدارة ال�شتثمارات الحكومية.

الوكيل الم�شاعد لل�شيا�شات المالية والميزانية، وتتبعه: ج- 

1- اإدارة الميزانية.

2- اإدارة الم�شاريع.

3- اإدارة �شيا�شة الإيرادات العامة.

الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات المالية الم�شتَركة، وتتبعه: د- 

1- اإدارة تن�شيق �شئون الِخـْدمات المالية الم�شتَركة.

2- الإدارة المركزية للم�شتريات الحكومية.

3- اإدارة الكفاءة المركزية.

ـي مهام  4- عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم ِوْفـقًا لأداة تعيينهم ونْقـِلـهم لتولِّ

الِخـْدمات المالية الم�شتَركة في الجهات الحكومية.

�ساد�ساً: وكيل الوزارة للقت�ساد الوطني، ويتبعه:

الوكيل الم�شاعد لل�شئون القت�شادية، وتتبعه: اأ- 

1- اإدارة التخطيط القت�شادي.

2- اإدارة ال�شيا�شات القت�شادية.

3- اإدارة ال�شتدامة المالية والقت�شادية.

ب-  الوكيل الم�شاعد للتناف�شية والموؤ�شرات القت�شادية، وتتبعه:

1- اإدارة الموؤ�شرات القت�شادية.

2- اإدارة تعزيز التناف�شية.

3- اإدارة التحليل والمعلومات.

املادة الثانية

ي�شدر بتنظيم اخِلـْدمات املالية امل�شرَتكة قرار من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية، بناًء على 

اقرتاح من جهاز اخلدمة املدنية ووزارة املالية والقت�شاد الوطني مبا ل يخالف الخت�شا�شات 

املن�شو�س عليها قانونًا لكل جهة. 

املادة الثالثة

ُيـلغى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني.
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املادة الرابعة

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )18( ل�سنة 2021

بتعيني وكيل ووكيلني م�ساعَدين يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيدة اآمنة اأحمد را�شد الرميحي وكياًل للوزارة لالقت�شاد الوطني يف وزارة املالية  تعيَّ

والقت�شاد الوطني.

املادة الثانية

ـن يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني ُكـلٌّ من: يعيَّ

وكياًل م�شاعدًا لل�شئون القت�شادية.  ال�شيدة نور علي �شلطان الخليف   -1

وكياًل م�شاعدًا للتناف�شية والموؤ�شرات القت�شادية.  2-  ال�شيد اأ�شامة �شالح ها�شم العلوي 

املادة الثالثة

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )19( ل�سنة 2021

 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم رقم )84( ل�سنة 2016

باإن�ساء وتنظيم مركز الت�سال الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،  

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

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

ل  املعدَّ الوطني،  الت�شال  مركز  وتنظيم  باإن�شاء   2016 ل�شنة   )84( رقم  املر�شوم  وعلى 

باملر�شوم رقم )57( ل�شنة 2020،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

َتـُحـل عبارة »مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء« حمل عبارة »مدير عام مكتب النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء«، وعبارة »مكتب رئي�س جمل�س الوزراء« حمل عبارة »مكتب النائب 

باإن�شاء وتنظيم  ل�شنة 2016  اأينما وردت يف املر�شوم رقم )84(  الوزراء«  الأول لرئي�س جمل�س 

مركز الت�شال الوطني.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

املر�شوم،  هذا  اأحكام  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  – ُكـلٌّ  والوزراء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )20( ل�سنة 2021

بتعيني نائب رئي�س تنفيذي ملركز الت�سال الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـن ال�شيد اأحمد خالد العريفي نائبًا للرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال الوطني. يعيَّ

املادة الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )21( ل�سنة 2021

 بتعديل املادة الأوىل من املر�سوم رقم )35( ل�سنة 2016 

باإن�ساء اللجنة العليا للتخطيط العمراين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املعدَّ العمراين،  للتخطيط  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2016 ل�شنة   )35( رقم  املر�شوم  وعلى 

باملر�شوم رقم )67( ل�شنة 2019،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  )برئا�شة  عبارة  َتـُحـل 

اآل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شمو  الوزراء( حمل عبارة )برئا�شة �شاحب  رئي�س جمل�س 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء( الواردة يف �شدر املادة 

الأوىل من املر�شوم رقم )35( ل�شنة 2016 باإن�شاء اللجنة العليا للتخطيط العمراين.

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )22( ل�سنة 2021

 بتعديل املر�سوم رقم )69( ل�سنة 2004

باإعادة تنظيم وزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل مب�شمى البند )6( )الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية( من الفقرة )اأوًل( من 

املادة الأوىل من املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، امل�شمى الآتي:

)6- الإدارة العامة ل�شئون وزارة الداخلية(.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 مر�سوم رقم )23( ل�سنة 2021

باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة اخلارجية، وذلك على النحو الآتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:

اأوًل: م�ساعد وزير الخارجية، ويتبعه:

ـمات. رئي�س قطاع المنظَّ  -1

رئي�س قطاع �شئون حقوق الإن�شان.  -2

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية.  -3

ثانياً: مدير عام �سئون وزارة الخارجية )بدرجة وكيل م�ساعد(، ويتبعه:

رئي�س قطاع التن�شيق والمتابعة.  -1

رئي�س قطاع الت�شال.  -2

رئي�س المرا�شم.  -3

ثالثـــاً: المديـــر التنفيـــذي لأكاديميـــة محمد بـــن مبـــارك اآل خليفـــة للدرا�ســـات الدبلوما�سية 

)بدرجة وكيل م�ساعد(�

رابعاً: رئي�س قطاع ال�سئون ال�ستراتيجية�

خام�ساً: وكيل وزارة الخارجية لل�سئون ال�سيا�سية، ويتبعه:

رئي�س قطاع ال�شئون الأفرواآ�شيوية.  -1

رئي�س قطاع ال�شئون العربية.  -2



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

54

رئي�س قطاع �شئون مجل�س التعاون.  -3

رئي�س مركز المدار.  -4

رئي�س قطاع ال�شئون الأوروبية.  -5

رئي�س قطاع �شئون الأمريكيتين.  -6

�ساد�ساً: وكيل وزارة الخارجية لل�سئون القن�سلية والإدارية، ويتبعه:

اإدارة ال�شئون الإدارية.  -1

اإدارة الموارد المالية.  -2

اإدارة الموارد الب�شرية.  -3

اإدارة ُنـُظـم المعلومات.  -4

رئي�س قطاع الِخـْدمات القن�شلية.  -5

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية.

املادة الثالثة

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الموافـق: 15 فبراير 2021م 
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 قرار رقم )9( ل�سنة 2021

بتحديد الوزير امل�سئول اأمام ال�سلطة الت�سريعية عن جمل�س املوارد املائية

رئي�س مجل�س الوزراء:

ل  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س املوارد املائية، املعدَّ

بالقانون رقم )36( ل�شنة 2009، 

وعلى املر�شوم امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

الت�شريعية عن  ال�شلطة  اأمام  الوزير امل�شئول  القرار رقم )43( ل�شنة 2015 بتحديد  وعلى 

جمل�س املوارد املائية،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2019 باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية، وتعديالته، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

يكون وزير �شئون الكهرباء واملاء هو الوزير امل�شئول اأمام ال�شلطة الت�شريعية مبجل�شيها عن 

جمل�س املوارد املائية.

املادة الثانية

على وزير �شئون الكهرباء واملاء واجلهات املخت�شة - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، 

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

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 رجـــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 14 فبراير 2021م
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 قرار رقم )10( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء

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،

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- ال�شيد اأحمد ح�شن حميدان    مديرًا لإدارة الرقابة الداخلية المركزية.

2- ال�شيد خالد اأحمد محمد    مديرًا لإدارة الموارد المالية.

ـم   مديرًا لإدارة الِخـْدمات وُنـُظـم المعلومات. 3- ال�شيد اأحمد عبدالنبي القيِّ

4- ال�شيدة منار اأحمد ثاني    مديرًا لإدارة التوا�شل.

5- ال�شيد رمزي ري�شان البدران   مديرًا لإدارة البحوث.

6- ال�شيد وليد �شالح المعراج    مديرًا لإدارة ال�شيا�شات.

7- ال�شيد خالد محمود المرزوقي   مديرًا لإدارة الم�شاريع.

8- ال�شيد اأحمد �شامي التاجر    مديرًا لإدارة الم�شاريع.

9- ال�شيد محمد ميرزا العريبي    مديرًا لإدارة العمليات.

10- ال�شيد عبدالكريم يو�شف محمد   مديرًا لإدارة تطوير الكوادر الحكومية.

11- ال�شيد ح�شين علي اآل �شهاب   مديرًا لإدارة َجـودة الخدمة الحكومية.

12- الآن�شة نجود را�شد الجار    مديرًا لإدارة التقييم والتحليل.

13- ال�شيدة �شارة عبدالعزيز المريخي   مديرًا لإدارة التن�شيق والمتابعة.

املادة الثانية

على مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 15 فبراير 2021م
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 قرار رقم )11( ل�سنة 2021

بتعيني مدراء يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

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،

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـن يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ُكـلٌّ من: يعيَّ

مديرًا لإدارة اأمانة �شر الجَلـ�شات. 1- ال�شيد �شالح عي�شى الرميحي 

مديرًا لإدارة ُنـُظـم المعلومات والوثائق. 2- ال�شيد ثامر عبدالمنعم الريفي 

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 3- ال�شيد طارق اأحمد النعيمي 

مديرًا لإدارة �شئون اللجان. 4- ال�شيد �شفيان اإبراهيم الها�شل 

مديرًا لإدارة الإعداد والمتابعة. 5- ال�شيد اأحمد اإبراهيم الع�شيري 

املادة الثانية

على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 15 فبراير 2021م
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 قرار رقم )12( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س الأمن

 التابع للأمم املتحدة ال�سادرة حتت الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة

 ب�ساأن مْنـع وقْمــع الإرهاب ومتويله

ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها

رئي�س مجل�س الوزراء:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

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

الإرهاب، وتعديالته،

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

وتعديالته،

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

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

ل�شنة 2006، وتعديالته،

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب ومتويله وغ�ْشـل الأموال،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

الف�سل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

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

ـنَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف  وتكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

ذلك:
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المملكة: مملكة البحرين.

ف ومكافحة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشـل الأموال الُمـن�شاأة بالمر�شوم  اللجنـــة: لجنة محاربة التطرُّ

رقم )50( ل�شنة 2020.

مجل�س الأمن: مجل�س الأمن التابع لالأمم المتحدة.

قـــرارات مجل�ـــس الأمن ذات ال�سلة: قـــرارات مجل�س الأمن ال�شادرة تحـــت الف�شل ال�شابع من 

ميثاق الأمم المتحدة ب�شاأن مْنـع وقْمـع الإرهاب وتمويله ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار 

ال�شامـــل وتمويلها، وعلـــى الأخ�ـــس القـــرارات 1267)1999( و1373)2001( و1718)2006( 

و2094)2013(  و2087)2013(  و1989)2011(  و1988)2011(  و1874)2009( 

و2231)2015( و2253)2015( و2270)2016( و2321)2016( و2356)2017(. 

الجهة ذات ال�سلة في مجل�س الأمن: لجنة العقوبات التابعة لمجل�س الأمن التي اأن�شئت بموجب 

القـــرارات 1267)1999( و1989)2011( و2253)2015( )لجنـــة عقوبـــات داع�س والقاعدة( 

واللجنتين الُمـن�شاأتين بموجب قراري مجل�س الأمن 1988)2011( و1718)2006( وغيرها من 

اللجان ذات ال�شلة، وكذلك مجل�ـــس الأمن عند ممار�شته لخت�شا�شاته بموجب الف�شل ال�شابع 

دة لمْنـع انت�شار اأ�شلحـــة الدمار ال�شامل  مـــن ميثاق الأمم المتحـــدة ويعتمد عقوبات مالية محـــدَّ

وقْمـعها وعرقلتها وتمويلها.

قوائـــم الإرهـــاب الوطنية: قوائم ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانـــات التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من مجل�س الوزراء.

دة ِوْفـقًا  قائمة الجزاءات: قائمة ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ

لقـــرارات مجل�س الأمـــن ذات ال�شلة ال�شادرة عـــن الجهة ذات ال�شلة فـــي مجل�س الأمن وكافة 

المعلومات التعريفية الخا�شة بهم وباأ�شباب اإدراجهم.

تجميـــد: حْظــــر النقـــل اأو الت�شرف في اأية اأمـــوال يملكها اأو يتحكم بهـــا الأ�شخا�س اأو الكيانات 

المدرجون اأو تبديلها اأو تحويلها اأو تحريكها بوا�شطتهم اأو لم�شلحتهم باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

الم�ساريـــف الأ�سا�سية: المدفوعات الالزمة لل�شخ�ـــس اأو الكيان المدَرج مقابل المواد الغذائية 

اأو الإيجار اأو القرو�س المرتبطة برْهـن عقاري اأو الأدوية والعالج الطبي اأو ال�شرائب اأو اأق�شاط 

التاأميـــن اأو ر�شـــوم الَمـرافق العامة اأو النفقـــات المرتبطة بدْفـع اأتعاب مهنيـــة معقولة والنفقات 

المرتبطـــة بتقديم الِخـْدمات القانونية اأو اأتعاب اأو ر�شوم الِخـْدمات المرتبطة بالِحـْفـظ والإدارة 

ـدة. بالن�شبة لالأموال المجمَّ

الم�ساريف ال�ستثنائية: المدفوعات الأخرى الم�شتَحـقة بخالف الم�شاريف الأ�شا�شية.

ـي طلبات �شْطـب  مركـــز التن�سيق: المركز الُمـن�شاأ عماًل بقرار مجل�س الأمن 1730)2006( لتَلـقِّ

اأ�شمـــاء الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجين على قائمة الجـــزاءات والنظر فيها، با�شتثناء طلبات 

�شْطـــب اأ�شمـــاء الأ�شخا�س اأو الكيانات الذيـــن اأدرجتهم لجنة العقوبـــات المفرو�شة على داع�س 

والقاعدة.

ـي طلبات  مكتـــب اأمين المظالـــم: المكتب الُمـن�شاأ عماًل بقرار مجل�س الأمن 1904)2009( لتَلـقِّ
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�شْطــــب اأ�شمـــاء الأ�شخا�س اأو الكيانـــات الذين اأدرجتهم لجنة العقوبـــات المفرو�شة على داع�س 

والقاعدة والنظر فيها.

دون تاأخير: فورًا في غ�شون �شاعات بما ل يجاوز 24 �شاعة.

مادة )2(

ـة واملوؤ�ش�شات وكافة الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني جتميد الأموال  على اجلهات املخت�شَّ

متى ما توفرت لديهم والتي تعود لالأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني على قوائم الإرهاب الوطنية 

اأو قائمة اجلزاءات دون تاأخري من تاريخ ن�ْشـِرها ودون اإنذار م�شبق لل�شخ�س اأو الكيان املدَرج، 

على اأن ي�شمل التجميد ما ياأتي:

ـم بها كليًا اأو جزئيًا  كافة الأموال التي يملكها ال�شخ�س اأو الكيان المدَرج اأو يحوزها اأو يتحكَّ  -1

ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، ولي�س فقط الأموال التي يمكن اأن تكون مرتبطة بعمل اأو موؤامرة 

ح. ـ�شلُـّ ـن اأو مت�شلة بانت�شار التَّ اأو تهديد اإرهابي معيَّ

الأموال المكَتـ�شبة اأو الناتجة عن الأموال التي يملكها ال�شخ�س اأو الكيان المدَرج اأو يحوزها   -2

ـم بها كليًا اأو جزئيًا ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر. اأو يتحكَّ

الأموال التي يملكها �شخ�س اأو كيان يت�شرف نيابًة عن اأيٍّ من هوؤلء الأ�شخا�س اأو الكيانات   -3

ـمًا به من ِقـَبـلهم كليًا  المدَرجيـــن اأو تحت اإدارتهم اأو بتوجيه منهم اأو يكـــون مملوكًا اأو متحكِّ

اأو جزئيًا ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر.

رْفـع  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�شخا�س  وكافة  واملوؤ�ش�شات  ـة  املخت�شَّ اجلهات  على  ويجب 

قوائم  من  اأ�شماوؤهم  ُتـ�شَطب  الذين  الكيانات  اأو  لالأ�شخا�س  تعود  التي  الأموال  عن  التجميد 

الإرهاب الوطنية اأو قائمة اجلزاءات دون تاأخري من تاريخ ن�ْشـِرها. 

مادة )3(

من  التاأكد  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�شخا�س  وكافة  واملوؤ�ش�شات  ــة  املخت�شَّ اجلهات  على 

ـر اأية اأموال لديهم تعود لالأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني على قوائم الإرهاب الوطنية  مدى توفُّ

اأو قائمة اجلزاءات اأو الذين مت �شْطـب اأ�شماوؤهم منها، والإبالغ دون تاأخري من تاريخ ن�ْشـِرها 

قيمة  ذلك  يف  مبا  الأموال  هذه  لديهم  ـرت  توفَّ ما  متى  ـخاذها  اتِّ مت  التي  والتدابري  باملعلومات 

الأموال التي مت جتميدها اأو رْفـع التجميد عنها ونوعها وتاريخ ووقت جتميدها اأو رْفـع التجميد 

ـخاذها، ويكون الإبالغ على النحو الآتي: عنها واأية اإجراءات �شوف يتم اتِّ

ـة،  ــــة ِوْفـقًا لالآلية التي ت�شعهـــا كل جهة مخت�شَّ تقـــوم الموؤ�ش�شات باإبـــالغ الجهات المخت�شَّ  -1

ـَخـذة على النحو  ـة بدورها اإبالغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتَّ وتتولـــى الجهات المخت�شَّ
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الوارد اإليها من الموؤ�ش�شات.

ــــة والأ�شخا�س الطبيعيـــون والعتباريـــون باإبالغ اللجنـــة مبا�شرة  تقـــوم الجهـــات المخت�شَّ  -2

ـَخـذة ِوْفـقًا لالآلية التي ت�شعها اللجنة. بالمعلومات والتدابير المتَّ

مادة )4(

ـة واملوؤ�ش�شات وكافة الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني اإتاحة  ُيحَظـر على اجلهات املخت�شَّ

الأموال اأو اأية ِخـْدمات مالية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر ل�شالح الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني 

الأ�شخا�س  التي ميلكها  الكيانات  اأو ل�شالح  اأو قائمة اجلزاءات،  الوطنية  الإرهاب  على قوائم 

ـمون بها كليًا اأو جزئيًا ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، اأو ل�شالح اأيِّ �شخ�س اأو  املدرجون اأو يتحكَّ

ح اللجنة بذلك ِوْفـقًا لالأحكام املن�شو�س  كيان ينوب عنهم اأو يعمل بتوجيه منهم، ما مل ُت�شرِّ

عليها يف هذا القرار ومبا يتفق مع قرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة.

مادة )5(

ـدة  ُتـ�شاف اأية فوائد اأو غريها من الأرباح اأو العائدات اأو املدفوعات امل�شتَحـقة لالأموال املجمَّ

على اأن تخ�شع كذلك للتجميد.

وبالن�شبة لأموال الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني عماًل بقراري جمل�س الأمن 1718)2006( 

بهذه  الأمن  جمل�س  يف  ال�شلة  ذات  اجلهة  باإخطار  اخلارجية  وزارة  تقوم   ،)2015(2231 اأو 

ـدة بناًء على  اأو املدفوعات امل�شتَحـقة لالأموال املجمَّ اأو العائدات  اأو غريها من الأرباح  الفوائد 

البيانات واملعلومات التي ترد اإليها من اللجنة.

مادة )6(

ـن مراعاة تنفيذ الأحكام والقرارات الق�شائية وحقوق الغري ح�شن  يف جميع الأحوال، يتعيَّ

النية عند تنفيذ اأيٍّ من الإجراءات املتعلقة بتجميد الأموال.

مادة )7(

قوائم  على  املدَرجني  الكيانات  اأو  الأ�شخا�س  اأ�شماء  فيه  ـد  تقيَّ خا�شًا  �شِجـاًل  اللجنة  ُتـِعـدُّ 

الإرهاب الوطنية اأو قائمة اجلزاءات اأو الذين مت �شْطب اأ�شمائهم منها وكافة املعلومات املتعلقة 

التجميد  رْفـع  اأو  التي مت جتميدها  الأموال  ب�شاأنهم، مبا يف ذلك قيمة  ـَخـذة  املتَّ والتدابري  بهم 

عنها اأو الت�شريح با�شتخدامها ونوعها وتاريخ ووقت جتميدها اأو رْفـع التجميد عنها اأو الت�شريح 

با�شتخدامها واأية معلومات اأو تدابري اأخرى ذات عالقة بالأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني.
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الف�سل الثاين

قوائم الإرهاب الوطنية

مادة )8(

دِرج ا�شمه على قوائم الإرهاب الوطنية اأن يتَظـلَّـم من قرار الإدراج اأمام اللجنة 
ُ
لكل من اأ

ـدة له، على اأن يتم البتُّ فيه خالل ثالثني يومًا من تاريخ  مه كافة امل�شتندات املوؤيِّ مرِفـقًا بَتـَظـلُـّ

م. ـَظـلُـّ ـمني للتَّ ـي هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�ٍس �شِ تقدميه، وُيـعتَبـر ُمـ�شِ

مادة )9(

الت�شريح  الوطنية طلب  الإرهاب  املدَرج على قوائم  الكيان  اأو  ال�شخ�س  اللجنة من  تتلقى 

ـدة لتلبية امل�شاريف الأ�شا�شية اأو ال�شتثنائية ِوْفـقًا لالآلية التي ت�شعها  با�شتخدام الأموال املجمَّ

ـدة لطلبه ومقدار املبالغ املطلوب ا�شتخدامها، على اأن يتم  اللجنة مرِفـقًا به كافة امل�شتندات املوؤيِّ

ـي هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�ٍس  البت فيه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، وُيـعتَبـر ُمـ�شِ

�شمني للطلب. 

م الطلب واجلهات  ويف جميع الأحوال التي ُيـقبل فيها الطلب، تتوىل اللجنة اإخطار كٍل من مقدِّ

ـة واملوؤ�ش�شات والأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني – بح�شب الأحوال – الذين تتوفر  املخت�شَّ

عن  ال�شادر  القرار  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  ـخاذ  لتِّ با�شتخدامها  ح  امل�شرَّ الأموال  لديهم 

ـب عليهم اإخطار اللجنة مبا متت مبا�شرته من اأعمال لتنفيذ القرار خالل  اللجنة، والذين يتوجَّ

ثالثة اأيام عمل من تاريخ الإخطار به.

مادة )10(

ـني من قوائم الإرهاب  م اإىل اللجنة بطلب �شْطـب اأ�شماء الأ�شخا�س املتوفَّ يجوز للورثة التقدُّ

مي الطلب كورثة.  ـدة للوفاة ولو�شع مقدِّ الوطنية، ويكون الطلب م�شفوعًا بالوثائق الر�شمية املوؤيِّ

ـق من األ يكون اأيٌّ من الورثة اأو امل�شتفيدين من  ـَحـقُّ ـخاذ الإجراءات الالزمة للتَّ وعلى اللجنة اتِّ

الأموال ُمدَرجًا على قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة اجلزاءات.

الف�سل الثالث

قرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة

مادة )11(

تنطبق  الذين  الكيانات  اأو  الأ�شخا�س  اأ�شماء  اإدراج  طلبات  تقدمي  اخلارجية  وزارة  تتوىل 

عليهم معايري الإدراج ِوْفـقًا لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة، واملقرَتح اإدراُجـهم على قائمة 

اجلزاءات بناًء على قرار اللجنة، وذلك من جانب واحد دون اإنذار م�شبق لل�شخ�س اأو الكيان 
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املعِنـي ودون ا�شرتاط وجود دعوى جنائية ب�شاأنهم.

الإدراج  لنماذج  ِوْفـقًا  الأمن  جمل�س  يف  ال�شلة  ذات  اجلهة  اإىل  الإدراج  اقرتاحات  م  وتقدَّ

املعتَمـدة.

مادة )12(

تتلقى اللجنة من ال�شخ�س اأو الكيان املدَرج على قائمة اجلزاءات طلب الت�شريح با�شتخدام 

اللجنة  ت�شعها  التي  لالآلية  ِوْفـقًا  ال�شتثنائية  اأو  الأ�شا�شية  امل�شاريف  لتلبية  ـدة  املجمَّ الأموال 

ـدة لطلبه ومقدار املبالغ املطلوب ا�شتخدامها. مرِفـقًا به كافة امل�شتندات املوؤيِّ

ـباع الإجراءات الآتية: ـن عليها اتِّ واإذا ارتاأت اللجنة قبول الطلب فيتعيَّ

في حالـــة ارتباط الطلب بتلبية الم�شاريـــف الأ�شا�شية، تقوم اللجنـــة باإر�شال الطلب وكافة   -1

الم�شتنـــدات الالزمة اإلى وزارة الخارجية والتي تقوم باإخطار الجهة ذات ال�شلة في مجل�س 

الأمـــن به. ول يتم قبـــول الطلب اإل عندما تتلقى اللجنة اإخطـــارًا بعدم معار�شة الجهة ذات 

ال�شلة في مجل�س الأمن اأو عدم �شدور قرار من الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن برْفـ�س 

الطلب خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ اإخطارها به. 

فـــي حالة ارتباط الطلب بتلبية الم�شاريف ال�شتثنائيـــة، تقوم اللجنة باإر�شال الطلب وكافة   -2

الم�شتنـــدات الالزمة اإلى وزارة الخارجية التـــي تقوم باإخطار الجهة ذات ال�شلة في مجل�س 

الأمن به. ول يتم قبول الطلب اإل عندما تتلقى اللجنة موافقة الجهة ذات ال�شلة في مجل�س 

ــــة والموؤ�ش�شات والأ�شخا�س  ـن علـــى الجهات المخت�شَّ الأمـــن. وفي حالـــة قبول الطلب، يتعيَّ

ح  الطبيعييـــن اأو العتبارييـــن – بح�شـــب الأحـــوال – الذين تتوفـــر لديهم الأمـــوال الم�شرَّ

ف بالأموال التي ُتـدفع مقابل  با�شتخدامهـــا القيام باإعداد تقارير دورية عن طريقـــة الت�شرُّ

الم�شاريف ال�شتثنائية واإر�شالها للجنة. وتقوم اللجنة باإر�شال التقارير اإلى وزارة الخارجية 

التي تقوم باإر�شالها اإلى الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن.

م الطلب واجلهات  ويف جميع الأحوال التي ُيـقبل فيها الطلب، تتوىل اللجنة اإخطار كٍل من مقدِّ

ـة واملوؤ�ش�شات والأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني – بح�شب الأحوال – الذين تتوفر  املخت�شَّ

عن  ال�شادر  القرار  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  ـخاذ  لتِّ با�شتخدامها  ح  امل�شرَّ الأموال  لديهم 

ـب عليهم اإخطار اللجنة مبا متت مبا�شرته من اأعمال لتنفيذ القرار خالل  اللجنة، والذين يتوجَّ

ثالثة اأيام عمل من تاريخ الإخطار به.

مادة )13(

بالن�شبة لأموال الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني بقرار جمل�س الأمن 1737)2006( والذين 

دين بعد اعتماد قرار جمل�س الأمن 2231)2015( اأو املدَرجني بالقرار 2231)2015(  وا حمدَّ ظلُـّ
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وتتوىل  امل�شتَحـقة،  فعات  بالدُّ بالقيام  الت�شريح  طلبات  ال�شاأن  ذوي  من  اللجنة  تتلقى  نف�شه، 

ـة اأو املوؤ�ش�شات اأو اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري كان  مراجعة اإمكانية الت�شريح للجهات املخت�شَّ

فعات امل�شتَحـقة مبوجب العقود التي اأن�شئت قبل تاريخ اإدراج ا�شم  ـد اأمواًل بالقيام بالدُّ قد جمَّ

ال�شخ�س اأو الكيان على قائمة اجلزاءات، وذلك ِوْفـقًا لل�شروط الآتية:

األ تكـــون تلـــك العقـــود مرتبطة باأيٍّ من البنـــود اأو المـــواد اأو المعدات اأو الب�شائـــع اأو ال�شلع   -1

اأو التقنيـــات اأو الم�شاَعــــدة اأو التدريـــب اأو الم�شاَعــــدة المالية اأو ال�شتثمـــار اأو ال�شم�شرة اأو 

الِخـْدمـــات المحظورة الم�شار اإليهـــا في قرارات مجل�س الأمـــن ذات ال�شلة، وعلى الأخ�س 

القرار 2231)2015(.

األ ي�شلَّــــم المبلـــغ ب�شكل مبا�شـر اأو غـير مبا�شـر اإلى �شـخ�س اأو كيـان خا�شع للتدابير الواردة   -2

في الفقرة )6( من المرفق )ب( من قرار مجل�س الأمن 2231)2015(.

اأن ترَفــــع وزارة الخارجية بناًء على طلب اللجنـــة اإخطارًا م�شبقًا اإلى الجهة ذات ال�شلة في   -3

مها اأو الت�شريح اإذا لزم الأمر  فعة اأو ت�َشلُـّ مجل�س الأمن يو�شح النية بالت�شريح في �شداد الدُّ

برْفــــع التجميد عن الأمـــوال لذات الأغرا�س، وذلـــك قبل ع�شرة اأيام علـــى الأقل من تاريخ 

الت�شريح.

مادة )14(

القائمة  ال�شْطـب من  والكيانات املدَرجني على قائمة اجلزاءات تقدمي طلبات  لالأ�شخا�س 

مبا�شرًة اإىل مكتب اأمني املظامل اأو مركز التن�شيق - بح�شب الأحوال - على اأن ُتـرَفـق بالطلب 

ـدة له. كافة املعلومات وامل�شتندات املوؤيِّ

كما ميكن لالأ�شخا�س والكيانات البحرينية اأو املتواجدين يف اململكة اأو الذين لهم مقارُّ فيها 

اأو اأموال مت جتميدها، واملدَرجني على قائمة اجلزاءات، تقدمي طلبات ال�شْطـب من القائمة عن 

م عن طريقها اإىل وزارة اخلارجية مرِفـقة به  طريق اللجنة. وتتوىل اللجنة اإر�شال اأيِّ طلب يقدَّ

ـدة له وملحوظات اللجنة حول مدى اأحقية الطلب. وتقوم وزارة  كافة املعلومات وامل�شتندات املوؤيِّ

اخلارجية باإر�شاله اإىل مكتب اأمني املظامل اأو اإىل مركز التن�شيق – بح�شب الأحوال - يف غ�شون 

مه. ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�َشـلُـّ

مادة )15(

يف  ال�شلة  ذات  اجلهة  اإىل  اخلارجية  وزارة  طريق  عن  مبا�شرة  با�شمها  تتقدم  اأن  للجنة 

جمل�س الأمن بطلب ال�شْطـب من قائمة اجلزاءات، �شواًء من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من 

ال�شخ�س اأو الكيان املدَرج اإذا ارتاأت عدم انطباق معايري الإدراج عليه اأو زوالها، اأو اإذا مل يعد 
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للكيانات وجود اأو ن�شاط فعلي باململكة.

اأ�شماء  �شْطـب  بطلب  الورثة  طلب  على  بناًء  اأو  نف�شها  تلقاء  من  تتقدم  اأن  لها  يجوز  كما 

ـدة للوفاة  ـني من قائمة اجلزاءات، ويكون الطلب م�شفوعًا بالوثائق الر�شمية املوؤيِّ الأ�شخا�س املتوفَّ

ـق من األ يكون اأيٌّ  ـَحـقُّ ـخاذ الإجراءات الالزمة للتَّ مي الطلب كورثة. وعلى اللجنة اتِّ ولو�شع مقدِّ

من الورثة اأو امل�شتفيدين من الأموال مدَرجًا على قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة اجلزاءات.

مادة )16(

 على قائمة اجلزاءات، كاأْن 
ً
دِرجوا خطاأ

ُ
يجوز لالأ�شخا�س اأو الكيانات الذين يعتقدون اأنهم اأ

تكون اأ�شماوؤهم م�شاِبـهة اأو مماِثـلة لأ�شماء اأ�شخا�س اأو كيانات مدَرجني، اأن يتظلَّـموا من اخلطاأ 

م ِوْفـقًا لالإجراءات الآتية: ـَظـلُـّ يف التطبيق اإىل اللجنة والتي تقوم بنظر التَّ

م خالل ع�شـــرة اأيام عمل من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم  ـَظـلُـّ علـــى اللجنة اأن تُبـتَّ في التَّ  -1

التاأكد، يجوز للجنة اأن تطلب عن طريق وزارة الخارجية معلومات اأو راأَي الجهة ذات ال�شلة 

في مجل�س الأمن.

ـة  م الطلب والجهات المخت�شَّ ـن على اللجنة اأن ُتـخِطـر كاًل من مقدِّ م يتعيَّ في حالة قبول التََّظلُـّ  -2

والموؤ�ش�شات والأ�شخا�س الطبيعيين اأو العتباريين – بح�شب الأحوال – الذين تتوفر لديهم 

ـخاذ الإجـــراءات الالزمة لرْفـــع التجميد وكافة الآثـــار المترتبة على  الأمـــوال المجّمـــدة لتِّ

ـب عليهم اإخطار اللجنـــة بما تمت مبا�شرته من اأعمال لرْفع التجميد  الإدراج، والذيـــن يتوجَّ

وكافة الآثار المترتبة على الإدراج خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ الإخطار به. 

مادة )17(

�شْطـب  طلبات  تقدمي  اإجراءات  الإلكرتوين  موقعها  على  ـ�ْشـر  بالنَّ اخلارجية  وزارة  تقوم 

هذه  ت�شتمل  اأن  على  الأمن،  جمل�س  يف  ال�شلة  ذات  اجلهة  اإىل  اجلزاءات  قائمة  من  الأ�شماء 

الإجراءات اإر�شاد الأ�شخا�س والكيانات املدَرجني على قائمة اجلزاءات عن كيفية تقدمي طلبات 

الأحوال -،  التن�شيق - بح�شب  اأو مركز  اأمني املظامل  اإىل مكتب  القائمة مبا�شرًة  ال�شْطـب من 

والأ�شخا�س والكيانات البحرينية اأو املتواجدين يف اململكة اأو الذين لهم مقارُّ فيها اأو اأموال مت 

جتميدها، واملدَرجني على قائمة اجلزاءات، عن كيفية تقدمي طلبات ال�شْطـب من القائمة عن 

طريق اللجنة.

الف�سل الرابع

اأحكام ختامية

مادة )18(

ـن على اللجنة  ـدة تعيني َمـن يديرها، يتعيَّ يف الأحوال التي تقت�شي فيها طبيعة الأموال املجمَّ
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حتديد ال�شخ�س الذي يقوم على اإدارتها، وذلك ِوْفـقًا لل�شروط والإجراءات التي ت�شعها اللجنة.

مع  ها  وردِّ اإدارتها  وُحـ�ْشـن  عليها  باملحافظة  املجمدة  الأموال  اإدارة  على  القائم  ويلتزم 

عائداتها عند انتهاء التجميد.

مادة )19(

يتم تطبيق اأحكام هذا القرار دومنا اإخالل بالآتي:

ـَخــــذ تَبـعًا لقانـــون الإجراءات  الإجـــراءات الجنائيـــة المتعلقـــة بالدعوى الجنائيـــة والتي ُتـتَّ  -1

الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002.

ـخاذ الإجراءات الالزمة لتجميد  �شلطـــة م�شرف البحرين المركزي باإ�شدار التوجيهات واتِّ  -2

ـ�س لهـــم بموجب قانون م�شرف البحرين المركزي  ـظ عليها لدى المرخَّ ـَحـفُّ الأمـــوال اأو التَّ

والموؤ�ش�شـــات الماليـــة ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنـــة 2006، بما يحفظ القطاع المالي 

ز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي. ويعزِّ

مادة )20(

منهم  ال�شْطـب  اأو  اجلزاءات  وقائمة  الوطنية  الإرهاب  قوائم  على  الإدراج  قرارات  ُتـن�َشـر 

الأمن، بح�شب  ال�شلة يف جمل�س  اأو اجلهة ذات  الوزراء  القرار عن جمل�س  فْور �شدور  تلقائيًا 

الأحوال.

مادة )21(

القرار بالعقوبات  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  يعاَقـب  الإدارية،  باجلزاءات  الإخالل  دون 

املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 

ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب.

مادة )22(

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

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 رجــــــــب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فبراير 2021م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )14( ل�سنة 2021 

 ب�ساأن اإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْسل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري

 امل�سروع للأموال عرب احلدود يف مهنة املحاماة ومكاتب ال�ست�سارات القانونية

 الأجنبية وقواعد جتميد الأموال ورفع التجميد وحْظـر التعامل 

مع الأ�سخا�س اأو الكيانات املدَرجني يف قوائم الإرهاب 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

ـِقي احل�شابات، وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

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

الإرهاب، وتعديالته،

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

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

ل�شنة 2006، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�ْشل الأموال 

ومتويل الإرهاب،

وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية، ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،

ومكافحة  ف  التطرُّ حماربة  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )50( رقم  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب ومتويله وغ�ْشـل الأموال،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشل الأموال،

ـذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال، املعدَّ

وعلى لئحة تنظيم عمل مكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف اململكة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )16( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2007 ب�شاأن حتديث بيانات قْيـد املحامني و�شوابط جتديد 

قْيـدهم،

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة 
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يف  الأجنبية  القانونية  ال�شت�شارات  ومكاتب  املحاماة  ِمهنة  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشـل 

مملكة البحرين و�شوابط التدقيق والرقابة عليها،

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة 

ـِقي  ـلني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ

ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018، احل�شابات مبملكة البحرين، املعدَّ

�شيا�شات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل  ـع  بت�شكيل جلنة و�شْ ل�شنة 2019  القرار رقم )18(  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

وعلى املبادىء التوجيهية اخلا�شة باإجراءات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب 

يف مهنتي املحاماة والتوثيق، ال�شادرة بالقرار رقم )20( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنـع 

وقْمـع الإرهاب ومتويله ومْنـع وقْمـع ووْقـف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبّينَة 

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

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

القانـــون: المر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحـــة غ�ْشـل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

ـل من العميل لأداء اأو تقديم  ـد في الجدول العام للمحامين بالوزارة مَوكَّ  مقيَّ
ٍ
المحامي: كل محام

اأيٍّ مـــن الأعمال الواردة في قانون المحاماة اأو الأعمـــال ذات الطبيعة الخا�شة، وي�شمل المكتب 

 فرد اأو اأكثر اأو المكتب الذي يتخذ �شكل �شركة.
ٍ
الموؤلَّـف من محام

ـ�س له بالعمـــل في مملكة  المكتـــب الأجنبـــي: مكتـــب ال�شت�شـــارات القانونيـــة الأجنبـــي الُمـرخَّ

البحرين.

المدير: المدير الم�شئول عن المكتب الأجنبي.

دة بموجب قانون المحاماة.  اأعمال المحاماة: الأعمال المحدَّ

اأعمـــال ذات طبيعـــة خا�ســـة: الأعمال الأخرى التي يقوم بها المحامـــي ل�شالح العميل والمتعلقة 
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ـل اأو اأوراقـــه المالية اأو اأ�شوله الأخـــرى، اأو اإدارة  ب�شـــراء اأو بيـــع العقـــارات، واإدارة اأمـــوال الموكِّ

ـل بجميـــع اأنواعها، اأو اإن�شـــاء الأ�شخا�س العتباريـــة اأو اإدارتها اأو  الح�شابـــات الم�شرفيـــة للموكِّ

م تحويالت بنكيـــة اأو اأموال نقدية من العميل وتحويلها اإلى طرف ثالث بوا�شطة  اإلغائهـــا، اأو ت�َشـلُـّ

المحامي، اأو تح�شيل اأموال من طرف ما ل�شالح العميل. 

العمليـــات الم�سبوهـــة اأو غير العادية: اأعمال المحامـــاة اأو الأعمال ذات الطبيعة الخا�شة التي 

ُيـ�شتَبـه اأْن تكون لها �شلة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بالجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )1-2( 

من المادة )2( من القانون، اأو تتعار�س في طبيعتها مع ن�شاط العميل.

المحاولـــة فـــي التعامـــل: البدء اأو ال�شعي في اإن�شاء اأية عالقة عمل مرتبطة باأعمال المحاماة اأو 

تقديم اأعمال ذات طبيعة خا�شة بين المحامي اأو المكتب الأجنبي والعميل. 

ـن من ِقـَبـل المحامي اأو المكتـــب الأجنبي بح�شب الأحوال،  م�سئـــول التـــزام: ال�شخ�س الـــذي يعيَّ

ليراقب مدى التزامهما بمتطلبات القوانين والقرارات ذات العالقة. 

ـن لدى المحامي ليقوم مقام م�شئول اللتزام بتاأدية اأعماله  نائب م�سئول التزام: ال�شخ�س المعيَّ

في حالة غيابه.

ـن في كل فرع من فروع مكتب المحامي – اإْن ُوِجـدت – والذي  موظف اللتزام: ال�شخ�س المعيَّ

تكـــون مهامـــه التوا�شل مـــع م�شئول اللتـــزام للقيام باإجـــراءات الإبالغ الداخلية عـــن اأية عملية 

م�شبوهة اأو غير عادية اأو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه. 

العميـــل: ال�شخ�ـــس الطبيعي اأو العتباري الذي يطلب من المحامـــي اأو المكتب الأجنبي تقديم 

عمل من اأعمال المحاماة ل�شالحه اأو عمل ذي طبيعة خا�شة.

م اأو  ـَحكُّ الم�ستفيـــد النهائـــي: ال�شخ�ـــس الظاهر اأو الم�شتتر الذي يملك اأو لديه القـــدرة على التَّ

ال�شيطـــرة اأو التاأثير على ال�شخ�ـــس العتباري ب�شكل مبا�شر اأو من خـــالل التمويل وُمـتعلقاته اأو 

اأيـــة و�شائـــل اأخرى، اأو الـــذي تتم اإجراء التعامـــالت ل�شالحه وتوؤول الأربـــاح اأو الخ�شائر كلها اأو 

بع�شها لح�شابه، وذلك كله ب�شْرف النظر عن ملكيته اأو م�شاركته في ملكية ال�شخ�س العتباري، 

وي�شري الأمر على ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإجراء المعاملة نيابة عنه اأو ل�شالحه.

ف ومكافحة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشـل الأمـــوال الُمن�شاأة بموجب  اللجنـــة: لجنـــة محاربة التطـــرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

ــــع �شيا�شات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب  ــــع ال�سيا�سات: لجنة و�شْ لجنـــة و�سْ

المن�شو�س عليها في المادة )4( من القانون.

وحدة المتابعة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )10( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. ـَحـرِّ الوحدة المنفِّـذة: اإدارة التَّ

الـــدول عاليـــة المخاطـــر: الدول الم�شّنـفة �شمـــن قائمة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى 

الدولي ِطـْبـقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )فاتف(.

ال�سخ�سيـــات العامـــة ممثلـــو المخاطر: �شاِغلو الوظائـــف العليا وال�شيا�شيـــون والق�شاة ورجال 

الديـــن والدبلوما�شيـــون واأع�شـــاء ال�شلطـــة الت�شريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة والخيرية 
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والنقابات العمالية والفنانون وغيرهم من ال�شخ�شيات العامة.

دة ِوْفـقًا  قائمة الجزاءات: قائمة ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدَّ

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم الإرهاب الوطنيـــة: القوائم التي ُيـدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

ـم بها  ف في اأيـــة اأموال منقولة اأو غير منقولة يملكها اأو يتحكَّ تجميـــد: حْظـر جميع اأنواع الت�شرُّ

الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة الجزاءات �شواًء 

بوا�شطتهم اأو لم�شلحتهم باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

مادة )2(

ـَريان نطاق ال�سَّ

حْظـر  باإجراءات  اخلا�شة  باللتزامات  املتعلقة  الأعمال  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

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

الأموال  جتميد  وقواعد  البحرين،  مبملكة  الأجنبية  القانونية  ال�شت�شارات  ومكاتب  املحاماة 

ورْفـع التجميد وحْظـر التعامل مع الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني يف قائمة اجلزاءات اأو قوائم 

الإرهاب الوطنية.

مادة )3(

التزامات املحامي واملكتب الأجنبي 

يجب على املحامي واملكتب الأجنبي اللتزام مبا يلي:

- تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها الوزارة  1

ـد من عدم ا�شتغالل اأعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخا�شة التي يقومون بها  للتاأكُّ

ل�شالـــح العمالء لأغرا�س غ�ْشـل الأموال اأو تمويل الإرهـــاب اأو النقل غير الم�شروع لالأموال 

عبر الحدود.

ـع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – من  و�شْ  -2

تطبيق الأحكام المن�شو�س عليها في المادة )6( من هذا القرار.

ــــع وتطبيق ُنـُظـم واإجراءات ِوْفـقـــًا للمنهج المبني على تقييـــم المخاطر، وتطبيق نتائج  و�شْ  -3

تقريـــر التقييـــم الوطني للمخاطـــر على الم�شتـــوى الوطني وعْكـ�ـــسُ نتائجه علـــى العمليات 

والإجـــراءات الداخليـــة، وتحديث تلـــك الإجراءات على نحـــو يواكب اأيَّ تحديـــث يطراأ على 

تقرير التقييم الوطني للمخاطر.
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يجـــب علـــى المحامي الذي يتَّـخذ �شكل �شركة تعيين �شريك من بين ال�شركاء، ليكون م�شئوًل   -4

عامـــًا على م�شتوى ال�شركة عن تطبيق اأحكام هـــذا القرار وما ت�شدر من قرارات اأو تعاميم 

ـن  اأو تعليمات بموجبه، ويجب اإخطار وحدة المتابعة عن هذا التعيين، ويكون ال�شريك المعيَّ

م�شئوًل اأمام الوزارة.

مها العميـــل عن اأعمال المحاماة اأو الأعمال ذات الطبيعة  ـــق من المعلومات التي يقدِّ ـَحـقُّ التَّ  -5

مـــة عن هويته وهوية الم�شتفيـــد النهائي وتدوين تلك  حة البيانات المقدَّ الخا�شـــة، وعـــن �شِ

ــــذة واإخطار  المعلومـــات فـــي ال�شجـــالت المعتَمدة مـــن ِقـَبـل الوزارة، واإبـــالغ الوحدة المنفِّ

وحـــدة المتابعة باأية بيانات م�شكوك فـــي �شحتها، والعمل على تحديث البيانات والمعلومات 

والم�شتندات ب�شـــورة دورية. ول يجوز التعامل مع اأ�شخا�س مجهولي الهوية اأو ممتنعين عن 

اإثبـــات هويتهـــم اأو هوية الم�شتفيـــد النهائي، اأو اإذا لم َتـ�شتوِف اأعمـــال المحاماة اأو الأعمال 

ذات الطبيعة الخا�شة الم�شتندات المتعلقة بتطبيق اأحكام المادة )5( من هذا القرار .

تجميـــد اأية اأمـــوال اأو اأعمال محاماة اأو اأعمال ذات طبيعة خا�شـــة لديهم تكون ذات �شلة اأو   -6

منفعـــة لأيٍّ مـــن الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجـــة اأ�شماوؤهم في قائمة الجـــزاءات اأو قوائم 

ـذة  ـ�س لذلك، واإبـــالغ الوحدة المنفِّ ــــن الحتفاظ ب�شجل يخ�شَّ الإرهـــاب الوطنية، كما يتعيَّ

واللجنة واإخطار وحدة المتابعة بالتفا�شيل الآتية: 

اأو  اأو اأعمال المحاماة  ـَخـذة عند تحديد الأموال  اأ( توثيق لكافة التدابير والإجراءات المتَّ

الأعمال ذات الطبيعة الخا�شة التي هي بحاجة اإلى تجميد اأو رْفـع تجميد، وتكون ذات 

�شلة اأو منفعة ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر بالأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجة اأ�شماوؤهم 

في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

ـن جميع ما تم تجميده مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه وعما اإذا  ب( ك�شف تف�شيلي يت�شمَّ

ـد يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة وذلك فور اإيقاع التجميد. كان المال الُمـجمَّ

ـن جميع ما تم رْفـع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه  ج( ك�شف تف�شيلي يت�شمَّ

وما قد نتجت عنه من فوائد اأو اأرباح اأو ما �شابه ذلك، وعما اإذا كان المال المرفوع عنه 

التجميد يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة.

عدم الت�شريح عن اأية معلومات اإلى العميل اأو �شكوك خا�شة فيما يتعلق بالعمليات الم�شبوهة   -7

ـَخـذ  اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وعدم اإبالغه حول اأيِّ اإجراء اتُّـِخـذ اأو �شُيـتَّ

بموجب اأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مع عدم الإخالل بالبند ال�شابق، على المحامي والمكتب الأجنبي اإخطار العميل فور النتهاء   -8

من اإجراءات التجميد اأو رْفـِعـه. 
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مادة )4(

اللتزامات املهنية على املحامي واملكتب الأجنبي 

ُيـعتَمد ح�شاب م�شرفي مهني للمحامي والمكتب الأجنبي في اأحد الم�شارف المعتَمـدة من  اأ- 

م�شرف البحرين المركـــزي، توَدع فيه جميع المبالغ التي يتم تح�شيلها ل�شالح عمالئهم، 

ويجب اإخطار وحدة المتابعة ببيانات هذا الح�شاب.

في الحالت التي ُيـن�شاأ فيها مكتب المحاماة اأو المكتب الأجنبي من اأكثر من محام، يجب اأن  ب- 

ُيـعتَمـــد ح�شاب م�شرفي مهني واحد لهم اأو عدة ح�شابات بعدد المحامين – ح�شب التفاق 

بينهم –، وُتـخَطـر وحدة المتابعة ببيانات واأرقام تلك الح�شابات.

ُتـعتَمـــد التحويـــالت المالية فقط اإلـــى الح�شاب الم�شرفـــي الخا�س بالمحامـــي اأو المكتب  ج- 

ـي المبالغ ب�شورة نقدية فيما ل يجاوز مبلغ الألف دينار. الأجنبي، ويجوز لهم تَلـقِّ

ـد فيه جميع  يلتـــزم المحامي والمكتب الأجنبي باإن�شاء �شجـــلٍّ معلوماتي اإلكتروني خا�س ُتـقيَّ د- 

مـــة اإلى العمالء، علـــى اأْن ي�شمل  اأعمـــال المحامـــاة والأعمـــال ذات الطبيعة الخا�شة المقدَّ

ال�شجـــل البيانات والمعلومات التالية: )بيانـــات العميل، مو�شوع العمل، تاريخ تقديم العمل، 

رقم عملية التحويل المالي، ا�شم الم�شرف، تاريخ التحويل(.

ـبع في المكتب الأم والمتعلق  يلتـــزم المكتب الأجنبي بموافاة الوزارة بالنظام الإجرائي الُمـتَّ هـ- 

باآليـــة تنفيذ اإجراءات وقواعد حْظــــر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويـــل الإرهاب والنقل غير 

الم�شـــروع لالأمـــوال عبر الحـــدود في اأعمـــال المحامـــاة اأو الأعمال ذات الطبيعـــة الخا�شة 

مة اإلى العمالء. المقدَّ

ُيـحَظـر اإعدام اأية �شجالت تتعلق باأعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخا�شة اإذا كانت  و- 

ذة ووحدة المتابعة. ة دون الت�شاور مع الوحدة المنفِّ ي من ِقَبل الجهات المخت�شَّ قْيد التحرِّ

مـــع مراعـــاة حكم الفقـــرة ال�شابقـــة، يجب علـــى المحامـــي والمكتـــب الأجنبـــي الحتفاظ  ز- 

ـليهم وما يتعلق باأعمالهم، وذلك لمدة  بالمعلومات والم�شتندات الخا�شة بهوية العمالء وممثِّ

خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء اأعمال المحاماة اأو الأعمال ذات الطبيعة الخا�شة.

ـ�س لها من  يلتـــزم المحامـــي والمكتـــب الأجنبـــي بال�شتعانة باأحد مكاتـــب التدقيـــق المرخَّ ح- 

الـــوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة؛ للقيـــام باأعمال التدقيـــق المالي علـــى ح�شاباتهم. وعلى 

ـق المالي فـــي نهاية كل عام ميالدي  م�شئـــول اللتـــزام موافاة وحدة المتابعـــة بتقرير المدقِّ

بمـــدة ل تجاِوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء العـــام، وُتـراَعـى في اإعداد التقرير اللتزامات 

الإ�شافية الواردة بالمادة )4( من القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات المتعلقة 

ـلين  باإجـــراءات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب في اأعمال الأ�شخا�س الم�شجَّ

ـِقي الح�شابات بمملكة البحرين.  بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

73

يجب على المحامي والمكتب الأجنبي ال�شتراك - كلما اأمكن - في برامج التدريب الخا�شة  ط- 

بمكافحـــة غ�ْشـــل الأموال وتمويل الإرهـــاب والنقل غير الم�شروع لالأمـــوال عبر الحدود التي 

ُتـعَقـد من ِقـَبـل الوزارة بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة.

يجـــب على المحامـــي والمكتب الأجنبي تحديث بيانات الموظفيـــن والمحامين )الم�شتغلين  ي- 

وتحـــت التدريـــب( والم�شت�شارين القانونييـــن العاملين لديهم ب�شورة دوريـــة، اأو كلما يطراأ 

تعديل عليها، واإخطار مكتب الم�شجل العام بوا�شطة اإحدى الو�شائل المعتَمـدة.

يجـــب على المحامي والمكتب الأجنبي تقديم اأية م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأو تقارير  ك- 

ـذة  ـذة اأو وحدة المتابعة، والرد على اأية ا�شتف�شارات ترى الوحدة المنفِّ تطلبها الوحدة المنفِّ

اأو وحدة المتابعة لزوم الرد عليها متى ما دعت ال�شرورة لذلك.

مادة )5(

زة  اإجراءات العناية الواجبة العادية واملعزِّ

التي يجب تطبيقها من املحامي واملكتب الأجنبي جتاه العملء

اأوًل: العناية الواجبة العادية تجاه العميل:

من  عمل  كل  يف  العادية  الواجبة  العناية  اإجراءات  تطبيق  الأجنبي  واملكتب  املحامي  على 

اللتزامات  جانب  اإىل  العميل  اإىل  مة  املقدَّ اخلا�شة  الطبيعة  ذات  الأعمال  اأو  املحاماة  اأعمال 

العامة املن�شو�س عليها يف املادة )3( من هذا القرار، وذلك يف الأحوال الآتية:

اإذا كان العميل �شخ�شًا طبيعيًا ولم يكن اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.  -1

اإذا كان العميـــل وزارة اأو جهـــة اأو هيئـــة حكوميـــة اأو اأية �شخ�شية اعتباريـــة مملوكة بالكامل   -2

ـ�س لها من ِقـَبـل م�شرف البحرين المركزي. للدولة، اأو كانت موؤ�ش�شة مالية ُمرخَّ

اإذا كان العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -3

في حالة لم يكن العميل ُمـدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.   -4

اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر، وكانت اأعمال المحاماة المطلوبة   -5

ـة على م�شائل تتعلق بالأحوال ال�شخ�شية اأو عْقـد من عقود العمل، اأو اأيِّ عمل من  ـبَّ منه ُمن�شَ

اأعمال المحاماة ل تت�شمن نقاًل لالأموال من خاللها اأو التعامل بها. 

اإذا كانـــت اأعمال المحامـــاة المطلوبة من العميل ل تدخل في ِنطـــاق العمليات الم�شبوهة اأو   -6

غيـــر العاديـــة اأو المحاولة في التعامل فيها، وغير مرتبطة بدولة من الدول عالية المخاطر، 

ول تعد من �شمن الأعمال ذات الطبيعة الخا�شة.

ويجب على املحامي واملكتب الأجنبي يف تطبيقهما لإجراءات العناية العادية اإلزام العمالء 
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اأْن ُيـرفقوا بتوكيالتهم عند تقدمي اأعمال املحاماة اأو الأعمال ذات الطبيعة اخلا�شة امل�شتندات 

الة على البيانات الآتية: الدَّ

1- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي:

اأ( ال�شم.

ب( العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

ج( الجن�شية.

د( المهنة.

هـ( بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

2- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

اأ( ال�شم.

ب( ال�شكل القانوني.

ج( رقم القيد ومكان الت�شجيل.

د( طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

هـ( عنوان المركز الرئي�شي والفرع اإْن ُوِجـد.

و(  بيانات عن مالك ال�شركة والم�شاهمين الرئي�شيين فيها.

ز(  اأ�شماء اأع�شاء ورئي�س مجل�س الإدارة.

ح(  الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيان هويته.

ط(  التواقيع المعتَمـدة.

م، ُيـكتَفـى بطلب م�شتخَرج ال�شجل التجاري بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة  وا�شتثناًء مما تقدَّ

العامة.

3- بيانات الوكيل الُمـناب من العميل، وهي:

اأ( ال�شم.

ب(  العنوان بالكامل.

ج(  الجن�شية.

د(  المهنة.

هـ(  بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

تعديل  اأيِّ  اإدخال  فور  اإليها  امل�شار  الوثائق  من  جديدة  ُنـ�َشـخ  بتقدمي  الُعـمالء  ويلتزم 

تطبيق  الهويات مع  ـي  لتَلــقِّ املعتَمـدة  الإلكرتونية  والو�شائل  الطرق  العتماد على  ويجوز  عليها، 

الإلكرتونية                بالهوية  واملتعلقة  )فاتف(  املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�شادرة  التو�شيات  جميع 

ـذة باأية بيانات م�شكوك يف �شحتها. )Digital Identity(، واإبالغ الوحدة املنفِّ
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زة: ثانياً: الأحوال التي ت�ستلزم تطبيق اإجراءات العناية الواجبة المعزِّ

زة وتدابري اأكرث فعالية  ُيـ�شتلَزم على املحامي واملكتب الأجنبي تطبيق اإجراءات العناية املعزِّ

اإىل  مة  املقدَّ اخلا�شة  الطبيعة  ذات  الأعمال  اأو  املحاماة  اأعمال  من  عمل  كل  يف  العمالء  جتاه 

العميل، وذلك يف اأٍيٍّ من الأحوال الآتية: 

اإذا كان العميـــل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر وكانت اأعمال المحاماة المطلوبة   -1

ل تتعلق بم�شاألة من م�شائل الأحوال ال�شخ�شية.

في حالة كان العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.  -2

اإذا لم يكن العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -3

مـــة اإلـــى العميل تدخـــل في نطـــاق اأيٍّ من الأعمـــال ذات الطبيعة  اإذا كانـــت الأعمـــال المقدَّ  -4

الخا�شة.

ـفة علـــى اأنها عالية  مة اإلى العميل مرتبطـــة بدولة ُم�شنَّ اإذا كانـــت اأعمـــال المحامـــاة المقدَّ  -5

المخاطر اأو �شُتجَرى فيها اأو اإذا كان الم�شتفيد النهائي مقيمًا فيها اأو منتٍم بجن�شيته اإليها، 

اأو اإذا كان م�شدر الأموال من تلك الدول اأو ماآل الأموال اإليها.

ـن للمحامي اأو المكتب الأجنبي اأن اأعمال المحاماة التي يطلبها العميل  ب�شفة عامة، اإذا تبيَّ  -6

ـف من خاللها اأنها تنطوي على  ـ�شح من خالل تقييم م�شتويات المخاطر التي يتك�شَّ اأو اإذا اتَّ

مخاطـــر كبيـــرة اأو احتماليـــة عالية لوقوع جريمـــة غ�ْشـل اأموال اأو تمويل اإرهـــاب اأو نقل غير 

م�شروع لالأموال عبر الحدود، ولو لم تتحقق اأيٌّ من البنود من )1( اإلى )5( من )ثانيًا( من 

هذه المادة.

زة: ثالثاً: قواعد تطبيق اإجراءات العناية الواجبة المعزِّ

بالإ�شافة اإىل اإجراءات العناية الواجبة العادية املن�شو�س عليها يف )اأوًل( من هذه املادة، 

دة يف )ثانيًا( من هذه  اأيٍّ من احلالت املحدَّ ـق  يجب على املحامي واملكتب الأجنبي عند حَتـقُّ

م�شئول  ُيـخَطـر  اأن  على  العميل،  جتاه  التالية  زة  املعزِّ الواجبة  العناية  اإجراءات  تطبيق  املادة 

اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – فور البدء يف تطبيقها:

الح�شـــول علـــى مزيـــد من المعلومـــات لتحديد هويـــة العميـــل والم�شتفيد النهائـــي، ويجوز   -1

ـي الهويات مـــع تطبيق جميع  العتمـــاد علـــى الطـــرق والو�شائل الإلكترونيـــة المعتَمــــدة لتَلـقِّ

التو�شيـــات ال�شـــادرة عن مجموعـــة العمل المالي )فاتـــف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية                      

ـذة واإخطار وحـــدة المتابعة باأية بيانات م�شكوك  )Digital Identity(، واإبـــالغ الوحدة المنفِّ

في �شحتها.

ـــق مـــن مالَءَمة اأعمـــال المحاماة اأو الأعمـــال ذات الطبيعة الخا�شـــة لطبيعة ن�شاط  ـَحـقُّ التَّ  -2

العميل.
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ال�شتف�شـــار عـــن م�شدر الأمـــوال والغر�س من اأعمـــال المحاماة اأو الأعمـــال ذات الطبيعة   -3

مة اإلى العميل وعلى الأخ�س ال�شخ�شيات العامة ُمَمثلي المخاطر. الخا�شة المقدَّ

اأيـــة اإجـــراءات اأخرى اأو تدابير اأكثر فعالية بما يتنا�شب مع اأعمال المحاماة اأو الأعمال ذات   -4

الطبيعة الخا�شة.

ـدة اأو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير وا�شح. طلب ا�شتي�شاح العمليات المعقَّ  -5

مادة )6(

تعيني م�سئول اللتزام واخت�سا�ساته

يجب على املحامي واملكتب الأجنبي تعيني م�شئول التزام، طبقًا لالأو�شاع الآتية:

ـ�س له: يكون المحامي �شاحب  بالن�شبـــة لمكتب المحاماة الفردي الموؤلَّـف من محـــام مرخَّ  -1

المكتب هو م�شئول اللتزام.

بالن�شبـــة ل�شركة المحاماة ومكتب المحامـــاة الموؤلَّـف من اأقل من خم�شة محامين م�شتغلين   -2

ــــن اأحد المحامين العاملين في ال�شركـــة اأو المكتب – بح�شب  اأو م�شت�شاريـــن قانونيين: يعيَّ

الأحوال – م�شئول التزام.

بالن�شبة للمكتب الأجنبي: يكون المدير هو م�شئول اللتزام.  -3

ول يدخل املحامون حتت التدريب يف ِعداد العاملني مبكتب املحامي.

ـ�شة يف جمال مكافحة غ�ْشـل  ـن كم�شئول التزام اأن يجتاز دورة متخ�شِّ وُيـ�شرَتط فيمن يعيَّ

دها وحدة املتابعة.  الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود حتدِّ

ُخـُلـو املن�شب منه يف جميع الأحوال ولأيِّ  وعلى املحامي واملكتب الأجنبي التاأكد من عدم 

ـخاذ ما يلزم من  �شبب من الأ�شباب، ويجب عليهم اإخطار وحدة املتابعة عند ُخـُلـوه مبا�شرة واتِّ

اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

ويكون اخت�شا�س م�شئول اللتزام تنفيذ اأحكام هذا القرار والك�شف عن العمليات امل�شبوهة 

ـذة واإخطار  ـدها اإىل الوحدة املنفِّ اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها والإبالغ عنها فور ر�شْ

وحدة املتابعة بها، ويخت�س بوجه عام مبا يلي:

مراقبة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبي لمتطلبات تنفيذ اأحكام هذا القرار، على اأن   -1

ُتـكَفـل له ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوافرة 

ـن عدم تطبيق المحامي  ـذة ووحدة المتابعة حالما يتبيَّ المتعلقة بهم، واإخطار الوحدة المنفِّ

اأو المكتب الأجنبي لأيٍّ من اللتزامات المفرو�شة على اأيٍّ منهما.

التاأكد من مدى مالءمة ال�شوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى المحامي   -2



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

77

والمكتب الأجنبي، لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار.

ـــق من ح�شـــول العاملين التابعين للمحامي والمكتب الأجنبـــي على التدريب المالئم  ـَحقُّ التَّ  -3

لأداء المهام المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

مراقبة مدى التزام جميع العاملين لدى المحامي والمكتب الأجنبي ب�شاأن تطبيق ال�شوابط   -4

والأنظمـــة والإجراءات الداخليـــة المتعلقة بمكافحة غ�ْشـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب والنقل 

غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

ع ُنـُظـم واإجراءات تكفل تحديث  مراقبـــة مدى التزام المحامي والمكتب الأجنبـــي ب�شاأن و�شْ  -5

ال�شجالت، ومدى تطبيق هذه النُّـُظـم والإجراءات ب�شكل منتِظـم.

ع المحامي والمكتب الأجنبي للنُّـُظـم والإجراءات التاأديبية التي تكفل التزام  التاأكد من و�شْ  -6

العاملين التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

ـــق مـــن كفاية اأنظمة واإجـــراءات العناية الواجبـــة العادية تجاه العمـــالء، واإجراءات  ـَحـقُّ التَّ  -7

زة – في الأحوال التي تتطلب ذلك – وم�شداقية المعلومات المتعلقة  العناية الواجبة المعزِّ

بهم.

الطالع على كافة المعلومات والبيانات وال�شجالت لدى المحامي والمكتب الأجنبي الالزمة   -8

لأداء عمله.

مادة )7(

تعيني نائب م�سئول التزام واخت�سا�ساته

يجب على مكتب املحاماة الذي ي�شم خم�شة حمامني م�شتغلني اأو م�شت�شارين قانونيني فاأكرث، 

تعيني نائب مل�شئول اللتزام من بني اأحد املحامني العاملني يف املكتب، يكون خمت�شًا بتنفيذ ذات 

دة يف املادة )6( من هذا القرار، وينطبق عليه ما  الخت�شا�شات املناطة مب�شئول اللتزام واملحدَّ

ينطبق على م�شئول اللتزام بخ�شو�س �شرط اجتياز الدورة.

ول يدخل املحامون حتت التدريب يف ِعداد العاملني مبكتب املحامي.

ُخـُلـو املن�شب منه يف جميع الأحوال ولأيِّ  وعلى املحامي واملكتب الأجنبي التاأكد من عدم 

�شبب من الأ�شباب، ويجب عليهم اإخطار وحدة املتابعة عند ُخـُلـوه مبا�شرة واتخاذ ما يلزم من 

اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

78

مادة )8(

تعيني موظف اللتزام واخت�سا�ساته

د فروع مكتب املحامي، يجب عليه حتديد اأحد املحامني العاملني لديه يف كل  يف حالة تعدُّ

فرع من تلك الفروع ليكون موظف التزام.

وتكون مهمته اإبالغ م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – عن العمليات امل�شبوهة 

اأو غري العادية واملحاولة يف التعامل فيها والتي وقعت يف ذلك الفرع، وله ال�شالحية الكاملة يف 

ـالع على كافة البيانات واملعلومات وال�شجالت الالزمة لأداء عمله. الطِّ

وُيـ�شرَتط على موظف اللتزام عند تعيينه اجتياز دورة تاأهيلية حتددها وحدة املتابعة.

ويجب التاأكد من عدم ُخـُلـو من�شب موظف اللتزام يف كل فرع يف جميع الأحوال ولأيِّ �شبب 

اإجراءات  يلزم من  ما  ـخاذ  واتِّ مبا�شرة  ُخـُلـوه  املتابعة عند  وحدة  اإخطار  ويجب  الأ�شباب،  من 

لتعيني �شخ�س جديد.

مادة )9(

اإجراءات الإبلغ الداخلية واآليات تطبيقها

اأوًل: الإبالغ عن اإخالل المحامي اأو المكتب الأجنبي بالتزاماتهما، وعن العمليات الم�شبوهة اأو 

غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها:

واإخطار  ـذة  املنفِّ الوحدة  – اإبالغ  الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يجب 

وحدة املتابعة فور اكت�شافه للعمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، اأو يف 

ـي اإخطار من ِقـَبـل املحامي اأو املكتب الأجنبي، وذلك خالل مدة ل جتاِوز )24( �شاعة  حالة تَلـقِّ

من تاريخ الكت�شاف اأو الإخطار بتلك الوقائع وذلك على النموذج الإلكرتوين املعتَمـد من ِقـَبـل 

الوزارة.

ـن عند الك�شف عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، اأن  ويتعيَّ

ـد مبا يلي: يتقيَّ

- اإعـــداد تقريـــر – طبقـــًا للنموذج المرَفـــق – ب�شاأن العمليـــات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية اأو  1

المحاولـــة فـــي التعامل فيها من واقـــع المعلومات والبيانات وال�شجـــالت الخا�شة بالعمالء. 

ـن التقرير و�شفـــًا كاماًل للعملية ونوِعها وقيمِتهـــا وُعـْمـَلِتها وتاريخ اإجراِئها  ويجـــب اأن يت�شمَّ

واأ�شماء الأطراف الم�شتركين فيها، والأ�شباب التي دعت اإلى اعتبار العملية م�شبوهة اأو غير 

عاديـــة اأو محاولة في التعامل فيهـــا، وكافة البيانات والمعلومـــات الإ�شافية التي قد تطلبها 

ـذة، وي�شلَّـم التقرير ب�شورة اإلكترونية، وُيـخِطـر به وحدة المتابعة. الوحدة المنفِّ

ـذة اإذا ظهر – فيما بعد – عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية الخا�شة  اإبالغ الوحدة المنفِّ  -2
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بالعميـــل والأطـــراف ذوي العالقـــة باأعمـــال المحاماة والأعمـــال ذات الطبيعـــة الخا�شة اأو 

ـق من  ـَحـقُّ المحاولة في التعامل فيهما، واأن يتَّـخذ ما يلزم من اإجراءات للوفاء بمتطلبات التَّ

الهوية، وُيـخِطـر بها وحدة المتابعة.

الحتفـــاظ ب�شجل خا�س بالعمليات الم�شبوهة اأو غير العاديـــة اأو المحاولة في التعامل فيها   -3

ـدها والإبالغ عنها، على  فـــي اأعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخا�شة التـــي تم ر�شْ

اأن ي�شمل هذا ال�شجل على وجه الخ�شو�س نوع العملية وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ 

العملية.

ت�شليـــم جميـــع التقارير ب�شـــورة اإلكترونية ُمـرَفـقة بهـــا م�شتندات الهويـــة الخا�شة بالعميل   -4

ـذة ووحدة  والأطـــراف ذوي العالقة بالمعاملة، واأية م�شتندات ذات عالقة اإلى الوحدة المنفِّ

المتابعة.

ثانياً: الإبالغ عن التعامل مع اأ�شخا�س ُمدَرجة اأ�شماوؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب 

الوطنية:

ـذة واللجنة  – اإبالغ الوحدة املنفِّ – بح�شب الأحوال  نائبه  اأو  ـن على م�شئول اللتزام  يتعيَّ

بقائمة اجلزاءات  ـ�ْشـر  النَّ تاريخ  من  �شاعة  اأق�شاها )24(  املتابعة خالل فرتة  وحدة  واإخطار 

اخلا�شة  الطبيعة  ذات  الأعمال  اأو  املحاماة  اأعمال  من  عمل  باأيِّ  الوطنية،  الإرهاب  قوائم  اأو 

اأو  الأ�شخا�س  اأيٍّ من  لديهم مع  اأو قيمتها  اأو طبيعتها  نوعها  التعامل مهما كان  املحاولة يف  اأو 

ـ�س واإر�شاله عرب  الكيانات املدَرجني يف تلك القوائم. ويكون الإبالغ عرب ملء النموذج املخ�شَّ

ُيـرِفـق بالبالغ كافة التفا�شيل املن�شو�س عليها يف البند  اأن  الربيد الإلكرتوين املعتَمـد، ويجب 

)6( من املادة )3( من هذا القرار، ويف حالة عدم وجود عمل من اأعمال املحاماة اأو عمل ذي 

طبيعة خا�شة يجب على املحامي واملكتب الأجنبي الرد بذلك.

مادة )10(

وحدة املتابعة

ـل العام بالوزارة وحدة ت�شمى )وحدة املتابعة( تخت�س مبْنـح الت�شريح  ُتـن�شاأ يف مكتب امل�شجِّ

امل�شبق لتعيني م�شئول اللتزام ونائبه وموظف اللتزام.

كموظف  اأو  له  نائب  اأو  التزام  كم�شئول  �شخ�س  اأيِّ  تعيني  على  العرتا�س  للوحدة  ويجوز 

التزام متى ما توافرت لديها �شبهات متعلقة بال�شخ�س املراد تعيينه، كما يحق لها �شْطـب ا�شم 

اأيِّ منهم من �شجالتها، وطلب تعيني �شخ�س اآخر يف حالة عدم قيام اأيٍّ منهم بالوفاء باأيٍّ من 

ـة يف  التزاماته املن�شو�س عليها يف هذا القرار، مع عدم الإخالل باإحالة اأيٍّ منهم للجهة املخت�شَّ

حالة وجود �شبهة جنائية بحقه.
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كما تخت�س بَت�َشلُّم ال�شجالت الإلكرتونية امل�شار اإليها يف الفقرة )د( من املادة )4( من هذا 

القرار، وكذلك تقارير التدقيق املايل املعتَمـدة يف نهاية كل عام ميالدي من �شركات املحاماة 

ـق من �شحة و�شالمة  ـَحـقُّ والتدقيق عليها. ولها اأْن تطلب ما حتتاج اإليه من اأوراق وم�شتندات للتَّ

تلك ال�شجالت والتقارير املالية.

املكلَّـفني  اخلارجيني  احل�شابات  ـِقي  مدقِّ اأو  القت�شاء  عند  املتابعة  وحدة  لأع�شاء  ويجوز 

من ِقـَبـل الوزارة القيام بزيارات ميدانية ملكتب املحامي واملكتب الأجنبي للتدقيق على الأوراق 

وال�شجالت وامل�شتندات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل 

غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود، للوقوف على مدى التزامهما بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

مادة )11(

الإعفاء من امل�سئولية

وم�شئول  الأجنبي  واملكتب  املحامي  ُيـ�شاأل  ل  القانون،  من   )5( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

اللتزام ونائبه وموظف اللتزام جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم مبوجب اأحكام 

هذا القرار.

مادة )12(

العقوبات واجلزاءات الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

املادة )2(  الإدارية املن�شو�س عليها يف  بالعقوبات  القرار  اأحكام هذا  ُيـخالف  َمـن  يعاَقـب كل 

مكررًا منه.

مادة )13(

توفيق الأو�ســـــــاع

ِطـْبـقًا لأحكام هذا القرار قبل  اأو�شاعها  ـق  اأْن توفِّ على مكاتب املحاماة واملكاتب الأجنبية 

تاريخ 1 يونيو 2021.

مادة )14(

الإلغاء

باإجراءات حْظـر ومكافحة  ُيـلغى القرار رقم )64( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة 

يف  الأجنبية  القانونية  ال�شت�شارات  ومكاتب  املحاماة  ِمهنة  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ْشـل 
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مملكة البحرين و�شوابط التدقيق والرقابة عليها، كما ُيـلغى الق�شم الأول من املبادىء التوجيهية 

اخلا�شة باإجراءات حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب يف مهنتي املحاماة والتوثيق 

ال�شادرة بالقرار رقم )20( ل�شنة 2019.

مادة )15(

النفاذ

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

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف

خالــد بن علي بن عبداهلل اآل خليفـة

�شــــدر بتاريـخ: 5 رجــــــــــــــب 1442هـ

الـمـــــــوافــــــــق: 17 فبرايــــــر 2021م
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منوذج تقرير

ب�ساأن الإبلغ عن العمليات امل�سبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها

اليوم والتاريخ والوقت:

 مكتب املحاماة اأو

املكتب الأجنبي

ا�شم م�شئول اللتزام اأو نائبه:

تفا�شيل العملية املُـبَلـغ عنها

و�شف العملية كاماًل:

نوع العملية:

الُعـمَلة امل�شتخَدمةقيمة العملية

تاريخ اإجراء العملية

الأطراف امل�شرتكون فيها

 الأ�شباب واملربرات التي دعت اإىل

 اعتبار العملية م�شبوهة اأو غري

عاديةاأو حماولة يف التعامل فيها

املرفقات – اإن وجدت –

توقيع م�شئول اللتزام اأو نائبه

*ن�شخة منه اإلى وحدة المتابعة
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )33( ل�سنة 2021

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )25( ل�سنة 2021

 بوقف تقدمي املطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�سروبات

ومقاهي ال�سي�سة جلميع خدماتها يف الأماكن املغلقة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2021 بوقف تقدمي املطاعم وحمال بيع الأطعمة وامل�شروبات 

ومقاهي ال�شي�شة جلميع خدماتها يف الأماكن املغلقة،

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،  

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بيع  وحمال  املطاعم  تقدمي  بوقف   2021 ل�شنة   )25( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

ال�شبت  يوم  حتى  املغلقة،  الأماكن  يف  خدماتها  جلميع  ال�شي�شة  ومقاهي  وامل�شروبات  الأطعمة 

املوافق 13 مار�س 2021.  

املادة الثانية

على وكيل الوزارة والرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س واملعنيني – ُكلٌّ فيما 

يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شــــدر بتاريـخ: 6 رجــــــــــــــب 1442هـ

الـمـــــــوافــــــــق: 18 فبرايــــــر 2021م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )34( ل�سنة 2021

 با�ستمرار العمل باأحكام القرار رقم )29( ل�سنة 2021

 بغلق ال�سالت الريا�سية اخلا�سة و�سالت الرتبية البدنية 

وبرك وحمامات ال�سباحة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

الرتبية  و�شالت  اخلا�شة  الريا�شية  ال�شالت  بغلق   2021 ل�شنة   )29( رقم  القرار  وعلى 

البدنية وبرك وحمامات ال�شباحة،

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  طلب وزير ال�شحة  على  وبناًء 

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

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اخلا�شة  الريا�شية  ال�شالت  بغلق   2021 ل�شنة   )29( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

و�شالت الرتبية البدنية وبرك وحمامات ال�شباحة، حتى يوم ال�شبت املوافق 13 مار�س 2021.  

املادة الثانية

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

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

زايد بن را�سد الزياين

�شــــدر بتاريـخ: 6 رجــــــــــــــب 1442هـ

الـمـــــــوافــــــــق: 18 فبرايــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )32( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة جْري ال�سيخ – جممع 924

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 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(

ي�شنَّف العقار رقم 07027245 الكائن يف منطقة جري ال�شيخ – جممع 924 �شمن ت�شنيف 
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ـق عليه  مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 31 ينـــايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )46( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة �سدد - جممع 1038

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 العقارين رقم 10037744 ورقم 10040414 الكائنني يف منطقة �شدد - جممع 



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

89

 )AG( اإىل ت�شنيف مناطق الأرا�شي الزراعية )US( 1038 من ت�شنيف مناطق حتت الدرا�شة

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا 

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: 29 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 فـبــــرايــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )47( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة احلد - جممع 103

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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(

ـر ت�شنيف العقار رقم 01017864 الكائن يف منطقة احلد - جممع 103 من ت�شنيف  يغيَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة 

عليه  ـق  وتطبَّ القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا  جتاري  ـع  كمجمَّ  )SP(

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: 29 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 فـبــــرايــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )48( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة الهملة - جممع 1010

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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 10037031 الكائن مبنطقة الهملة - جممع 1010 من ت�شنيف 
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مناطق ال�شكن اخلا�س ب)RB( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( وفقا ِ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: 29 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 فـبــــرايــــــــــــــــر 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )49( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد – جممع 1203

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،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى   

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

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

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

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(

ـر ت�شنيف العقار 10008306 الكائن يف منطقة مدينة حمد – جممع 1203 من ت�شنيف  يغيَّ
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  )SP( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة  – )RA( مناطق ال�شكن اخلا�س اأ

ِ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: 29 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 11 فـبــــرايــــــــــــــــر 2021م
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م�سرف البحرين املركزي

قرار رقم )4( ل�سنة 2021

ب�ساأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح

ل�سركة كونتيننتال ال�سعودية للتاأمني �س�م�ب� )معفاة(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

وبناًء على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية باإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة 

ـ�س به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ـِفـها عن مزاولة الن�شاط املرخَّ املذكورة، وذلك لتوقُّ

لل�شركة بتاريخ 7 نوفمرب 2019،

قــرر الآتي:

مادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة كونتيننتال ال�شعودية للتاأمني �س.م.ب. )معفاة( وامل�شجلة 

يف ال�شجل التجاري حتت الرقم 1- 12986 املوؤرخ يف 1983/1/29.

مــادة )2(

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

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

 

�شدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافـــــق: 10 فبــــــــــرايــــــــــــر 2021م
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صفحة 2 من 16

53,659.438 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تأجير مكاتب البدالة تجديد TB/16123/2012 3

428,068.438 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بنك األسكان
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

86,585.730 SARAB CONTRACTING EST. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

فيال في مشروع ديار المحرق ، مملكة  345ـ مناقصة ألعمال الصيانة ل
 البحرين

مناقصة EB-2020-E03 1

86,585.730 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

7,850.000 SECURITY 1 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

CCTVتجديد عقد صيانة نظام كاميرات المراقبة  صةمناق TB/29206/2020 1

7,850.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

ديوان الخدمة المدنية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,181.750 SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ظيف مبنى ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الجفيرمناقصة تن  تجديد 04/2016 1

5,181.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

العقاري لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,040.000 BREAD TOWN 1 ات والمزايدات الخدم
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين مزايدة TB/29732/2020 1

19,040.000 BREAD TOWN 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين ةمزايد TB/29732/2020 2

20,768.000 WOODBURY CAFE 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين مزايدة TB/29732/2020 3

28,992.000 EATHAI RESTAURANT 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيلتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين طلب الموافقة مزايدة TB/29732/2020 4

87,840.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

جمل�س املناق�سات واملزايدات

 اإعلن رقم )1( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قرارات الرت�سية ال�سادرة يف املناق�سات خلل �سهر يناير 2021

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  من   )37( املادة  لأحكام  اإعماًل 

املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ُتـن�َشـر املناق�شات الأتية:

صفحة 1 من 16

تقرير الترسيات الشهري
31/01/2021من: إلـى: 01/01/2021

الجهاز الوطني لإليرادات
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

134,000.000 DIGIMAP LTD 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ةدوليمشروع حلول تكنولوجيا تقنية المعلومات لتطبيق المعايير الضريبية ال مناقصة NBR/05/2020 1

134,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

الشركة العامة للدواجن
عمالت أخرى دينار بحريني الفائز العطاء # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

67,093.500 DELMON POULTRY CO 1 المواد والمعدات توريد اعالف صيصان بياضة مناقصة GPC-5/2020 1

67,093.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

النيابة العامة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # طاعالق الموضوع النوع رقم المناقصة #

180,000.000 محمد حسن دواني وأوالده وأصغر علي وأوالده  1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

استئجار مبنى للمختبر الجنائي تجديد 4/2005 1

180,000.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بدالة انترنت البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 970,500.000 366,849.000* TATA COMMUNICATION (UK) 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 1

7,560.000 NUETEL COMMUNICATIONS 1 ءات واالستشارات اإلنشا
الهندسية

 مشروع كابل الخليج 
GULF CABLE

تجديد TB/10178/2009 2



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

102

صفحة 2 من 16

53,659.438 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تأجير مكاتب البدالة تجديد TB/16123/2012 3

428,068.438 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

بنك األسكان
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

86,585.730 SARAB CONTRACTING EST. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

فيال في مشروع ديار المحرق ، مملكة  345ـ مناقصة ألعمال الصيانة ل
 البحرين

مناقصة EB-2020-E03 1

86,585.730 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

جامعة البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

7,850.000 SECURITY 1 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

CCTVتجديد عقد صيانة نظام كاميرات المراقبة  صةمناق TB/29206/2020 1

7,850.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

ديوان الخدمة المدنية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,181.750 SINGAPORE CLEANING SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ظيف مبنى ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الجفيرمناقصة تن  تجديد 04/2016 1

5,181.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

العقاري لالستثمارشركة البحرين 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,040.000 BREAD TOWN 1 ات والمزايدات الخدم
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين مزايدة TB/29732/2020 1

19,040.000 BREAD TOWN 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين ةمزايد TB/29732/2020 2

20,768.000 WOODBURY CAFE 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيطلب الموافقة لتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين مزايدة TB/29732/2020 3

28,992.000 EATHAI RESTAURANT 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

سىة عيلتجديد اتفاقيات اإليجار للعقار الواقع في منطقة مدين طلب الموافقة مزايدة TB/29732/2020 4

87,840.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة بابكو للتزويد ش.ش.و.
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

صفحة 3 من 16

112,131.450 BAHRAIN GAS 1 النفط مناقصة ( ثالثة محطات وقود متنقلة لشركة بابكو للتزويد3وريد )ت TB20011 1

112,131.450 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة تطوير للبترول
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

133,252.000 ROCK FLOW DYNAMICS 1 النفط SINGLE SOURCE PROVISION OF ANNUAL 
MAINTENANCE FOR TNAVIGATOR SOFTWARE

تجديد RPF/Tatweer/5/2016 1

379,023.000 COMPUTER MODELLING GROUP 1 النفط COMPUTER MODELING GROUP ("CMG") 
SOFTWARE ANNUAL MAINTENANCE SUPPORT

تجديد TB/26197/2018 2

238,209.000 ASPEN TECHNOLOGY INC 1 النفط PROVISION OF ASPENTECH HYSYS SOFTWARE 
LICENSE AND ANNUAL MAINTENANCE

تجديد TB/28011/2019 3

55,662.320 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE 1 النفط  -مشروع السي جي دي اف توريد لقطع غيار من نوع كوزو كنت المطلوبة ل
RFP/TWR/2020/23  

مناقصة TP-597-2020 4

347,176.920 AZTEC SERVICES 1 النفط PROVISION OF FIRE & GAS DETECTORS 
MAINTENANCE SERVICES

مناقصة  TP-620-2020 5

AED 3,673,000.000 367,300.000* VALVETECH LLC 1 النفط  ث سنوات لتوريد مختلف أنواع الصمامات لشركة تطويرعقد زمني لمدة ثال
للبترول

أمر تغييري RFP/Tatweer/161/2018 6

USD 7,000,000.000 2,646,000.000* NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS 
WELLS SERVICES WLL

1 النفط COILED TUBING SERVICES -
RFP/TATWEER/203/2018

أمر تغييري TP-324-2018 7

243,694.600 VAN LEEUWEN PIPES AND TUBES 
GULF FZE

1 النفط مناقصة توريد تركيبات خطوط االنابيب TP-580-2020 8

75,514.690 GLOBAL ENERGY FOR OIL 
SERVICES

1 النفط SUPPLY OF TYPES OF FLANGES مناقصة TP-653-2020 9

4,485,832.530 ر البحريني:مجموع الترسيات بالدينا

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,131,226.412 A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 1 الطيران عقد أعمال صيانة ساحة المطار في مطار البحرين الدولي تمديد BAC/198/2017 1

1,131,226.412 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

شركة نفط البحرين
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,049,520.000 ALKOMED ENGINEERING 
SERVICES COMPANY WLL

1 النفط جرى والتهوية وتكييف وم تحديث ، إصالح وتركيب نظام التدفئة عامة،صيانة 
 نواتس 5الهواء والتبريد في منطقة عوالي والمناطق المحيطة بها عقد لمدة 

مناقصة T18212 (43) 1

صفحة 4 من 16

USD 391,783.000 148,093.974* CONTROL SYSTEMS 
INTERNATIONAL

1 النفط متة بهدف أت FUEL-FACSتوفير خدمات التحديث والصيانة والدعم لنظام 
ّطة التسويقحمعمليات 

مناقصة T17566(24 ) 2

2,197,613.974 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

طيران الخليج
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

67,834,905.000 BAHRAIN AIRPORT SERVICES 
COMPANY BAS

1 الطيران GROUND HANDLING SERVICES AT BAHRAIN تجديد TB/13501/2011 1

USD 128,920,000.000 48,731,760.000* AIR FRANCE 1 الطيران 56سي اف ام  320االيرباص أ  طائراتصيانة محركات  تجديد 19-10-2040-BTB 2

420,646.000 ABDI TRAVEL 1 الطيران ااختيار وكيل للمسافرين في ماليزي مناقصة 20-03-2021-BTB 3

3,055,058.000 EGYPT AIR 1 الطيران مناقصة ريةسكندخدمات المناولة األرضية )تحت الجناح( في القاهرة ، شرم الشيخ ، اإل 20-03-2127-BTB 4

USD 669,375.000 253,023.750* ANIXE POLSKA SP 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

الحجوزات عبر اإلنترنت شراء نظام أمر تغييري 13-11-1197-ITC 5

1,907,887.000 IBS SOFTWARE SERVICES 1 الطيران PROCURE AND IMPLEMENTATION OF LOYALTY 
SYSTEM

مناقصة 20-02-2116-BTB 6

288,978.000 SSP BAHRAIN W.L.L 1 الطيران PROVISION OF MEAL AND REFRESHMENT 
VOUCHERS TO TRANSFER PASSENGERS AT THE 

NEW BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 
TERMINAL

مناقصة TB/29076/2020 7

39,189.000 AIRPORT AUTHORITIES 1 الطيران RENEWAL OF GULF AIR AIRPORT OFFICE 
CONTRACT AT AL-NAJAF AL-ASHRAF 

INTERNATIONAL AIRPORT, IRAQ

تجديد TB/29751/2020 8

171,693.000 IGA LOUNGE 1 الطيران LOUNGE SERVICES AT YANI HAVALIMANI 
INTERNATIONAL AIRPORT-NEW AIRPORT AT 

ISTANBUL 

مناقصة TB/27074/2019 9

35,424.000 ARINC 1 الطيران CUTE CONTRACT AT LONDON HEATHROW 
AIRPORT (LHR)

تجديد TB/27799/2019 10

285,606.000 ALLIANZ NEXT CARE CLAIMS 
MANAGEMENT LLC

1 الطيران TEMPORARY DIRECT APPOINTMENT -
EMERGENCY ASSISTANCE INSURANCE RELATED 

TO COVID-19

مناقصة TB/29556/2020 11

158,698.000 COCHIN INTERNATIONAL AVIATION 
SERVICES

1 الطيران AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT, LINE 
MAINTENANCE AT COCHIN INTERNATIONAL 

AIRPORT COCHIN (COK) - INDIA 

تجديد 17-8-1692-BTB 12

109,962.000 SOLA AIRLINE CUTLERY BV 1 الطيران مناقصة توريد أدوات المائدة من االستانلس ستيل من الدرجة السياحية 20 -06-2163-BTB 13

USD 90,000.000 34,020.000* FINESSE 1 الطيران BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION (QLIK 
SOFTWARE)

أمر تغييري TB/27133/2019 14

123,326,849.750 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:



العدد: 3511 – الخميس 18 فبراير 2021

103

صفحة 6 من 16

18,049.500 ALMOAYED DATA GROUP 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مل ديد التعاقد مع شركة المؤيد لتطوير البرنامج اإللكتروني الشاجتطلب 
لخدمات المعهد

تمديد TB/27248/2019 1

18,049.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

269,280.000 AHMED ALHAIKI CLEANING & 
CONTRACTING EST

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

أعمال الصيانة الدورية للمواقع األثرية مناقصة 8/2020 1

130,132.800 DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

دة ر لمتها في هيئة البحرين للثقافة واآلثاناتوفير عمال لورشة النجارة وصي
 عامين

مناقصة 09/2020 2

104,873.958 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

هاعة لحراسة أمنية لهيئة البحرين للثقافة واآلثار والمواقع األثرية التاب تمديد 03/2017 3

27,720.000 UNITAG 1 ات ديالخدمات والمزا
واالستثمار

ثارمباني تابعة لهيئة البحرين للثقافة واآل 3توفير خدمات النظافة لعدد  تمديد J2-2018 4

532,006.758 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

المعارضهيئة البحرين للسياحة و
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع صةاقرقم المن #

2,780,375.000 ASM GLOBAL (ASIA PACIFIC) PTY 
LTD

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

إدارة وتشغيل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد مناقصة BTEA 150/2020 1

2,780,375.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة الكهرباء والماء
أخرىت العم دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,959.130 بيد -أوريكل لألنظمة المحدودة  1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

MAINTENANCE OF ORACLE LICENSES & SUPPORT تجديد 589/2005/3300 1

109,862.208 AL THAWADI ELECTRICAL AND
MECHANICAL EST

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

نواتس( 3لمدة ) والماءصيانة المولدات الكهربائية التابعة لهيئة الكهرباء  تجديد 2016-052-RP-FRSD 2

42,300.500 HERTEL MSL CO. W.L.L 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ل أعماوبمحطة الدور لضخ المياه،  ضيةألرأعمال الصيانة الداخلية للخزانات ا
الصيانة الخارجية للخزان العلوي بمحطة المصلى لخلط المياه 

أمر تغييري 2019-044-PM-WTD 3

8,610,116.500 CEBARCO BAHRAIN S.P.C 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

دنية ألعمال الما - مشروع إنشاء مركز للتحكم والمراقبة لشبكات الكهرباء والماء
واإللكتروميكانيكية

مناقصة 4605/2019/3100 4

15,897.600 ALMOAYYED ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION SERVICES

1 المواد والمعدات دارة نقل ( محطة ضخ تابعة إل12القيام بتشغيل وإجراء الصيانة الوقائية لعدد )
تنواس 5المياه بهيئة الكهرباء والماء لمدة 

تمديد 2018-114-PP-WTD 5

54,400.000 PANORAMA CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVICES

1 المواد والمعدات دارة نقل ( محطة ضخ تابعة إل12القيام بتشغيل وإجراء الصيانة الوقائية لعدد )
سنوات 5المياه بهيئة الكهرباء والماء لمدة 

تمديد 2018-114-PP-WTD 6

صفحة 5 من 16

غرفة البحرين لتسوية المنازعات
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # عاالقط الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 500,000.000 189,000.000* (AAAجمعية التحكيم األمريكية) 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

يةتفعيل عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات مع جمعية التحكيم األمريك تجديد 23/2009 1

189,000.000 :مجموع الترسيات بالدينار البحريني

مجلس الشورى
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,072.000 SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

 ةخدم تجديد التعاقد مع شركة سيسكون للتجارة والخدمات الميكانيكية لتقديم
صيانة مصاعد مجلس الشورى

تجديد TB/29658/2020 1

9,072.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس المناقصات والمزايدات
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

32,340.000 ATYAF ESOLUTIONS CO. 1 دات ياالخدمات والمز
واالستثمار

MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد TB/4462 1

32,340.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مجلس النواب
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

151,685.000 ALAALI CONTRACTING 1 لمزايدات اوالخدمات 
واالستثمار

توفير خدمة النظافة والضيافة لمجلس النواب مناقصة Public 2/2020 1

151,685.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

مركز االتصال الوطني 
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,065.500 MAGIC SHINE CLEANING 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

 دالةتجديد عقد توفير خدمات التنظيفات والمساعدة والمراسلين الضيافة الب
والسواق

تجديد TB/28285/2020 1

28,080.000 جميل محمد علي المديفع 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

البحرينية استئجار فيال لمقر جمعية الصحفيين تجديد TID/3/7/2005 2

48,145.500 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

معهد اإلدارة العامة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #
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صفحة 7 من 16

52,957.530 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 -لماء هيئة الكهرباء و ا ومحطاتصيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب 
لمدة عامين

تمديد 2016-098-PP-FRSD 7

2,125.410 DASMAN AIRCONDITIONING CO 1 اإلنشاءات واالستشارات 
سيةالهند

 -لماء هيئة الكهرباء و ا ومحطاتصيانة ألجهزة وأنظمة تكييف الهواء لمكاتب 
لمدة عامين

تمديد 2016-098-PP-FRSD 8

92,570.400 ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

OUTSOURCING OF ISA TOWN, MUHARRAQ AND 
BUDAIYA DEPOTS CUSTOMER EMERGENCY

REPAIR SERVICES

تمديد TB/29733/2020 9

48,398.786 JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE 
& CONT EST

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

OUTSOURCING OF ISA TOWN, MUHARRAQ AND 
BUDAIYA DEPOTS CUSTOMER EMERGENCY 

REPAIR SERVICES

تمديد TB/29733/2020 10

40,218.960 MOHAMMED FAKHROO & BROS 1

8,600.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

2

48,818.960 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات PIPE, DUCTILE IRON مناقصة PT/CSD/ZA/2020/144 11

1,154,000.000 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 1 المواد والمعدات مناقصة وملحقاتهاكيلو فولت  220ت جهد ية ذاهربائتوريد كابالت ك PT/CSD/AY/2020/180 13

72,554.000 CENTRAL POWER PROCESS 
SYSTEMS

1 المواد والمعدات PANEL, DISTRIBUTED THERMAL SENSING. مناقصة PT/CSD/OK/2020/178 14

414,375.000 UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO

1 المواد والمعدات مناقصة لوحات توزيع الكهرباء PT/CSD/FN/2020/165)LTC( 14

2,128,860.000 YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & 
SONS B.S.C

1 المواد والمعدات مناقصة محوالت كهربائية PT/CSD/AA/2020/161)LTC( 15

64,732.760 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 
W.L.L

1 اد والمعداتموال مناقصة المعدات ذات الجهد المنخفض في منشئات نقل الكهرباءصيانة المصابيح و 2020-122-RP-ETD 16

12,972,928.784 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع موضوعال نوعلا رقم المناقصة #

43,552.050 MEDGULF TAKAFUL 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة تأمين صحي لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية iGA/2020/08 1

43,552.050 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

هيئة تنظيم سوق العمل
عمالت أخرى حرينيدينار ب عطاء الفائزلا # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

644,160.000 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة توفير الخدمات اللوجستية والتنظيفات LMRA-2020-03 1

644,160.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:
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صفحة 8 من 16

ئون البلديات والتخطيط العمرانيشغال وشارة األوز
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,082,625.373 SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

قناة المعامير )توسعة وتطوير شارع الشيخ جابر األحمد الصباح )تطوير مناقصة RDS-20/0030 1

630,764.306 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

 مشاريع الطرق
1089مشروع تطوير الطرق في مجمع 

أمر تغييري RDS-19/0005 2

60,000.000 MC6 CONSTRUCTION 1 ات اإلنشاءات واالستشار
الهندسية

نة في مركز أعمال الصيا - TWPCCمركز توبلي للتحكم بالمياه الملوثة 
 أجهزة الطرد المركزي والمجففات ومصنع باستثناءتوبلي لتجفيف الحمأة 

 SDDPالكبسول 

تجديد SES-17/0005 3

15,000.000 GEA MIDDLE EAST 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

ي لمعالجة مياه الصرف الصحي مصنع تجفيف الحمأة عمل مركز محطة توبل
C-2صيانة ألجهزة الطرد المركزي 

تجديد SES-17/0020 4

75,000.000 MC6 CONSTRUCTION 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه امصنع تجفيف  -مشاريع الصرف الصحي 
ف عاملة ألعمال التشغيل والصيانة لمصنع تجفي يايد وتوفيرالصرف الصحي 

C-5الحمأة 

تجديد SES-17/0024 5

96,000.000 ZOHAL CONSTRUCTION LTD 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

لحمأة بمركز توبلي لمعالجة مياه امصنع تجفيف  -مشاريع الصرف الصحي 
  C-3لكبسول المصنع  للمجففاتنة الصياأعمال  -الصرف الصحي 

تجديد SES-17/0023 6

60,000.000 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  مناقصة RDS-17/0016 7

674,367.858 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L 

1 إلنشاءات واالستشارات ا
الهندسية

مناقصة 2و  1مرحلة ال - 624العكر: مجمع  RDS-18/0008 8

91,413.000 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

مشاريع الطرق :تأجير معدات أعمال التسوية في قرية القدرة مناقصة RDS-19/0026 9

-4,454.200 BAHRAIN ASPHALT EST. 
B.S.C(CLOSED)

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري RDS-17/0007 10

-30,165.700 ABDULLA AHMED NASS & SONS 
CO

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017ة لرصف وإعادة رصف الطرق يالمقاولة الزمن أمر تغييري RDS-17/0007 11

36,848.475 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري RDS-17/0007 12

-6,734.049 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L.L 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري RDS-17/0007 13

-200.041 SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017ة رصف الطرق دالمقاولة الزمنية لرصف وإعا أمر تغييري RDS-17/0007 14

-31,013.150 UNITED GULF ASPHALT 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري RDS-17/0007 15

5,137.000 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L

1 ت واالستشارات ااإلنشاء
الهندسية

2019 - 2017المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري RDS-17/0007 16

3,510.120 HAJI HASSAN GROUP 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 17

صفحة 9 من 16

-129,855.000 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L 
L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 18

-38,322.694 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-دنية مالمقاولة الزمنية لألعمال ال أمر تغييري RDS-17/0016 19

-30,905.192 SAYED KADHEM AL DURAZI & 
SONS

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 20

-91,587.434 NATIONAL EXCAVATION EST 1 ارات شاإلنشاءات واالست
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 21

29,266.901 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 22

-6,153.513 EASTERN ASPHALT & MIXED 
CONCRETE CO. W.L

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

2018/2020-المقاولة الزمنية لألعمال المدنية  أمر تغييري RDS-17/0016 23

15,000.000 ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL 
CO. W.L.L 

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

جزاء الساكنة ألنواع مختلفة من إعادة لف األ-صحيلمشاريع الصرف ا
محركات المضخات الغاطسة لمضخات المحطات الفرعية

تمديد SES-17/0037 24

792,807.750 SECURE ME 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة توفير حراسات أمنية لمباني الوزارة )شئون األشغال( MOW/HRD/03/2020 25

55,146.000 THIRD EYE MEDIA 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مزايدة بيةتأجير وتشغيل مواقع إعالنية من نوع الميجاكوم ببلدية المنطقة الجنو MUN/SAM/A04/2020 26

5,020.250 ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الحد  902طريق  –الصحي لشارع حاتم الطائي  تحويل خط مياه الصرف
 109مجمع 

أمر تغييري SES-16/0019 27

-88,938.789 ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

995مشروع تطوير الطرق في مجمع  أمر تغييري TB/28040/2019 28

332,130.000 POPULOUS LIMITED 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الخدمات االستشارية للمخطط العام لمشروع المدينة الرياضية بالصخير مناقصة SPD-20/0008 29

187,488.000 NEWCASTLE CONSTRUCTION 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات ألمانة العاصمة مناقصة MUN/CM/52/2019 30

-164,865.113 ATLAS TRANSPORT CONTRACTING 
& MECHANICAL SERVICES CO

1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

يمينا على الشوارع المؤدية الى  لالنعطافارات إنشاء مس -مشاريع الطرق 
RDS-14-27-085قم المشروع :ر  -دوار القدم 

أمر تغييري RDS-17/0036 31

4,624,330.158 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الخارجية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

36,000.000 BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

استئجار مواقف سيارات تجديد TB/26203/2018 1

37,800.000 BAHRAIN CAR PARKS CO. B.S.C. 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

استئجار مواقف سيارات تجديد TB/26203/2018 2

60,336.000 إلكنور سيدان 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تجديد عقد إيجار مقر سكن سفير مملكة البحرين في أنقرة  تجديد TB/29645/2020 3

صفحة 10 من 16

37,710.000 PINAR GOKMEN 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تجديد عقد إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في أنقرة  تمديد TB/29679/2020 4

26,679.840 BALVIR KUMAR CHRDIA 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

البحرين في مومباي ةتغيير عقد إيجار مقر سكن القنصل العام لمملك مناقصة TB/29767/2021 5

198,525.840 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الداخلية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

126,185.220 ALI AHMED AL KUWAITI 1

38,838.450 INTERNATIONAL AGENCIES CO 2

73,192.823 BIN HINDI CAR CARE 3

55,045.490 U DRIVE RENT A CAR 4

13,343,820.000 UCA 5

67,716.600 ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO

6

13,704,798.583 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات كبات وزارة الداخليةرمناقصة توفير إطارات وبطاريات وزيوت لم مناقصة 2020\03 1

13,704,798.583 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,007.000 JUST PERFECT 1 المواد والمعدات بمجمع السلمانية الطبي افتيريالكامزايدة تأجير عدد من  مزايدة MOH/147/2013 1

3,450.000 ZAINAL ENTERPRISES WLL 1 المواد والمعدات بمجمع السلمانية الطبي االكافتيريمزايدة تأجير عدد من  مزايدة MOH/147/2013 2

6,615.000 BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL

1 المواد والمعدات لتعاقف لسقف وافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية المال
خدمات معالجة المخلفات الطبية الخطرة في  137/2017عقد رقم  -الداخلي

وحدة المعالجة

تجديد TB/26840/2019 3

-33,810.000 QUICK ZEBRA SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ت التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحةاتوفير خدم أمر تغييري MOH/118/2019 4

-15,500.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 5

-17,880.000 CLEANCO W.L.L 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 6

-1,765.000 ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

عدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحةلتوفير خدمات التنظيفات  أمر تغييري MOH/118/2019 7
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صفحة 10 من 16

37,710.000 PINAR GOKMEN 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تجديد عقد إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في أنقرة  تمديد TB/29679/2020 4

26,679.840 BALVIR KUMAR CHRDIA 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

البحرين في مومباي ةتغيير عقد إيجار مقر سكن القنصل العام لمملك مناقصة TB/29767/2021 5

198,525.840 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الداخلية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

126,185.220 ALI AHMED AL KUWAITI 1

38,838.450 INTERNATIONAL AGENCIES CO 2

73,192.823 BIN HINDI CAR CARE 3

55,045.490 U DRIVE RENT A CAR 4

13,343,820.000 UCA 5

67,716.600 ABDULLA YOUSIF FAKHROO & 
SONS CO

6

13,704,798.583 المجموع )د.ب.(:

المواد والمعدات كبات وزارة الداخليةرمناقصة توفير إطارات وبطاريات وزيوت لم مناقصة 2020\03 1

13,704,798.583 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة الصحة
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,007.000 JUST PERFECT 1 المواد والمعدات بمجمع السلمانية الطبي افتيريالكامزايدة تأجير عدد من  مزايدة MOH/147/2013 1

3,450.000 ZAINAL ENTERPRISES WLL 1 المواد والمعدات بمجمع السلمانية الطبي االكافتيريمزايدة تأجير عدد من  مزايدة MOH/147/2013 2

6,615.000 BAHRAIN WASTE TRATMENT 
COMPANY WLL

1 المواد والمعدات لتعاقف لسقف وافقة على طلب تجديد العقود التي ال تتجاوز القيمة التراكمية المال
خدمات معالجة المخلفات الطبية الخطرة في  137/2017عقد رقم  -الداخلي

وحدة المعالجة

تجديد TB/26840/2019 3

-33,810.000 QUICK ZEBRA SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ت التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحةاتوفير خدم أمر تغييري MOH/118/2019 4

-15,500.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. & 
TRAD. EST

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 5

-17,880.000 CLEANCO W.L.L 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 6

-1,765.000 ALMOAYYED CLEANING & 
MAINTENANCE W.L.L

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

عدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحةلتوفير خدمات التنظيفات  أمر تغييري MOH/118/2019 7

صفحة 11 من 16

-8,400.000 AL ASTATALAL CLEANING & 
MAINTENANCE

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بوزارة الصحة أمر تغييري MOH/118/2019 8

106,945.388 WAEL PHARMACY CO. W.L.L 1 المواد والمعدات سنوات 4صيانة األجهزة الطبية لمدة  تمديد MOH/110/2012 9

17,913.611 GULF PHARMACY & GENERAL 
STORE

1 المواد والمعدات سنوات 4صيانة األجهزة الطبية لمدة  تمديد MOH/110/2012 10

47,113.772 MOHAMMED FAKHROO & BROS 1 المواد والمعدات سنوات 4صيانة األجهزة الطبية لمدة  تجديد MOH/110/2012 11

47,479.828 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 1 المواد والمعدات سنوات 4صيانة األجهزة الطبية لمدة  تمديد MOH/110/2012 12

12,838.417 FOROOGHI PHARMACY 1 المواد والمعدات سنوات 4زة الطبية لمدة هصيانة األج تمديد MOH/110/2012 13

1,421.891 CIGALA GULF MEDICAL 1 المواد والمعدات سنوات 4صيانة األجهزة الطبية لمدة  تمديد MOH/110/2012 14

256,405.665 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ات( سنو3منية لعدد من المواقع الصحية لفترة )ألتوفير خدمات الحراسة ا تمديد MOH/115/2015 15

88,121.250 EAGLE FOR SAFE & SECURITY 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ات( سنو3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تمديد MOH/115/2015 16

17,660.000 PROTECTS SECURITY SERVICES 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ات( سنو3توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد من المواقع الصحية لفترة ) تجديد MOH/115/2015 17

صفحة 12 من 16

13,809.600

11,965.800

ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

1

41,800.000

45,600.000

QUALITY PHARMA FOR GENERAL 
TRADE W.L.L

2

15,760.000

51,355.200

31,100.265

20,979.000

YOUSUF MAHMOOD HUSAIN 3

47,550.825

65,455.950

83,790.000

15,750.000

62,842.500

BLACK SEA TRADING 4

41,030.250

72,300.000

24,975.000

MEDMED MEDICAL 5

37,650.000

49,500.000

14,385.000

GULF PHARMACY 6

11,340.000

37,800.000

AL OMRAN CLEANING 7

22,266.000

67,500.000

AMWAJ INTEGRATED W.L.L 8

11,163.600

52,325.700

BUKANAN FURNISHING 9

50,296.000

28,500.000

17,936.000

40,200.000

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 10

المواد والمعدات  الشراء المباشر لألجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعالج
COVID-19 -وللوقاية من فايروس كورونا التاجي المستجد 

مناقصة TB/29745/2020 18
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صفحة 14 من 16

10,230.000 MADARIS UNIFORMS 25

18,900.000

15,990.000

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - UNEECO

26

27,450.000 AL ZAHRAWI MEDICAL SUPPLIES 
CO

27

148,660.000 DIAMOND MEDICAL SUPPLIES 28

96,000.000 MEDICAL DEVELOPMENT MEDICAL 
DEVICES

29

6,409,312.604 المجموع )د.ب.(:

صفحة 13 من 16

13,104.000

12,109.740

100,297.000

387,646.341

16,102.000

10,423.500

25,600.000

20,700.000

31,712.500

12,600.000

UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS 11

10,537.500 JAFFAR PHARMACY 12

545,067.600 ALJISHI PHARMACY 13

17,550.750 AL BAKALI GENERAL TRADING CO 14

101,360.000

884,520.000

22,293.079

BAHRAIN PHARMACY 15

54,225.000 MEDMEN MEDICAL EQUIPMENT CO 16

13,633.200 BAHRAIN ELECTROMECHANICAL 
SERVICES CO. W.L.L.

17

12,500.000

13,920.000

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 18

13,068.000

177,664.200

RADHWAN BAKERY 19

42,000.000 INDRA BAHRAIN CONSULTANCY 20

261,944.004 SILAH GULF W L L 21

50,568.000 TRASWORLD INFORMATION 
TECHNOLOGY

22

13,009.500 BACK BONE MEDICAL EQUIPMENT 23

2,141,000.000 WELL FLOW GULF TRADING CO 24
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صفحة 15 من 16

28,800.000

19,200.000

19,200.000

LOFTY DONUTS CAFE 1

92,400.000 JUST PERFECT 2

61,200.000 ZAINAL ENTERPRISES WLL 3

220,800 المجموع )د.ب.(:

الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

 مجمعلمساحات لوضع عربة بيع القهوة بامزايدة تأجير عدد من الكافتيريات و
 السلمانية الطبي

مزايدة MOH/127/2020 19

7,166,729.426 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

51,041.650 I WORLD CONNECT 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

صيانة أجهزة الحاسب اآللي تجديد MOSD/RFP/2016-18  1

10,560.000 GULF SERVICES CO 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مة توفير خدعقد تجديد عقود صيانة المباني والمركبات وخط إنذار الحريق و
صول الثابتة ألفي جرد ا استشارية

تجديد TB/22821/2016 2

2,135,133.000 INTERNATIONAL MEDICAL CITY 
HOSPITAL 

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

توفير ممرضات ومساعدين تمريض وطباخين ومساعدين طباخ ومرافقات لدور 
ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي التابعة للوزارة

مناقصة E047/2019 3

13,921.680 MARTINZING LAUNDRY & DRY 
CLEANERS

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

غسيل مختلف أنواع المالبس والشراشف لدور ومراكز الرعاية والتأهيل 
االجتماعيةاالجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية 

تمديد E037/2018 4

66,420.000 SECURITY SOLUTIONS CO 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ية توفير حراس أمن مدنيين لحراسة المباني التابعة لوزارة العمل والتنم
االجتماعية

تمديد MOSD/RFP/2016-22 5

2,277,076.330 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
عمالت أخرى دينار بحريني اء الفائزطالع # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,503.950 ALMOAYYED COMPUTERS 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

EXCEL4APPSتقديم خدمات الدعم والمساندة لبرمجيات  مناقصة TB/29652/2020 1

68,885.000 ALAALI CONTRACTING 1 الخدمات والمزايدات 
راواالستثم

طقة تنظيف مبنى وزارة المالية المكون من اربعة عشر طابقا والكائن بالمن
 رؤساءالدبلوماسية شامال مبنى مواقف سيارات الموظفين ومواقف سيارات 

األقسام والمرافق المحيطة بمبنى الوزارة

مناقصة HFR/09/2020 2

15,377.040 BLOOMBERG 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ترقية خط االتصاالت تجديد TB/26867/2019 3

USD 27,972,000.000 10,573,416.000* OLIVER WYMAN 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

الخدمات االستشارية لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة )المرحلة الخامسة( مناقصة TB/29678/2020 4

407,820.000 TAKAFUL INTERNATIONAL 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ة وزاربتجديد وثائق تأمين األصول والموجودات والمسؤولية المدنية المتعلقة 
الصحة

مناقصة HFR/06/2020 5

صفحة 16 من 16

159,148.000 EURO MOTORS CO. W.L.L 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

استئجار سيارات  أمر تغييري HFR/06/2019 6

11,275,149.990 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة المواصالت واالتصاالت
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,060.000 4SPOTS IT 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

MTT WEBSITE AMC RENEWAL تجديد TB/29641/2020 1

73,500.000 NIDUKKI TRADING COMPANY 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

مناقصة توفير خدمة إزالة المخلفات للسفن لميناء سلمان MTT/PMA/02/2020 2

76,560.000 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

وزارة شئون اإلعالم
عمالت أخرى دينار بحريني العطاء الفائز # القطاع الموضوع النوع رقم المناقصة #

USD 82,724.420 31,269.831* HARMONIC INTERNATIONAL A.G 1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

ن بحريتوفير خدمات الدعم والصيانة ألجهزة الترميز لباقة قنوات تلفزيون ال
(BADER4) الفضائية

تجديد TB/26052/2018 1

20,310.948 INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

1 الخدمات والمزايدات 
واالستثمار

تزويد الهيئة بخدمات صيانة التكييف والكهرباء تجديد IAA/4/2014 2

8,400.000 NEWTON LEGAL 1 اإلنشاءات واالستشارات 
الهندسية

تجديد عقد تقديم االستشارات القانونية لوزارة شئون االعالم تجديد TB/29626/2020 3

59,980.779 مجموع الترسيات بالدينار البحريني:

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.
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رقم الدعوى: 2021/3/غرفة

اإعلن بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم )1(

 املحرر بتاريخ 9 فرباير 2021

المدعـــي: �شتيت بنـــك اأوف اإنديا )�شجل تجاري 58702(، وكيلـــه المحامي الأ�شتاذ نزار عقيل 

رئي�س. 

عنوانه: مكتب 1004، مبنى 15 ، طريق 3801، مجمع 338، مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: اأ�شواق جي اإ�س اإف ذ.م.م )�شجل تجاري 64037(.

اآخر عنوان معلوم لها: مبنى216، طريق 333، مجمع 321، الق�شيبية – مملكة البحرين.

المدعى عليه الثاني: �شيتايل راجان )الرقم ال�شخ�شي 5711058709(.

اآخر عنوان معلوم له: مبنى216، طريق 333، مجمع 321، الق�شيبية – مملكة البحرين.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهما املذكوَرين اأعاله بجدول مواعيد اإدارة 

الدعوى املحرر بتاريخ 9 فرباير 2021 وهو كالتايل: 

الجتماع الأول بتاريخ 9 فرباير 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا واملحدد لت�شلُّم اأطراف 

كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله  الآراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد  جدول  الدعوى 

الأمور املتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

الأجل  نهاية  وهو  �شباًحا   11:30 ال�شاعة  عند   2021 فرباير   23 بتاريخ  الثاين  الجتماع 

لتقدمي املدعى عليهما مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم 

قبول الدعوى.

تاريخ 8 مار�س 2021 ال�شاعة الـ4 ع�شًرا هو نهاية الأجل لتقدمي اتفاق الأطراف على اختيار 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

الجتماع الثالث بتاريخ 9 مار�س 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا هو نهاية الأجل لتقدمي 

مة يف الجتماع الثاين ونهاية الآجل لتقدمي ن�س  املدعي الرد على مذكرة املدعى عليهما املقدَّ

القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

تاريخ 16 مار�س 2021 عند ال�شاعة الـ4 ع�شًرا هو نهاية اأجل تقدمي طلبات الإدخال والتدخل 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

الجتماع الرابع بتاريخ 23 مار�س 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا هو نهاية الآجل لتقدمي 

مة يف الجتماع الثالث ونهاية الآجل لتقدمي تقارير  املدعى عليهما الرد على مذكرة املدعي املقدَّ

اخلرباء وجميع امل�شتندات )اإْن ُوِجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى 

اإعلنات من غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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املتقابلة والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجدت(.

الجتماع اخلام�س بتاريخ 30 مار�س 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا هو نهاية الآجل لتقدمي 

امل�شتندات  وجميع  اخلرباء  تقارير  حول  الرد  مذكرات  وتبادل  الإثبات  اإجراءات  طلبات  كافة 

مة يف الدعوى. املقدَّ

الجتماع ال�شاد�س بتاريخ 6 اأبريل 2021 عند ال�شاعة 11:30 �شباًحا حمدد لتبادل مذكرات 

الرد حول طلبات اإجراءات الإثبات )اإْن ٌوِجدت(. ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأوىل اأمام 

الهيئة.

بجدول  اآنفًا  املذكوَرين  عليهما  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 

اجتماعات اإدارة الدعوى رقم 1 ومبواعيد ح�شور املمثل القانوين لكل طرف �شخ�شيًا اأو  وكياًل 

عنه لجتماعات اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، 

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

مدير الدعوى 

لدى غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

ـ
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رقم الدعوى رقم: 2020/7/غرفة

الإعلن بورود تقرير اخلبري املنتدب

المدعـــي: بنـــك دخان )�شركة م�شاهمة خا�شة قطرية( �شجـــل تجاري رقم 38012 – والم�شمى 

�شابًقا بنك بروة. وكيله: المحامي معاوية طاهر النيل

عنوانـــه: مكتـــب 705، الطابق ال�شابع، مبنى 104 ، طريق 383، مجمـــع 316، المنامة – مملكة 

البحرين.

المدعى عليها الأولى: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت ذ.م.م )�شجل تجاري رقم 56719(.

عنـــوان اآخـــر مّقـــر لـــه: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنى 614، مجمـــع 410، �شناب�ـــس- مملكة 

البحرين.

ـاح محمد طاهر )770934080(. المدعى عليه الثاني: عدنان طاهر ميَّ

العنوان: طريق 4308، مجمع 943، منزل 1046، الرفاع فيوز- مملكة البحرين.

المدعى عليه الثالث: �شلمان طاهر )810425050(.

العنوان: �شقة رقم 6 ، مبنى 1321، طريق 2527، مجمع 525، �شار - مملكة البحرين.  

.PB4686266 المدعى عليه الرابع: اأووين بول فوغا

عنـــوان اآخـــر مّقـــر لـــه: مكتـــب 601، طريـــق 1011، مبنى 614، مجمـــع 410، �شناب�ـــس- مملكة 

البحرين.

ا�سم المدعى عليها الخام�سة: �شركة اأريناتك ذ.م.م  )�شجل تجاري 56044(.

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س – مملكة البحرين.

.114079 KD المدعى عليه ال�ساد�س: محمد طاهر محمد اأ�شلم

العنوان: مكتب 41، طريق 833، مبنى 821، مجمع 408، �شناب�س – مملكة البحرين.

وكيـــل المدعـــى عليهم الثانـــي والثالث والخام�ســـة وال�ساد�س: المحامـــي الأ�شتاذ عبدالرحمن 

را�شد الخ�شرم.

عنوانه: مكتب 31 الطابق الثالث بناية الزياني المنطقة الدبلوما�شية مملكة البحرين.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الأوىل والرابع املذكورين اآنفًا بورود 

لت�شلُّم  املنازعات  لت�شوية  البحرين  بغرفة  ال�شر  اأمني  وعليهما مراجعة  املنتدب،  تقرير اخلبري 
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�شورة من التقرير حتى يت�شنى لهما التعقيب على التقرير باجلل�شة املقرر عقدها بتاريخ 8 مار�س 

2021 عند ال�شاعة 12:30 ظهًرا  مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، 

مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، 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، ليعلم.

مدير الدعوى 

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

اإعلنات اإدارة الت�سجيل

اإعلن رقم )214( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ غادة خليفة ح�شن 

خليفه البنكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برومو جيت للدعاية والإعالن والترجمة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 50949، طالبة تحويل الفرع رقم 18 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بيوتي جيت للمجوهرات( اإلى 

وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شه  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات 

با�شم المالكة نف�شها. 

اإعلن رقم )215( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل فرع مبوؤ�س�سة فردية قائمة

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مطعم وحلويات با�شنتي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 134569، 

طالبين تحويل ال�شركة لت�شبح فرعًا بالموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 126808 والمملوكة 

لل�شيد/ محمد نديم محمد يو�شف عبدالرزاق قري�شي، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعلن رقم )216( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ ح�شين �شعيد محمد  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المخرق، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المذاق الطيب الجديد للمواد الغذائية(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،80421 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: منى محمد علي خليفة نا�شر 

.OONNOONNY KOSHYالبوفالح،  و
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اإعلن رقم )217( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

اإليه ال�شيدة/ رقية ب�شير عي�شى  تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )اأ�شواق كر�شنا جيت(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العنزي، مالكة  هويكل 

 500 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،89575

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: VIJITH CHERUVATH، وخالد ب�شير عي�شى هويكل العنزي.

اإعلن رقم )218( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

جبر  �شلمان  اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة   ،)AL JABRIYA )الجابرية  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الم�شلم، 

27197، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة بقائمة بذاتها ا�شمها التجاري 

دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال   ،)AL JABRIYA HOTEL W.L.L ذ.م.م  الجابرية  )فندق 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد �شلمان جبر الم�شلم، ومحمد عارف محمود ب�شتكي. 

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.

اإعلن رقم )219( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ ح�شين محمد ح�شن  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ح�شين الرئي�شي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )هنجري ف�شرمان مطعم وكافيه(، الم�شجلة بموجب 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا   ،47793 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن رقم )220( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

مكي  عبداهلل  مكي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المعامالت(،  لتخلي�س  )كلير  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبدعلي، 

72763، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بيبي كالي لالإنتاج الفني والتوزيع(، اإلى �شركة ذات 

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

يعقوب محمد الم�شري.

اإعلن رقم )221( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شهره بي بي كالج �شخي 

جان قادم م�شعود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات �شاهين وزر�شتان(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  فرع  تحويل  طالبًا   ،5-103721 رقم 

مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شهره بي بي كالج �شخي جان قادم م�شعود، 

  .NOOR AL DIN و ،ABDULLA AMIR AFZAL KHAN AMIR AFZAL KHANو

اإعلن رقم )222( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ابتهاج �شالح ح�شن 

علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ومقهى ميدوز(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 128842، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري �شركة 

)مطعم ومقهى ميدوز ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد ها�شم 

علوي ها�شم اأحمد الوداعي.

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.

اإعلن رقم )223( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة

محمد  نعمة  محمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمود، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الوالي للتجارة العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13415، 

طالبًا تحويل الفرع العا�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )روهيث لخدمة ال�شيارات( اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-79837.
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اإعلن رقم )224( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ نور اأحمد اإبراهيم 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المعتز(،  لنور  الت�شميم  )بيت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  المعتز، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  124364، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

اإعلن رقم )225( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )اإففاثا لخدمات الت�شليح ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109142-1، طالبًا 

تحويل الفرعين الأول والثاني من ال�شركة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار 

.MARY VARUGHESE و ،SHAJI SUKUMARAN :بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 

اإعلن رقم )226( ل�سنة 2021

ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة 

)اأكا�سيا لل�ستثمارات �س�م�ب مقفلة(

الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )اأكا�شيا لال�شتثمارات �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 70940، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 31،358،142.980 دولر اأمريكي اإلى20،333،795.840  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.

اإعلن رقم )227( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

محمد  علي  محمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

جا�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كراج بالدي لل�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم34515 ، 

طالبا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 
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)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد علي محمد جا�شم، وSHAJI VALIYAVEETTIL، و

     .SIRAJUDDEEN NADAVILEDATH THAZHA KUNIYIL

اإعلن رقم )228( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ روان جمال عبداهلل 

محمد �شويطر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )حلويات روان �شويطر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

139395، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شركة حلويات 

عبداهلل، جمال  فوؤاد محمد  من:  لكل  والمملوكة   ،25867 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  �شويطر  جمال 

.THERUVATH ABDULعبداهلل محمد، و

اإعلن رقم )229( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه خلود عبداهلل غياث �شكراهلل، 

مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز ق�شر بر�شتيج التجاري(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 27969، 

طالبة تحويل الفرع الحادي ع�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

 ASHRAF THOTTUMCHALILو ،MUJEEB KOVILERY 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من

�شريكين في ال�شركة.

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.

اإعلن رقم )230( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإبراهيم غانم ماجد  اإليه ال�شيد/  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  البراحة لالإن�شاء(،  ا�شم )خدمات  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الرميحي، مالك 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبا   ،21330

مقداره 150،000 )مائة وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعلن رقم )231( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 HALEEL RAHIMAN /تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد

MAMMI، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات بوحمدون(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

28004، طالبا تحويل الفرع الحادي ع�شر من الموؤ�ش�شة والم�شمى )�شكاي ويل لقطع الغيار( اإلى �شركة ذات م�شئولية 

كل من: مطرة ح�شين  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(  مقداره 1،000  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

 .FAZIL RAHMAN VALAYANCHIRA PUNNADIYILو ،HALEEL RAHIMAN MAMMIاأحمد حمادة، و

 

اإعلن رقم )232( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأبراج المختار للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83176، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة اأبراج المختار 

للعقارات/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

مختار اإبراهيم ال�شيد بدر، واأمين محمد اأمين �شرف الدين، ومحمد على عبدالخالق اإ�شماعيل. 

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

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

اإعلن رقم )233( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإليه ال�شيدة/ زينب عبدالواحد  باأنه قد تقدمت  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

يو�شف يعقوب، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم الح�شير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  61763، 

طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

.BOLENT YASAR خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: زينب عبدالواحد يو�شف يعقوب، و(
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اإعلن رقم )234( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جابر اإبراهيم �شلمان 

رقم   القيد  بموجب  الم�شجلة  النخيل(،  �شارع  )�شندوي�شات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  جمعه، 

35538، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مي�س تي�س العالمية للتجارة(، اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جابر اإبراهيم 

.SATYENDRA KUMARشلمان جمعه، و�

اإعلن رقم )235( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة يو�شف �شالح 

القيد  بموجب  الم�شجلة  المالكية(،  �شواحي  )مطعم  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  علي 

رقم 99538، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

و علي عبداهلل،  �شالح  يو�شف  فاطمة  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.ANISH MIZANUR RAHMAN RAHMAN

اإعلن رقم )236( ل�سنة 2021

ب�ساأن دمج )�سركة م�سنع ر�سلن للخيام ذ�م�م( 

ـال للخيام ولوازم الرحلت ذ�م�م( بطريق ال�سم ب�سركة )رحَّ

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ر�شالن يعقوب يو�شف 

الم�شجلة  للخيام ذ.م.م(  ر�شالن  ا�شم )م�شنع  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات  مالك  ال�شوملي، 

بموجب القيد رقم 67899-1، طالبًا دمج ال�شركة بطريق ال�شم في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

ال للخيام ولوازم الرحالت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 49133-1، وحلول ال�شركة المندَمج فيها  )رحَّ

محل ال�شركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن رقم )237( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ مريم �شلمان �شعد 

بورويح، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم ق�شر ال�شيافة واألعاب مريم(، الم�شجلة بموجب القيد 

قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من   43 ورقم   12 رقم  الفرعين  تحويل  50182، طالبة  رقم 

و بورويح،  �شعد  �شلمان  مريم  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها، 

.HARSHAD PEEDIYAKKALو ،ASHRAF THAZHOTHUTHAZHA KUNIYIL

اإعلن رقم )238( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإبراهيم علي محمد  ال�شيد/  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة  اإدارة  تعلن 

القيد رقم 5-52517،  الم�شجلة بموجب  النور(،  ا�شم )مطعم برج  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اأحمد، مالك 

اإك�شبر�س  النور  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة برج  طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإبراهيم علي محمد 

 .RAFEEQUA MANGALASHERI، MUNEER KUTTIYODاأحمد، و

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.

اإعلن رقم )239( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإيمان ماجد عبداهلل 

روبان، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة ال�شوء الأخ�شر للتخلي�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

92467، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة بوابة 

ال�شوء الخ�شر للتخلي�س/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 4،000 )اأربعة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: يحيى ح�شن قايد يا�شين،  ونبيلة ح�شين محمد �شعيد. 

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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اإعلن رقم )240( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والكمبيوتر  للهواتف  لين  )�شكاي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

92367، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن ا�شمها التجاري )�شركة �شكاي 

لين للهواتف والكمبيوتر/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: �شركة بيور للمقاولت ذ.م.م، ورجائي عي�شى اأحمد علي يو�شف.

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.


