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��أمر�ملكي�رقم�)15(�ل�سنة�2021

مبنح�و�سام

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�����������������ملك�مملكة��لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا�بالآتي:

�ملادة��لأوىل

ُيـمنح و�شام البحرين من الدرجة الأوىل للفريق بحري �شمويل بابارو قائد القوات البحرية 

بالقيادة املركزية الأمريكية، الأ�شطول الأمريكي اخلام�س، القوات البحرية امل�شرَتكة.

�ملادة��لثانية

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

 

ملك�مملكة��لبحرين

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 3 رم�شان 1442هـ

الموافـق: 15 اأبريـل 2021م
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�مر�سوم�رقم�)50(�ل�سنة��2021

بتعيني�وكيلني�ومدير�عام�يف�وز�رة��خلارجية�

 

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة������������ملك�مملكة��لبحرين��

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 الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2020 بتعيني نائب اأمني عام جمل�س الدفاع الأعلى، 

وعلى املر�شوم رقم )57( ل�شنة 2015 بتعيينات يف وزارة اخلارجية، 

وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2017 بتعيني وكيل ووكيلني م�شاعَدين يف وزارة اخلارجية، 

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�

�ملادة��لأوىل�

ـن يف وزارة اخلارجية ُكـلٌّ من:   ُيعيَّ

1- الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة     وكياًل لوزارة الخارجية لل�شئون  

               ال�شيا�شية. 

2- ال�شيد توفيق اأحمد المن�شور           وكياًل لوزارة الخارجية لل�شئون  

               القن�شلية والإدارية. 

�ملادة��لثانية�

ـن ال�شيد طالل عبدال�شالم الأن�شاري مديرًا عامًا ل�شئون وزارة اخلارجية.  ُيعيَّ

�ملادة��لثالثة�

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 8 رم�شان 1442هـ

الموافق: 20 اأبريــل 2021م
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�مر�سوم�رقم�)51(�ل�سنة��2021

بتعيني�رئي�س�تنفيذي�لهيئة�تنظيم��سوق��لعمل�

 

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة������������ملك�مملكة��لبحرين��

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته، 

ـني يف ديوان اخلدمة املدنية،  وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2016 بنقل وتعيني مدراء عامِّ

وعلى املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم �شوق العمل، 

وبناًء على تو�شية جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، 

وعلى عْر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:�

�ملادة��لأوىل�

العمل  �شوق  تنظيم  تنفيذيًا لهيئة  العلوي رئي�شًا  عبدالغفار  عبدالعزيز  ال�شيد جمال  ـن  ُيعيَّ

ملدة ثالث �شنوات. 

�ملادة��لثانية�

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك�مملكة��لبحرين�

حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�

رئي�س�جمل�س��لوزر�ء�

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ: 8 رم�شان 1442هـ

الموافق: 20 اأبريــل 2021م
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�قر�ر�رقم�)21(�ل�سنة�2021

بتعيينات�يف�وز�رة��خلارجية

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 2021، 

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

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2021، باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

وبناًء على عر�س وزير اخلارجية، 

قرر��لآتي�:

�ملادة��لأوىل

ُيعني يف وزارة اخلارجية ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1- ال�شيد علي جا�شم العرادي                      رئي�شًا لقطاع التن�شيق والمتابعة 

2- ال�شيد عبدالعزيز محمد العيد                    رئي�شًا لقطاع �شئون مجل�س التعاون

3- ال�شيد محمد عبدالرحمن الحيدان         رئي�شًا لقطاع ال�شئون القانونية

4- الدكتورة اأروى ح�شن ال�شيد علي         رئي�شًا لقطاع �شئون حقوق الإن�شان 

5- ال�شيخ عبداهلل بن علي بن خليفة اآل خليفة          رئي�شًا لقطاع �شئون الأمريكيتين 

6- ال�شيدة فاطمة عبداهلل الظاعن                           رئي�شًا لقطاع ال�شئون الأفرواآ�شيوية

7- ال�شيدة نان�شي عبداهلل جمال                               رئي�شًا لقطاع ال�شئون ال�شتراتيجية

8- ال�شيد اإبراهيم محمد الم�شلماني                         رئي�شًا لقطاع الخدمات القن�شلية

9- ال�شيد ب�شام اأحمد مرزوق                                    مديرًا لإدارة ال�شئون الإدارية

10- ال�شيد اأحمد اإبراهيم القريني�س                        رئي�شًا لقطاع ال�شئون الأوروبية

11- ال�شيد اأحمد محمد الطريفي                             رئي�شًا لقطاع ال�شئون العربية

�ملادة��لأوىل

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

الر�شمية.

�رئي�س�جمل�س��لوزر�ء

�سلمان�بن�حمد��آل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 15 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 22 اأبـــريـــل 2021م 
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وز�رة��لعدل�و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

�قر�ر�رقم�)38(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�تخويل�بع�س�موظفني�هيئة�تنظيم��سوق��لعمل

ـْبـط��لق�سائي �سفة�ماأموري��ل�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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

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

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

تنظيم  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  مع  التفاق  على  وبناًء 

�شوق العمل،

قرر��لتي:

�ملادة��لأوىل

ـْبـط الق�شائي  ل موظفو هيئة تنظيم �شوق العمل التالية اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري ال�شَّ ُيـخوَّ

بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام القانون رقم )19( ل�شنة 

2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1- زينب عبدالنبي بوحميد.

2- وديعة ال�شيد حميد م�شطفى.

3- محمد عبدالرحمن الزويد.

4- علي ر�شا �شلمان.

�ملادة��لثانية

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

وزير��لعدل

و�ل�سئون��لإ�سالمية�و�لأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 6 رم�شان 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 18 اأبريــل 2021م
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وز�رة��لعمل�و�لتنمية���لجتماعية

�قر�ر�رقم��)26(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تعيني�جمل�س��إد�رة�موؤقت�جلمعية��ملكاتب��لهند�سية��لبحرينية

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989 وتعديالته،

الهند�شية  املكاتب  بت�شجيل جمعية  الرتخي�س  ب�شاأن  ل�شنة 2013  رقم )49(  القرار  وعلى 

البحرينية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املكاتب الهند�شية البحرينية،

وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعـم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2021/4/12، والثابتة فيها 

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

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

للجمعية،

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

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية املكاتب الهند�شية البحرينية،

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

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية املكاتب الهند�شية البحرينية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة  يـُعيَّ

ال�شيد/  مازن اأحمد علي العمران و ع�شوية كل من:

- فائق جمعه جعفر المنديل.

- عبدالح�شن جعفر محمد علي الحايكي.

- يحيى محمد ال�شيخ يو�شف �شليمان ال�شيخ.

- حبيب محمد علي ح�شن مدارا.

- نور جعفر �شلمان المطوع.

مادة�)2(

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

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
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اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة�)3(

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

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة�)4(

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

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

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

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة�)5(

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

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

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

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

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة�)6(

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

الر�شمية.

وزير��لعمل�و�لتنمية��لجتماعية

�جميل�بن�حممد�علي�حميد�ن

�شدر بتاريخ: 1 رم�شان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 اأبريــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�قر�ر�رقم�)91(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�حدود�عقار�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،

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

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 املحافظة 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��لآتي:

مادة�)1(

ـف حدود العقار رقم 10044439 الكائن يف منطقة �شدد - جممع 1038 �شمن ت�شنيف  ت�شنَّ
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ق  مناطق املعار�س التجارية )COM( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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

.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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)92(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�وتعديل�حدود�عقارين�يف�منطقة�د�ر�كليب�-�جممع�1046

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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 املحافظة 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��لآتي:

مادة�)1(

الكائنني   10005862 رقم  العقار  ت�شنيف  حدود  ل  وتعدَّ  10040227 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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يف منطقة دار كليب - جممع 1046 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ب )RHB( ب�شرط 

مج يف وثيقة ملكية واحدة ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليهما  الدَّ

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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)93(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�حدود�عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة�جْري��ل�سيخ�-�جممع�926

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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 املحافظة 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��لآتي:

مادة�)1(

�شمن   926 جممع   - ال�شيخ  جْري  منطقة  يف  الكائنة  العقارات  من  عدد  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)94(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��لقرية�– جممع�604

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 اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 06013534 الكائن يف منطقة القرية – جممع 604 من ت�شنيف   يغيَّ
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مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفـقًا 

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

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)95(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��لرفاع��ل�سمايل�-�جممع�934

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

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 املحافظة 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��لآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقار رقم 09066369 الكائن يف منطقة الرفاع ال�شمايل - جممع 934 من  يغيَّ
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واملرافق  اخِلـْدمات  مناطق  وت�شنيف   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  مناطق  ت�شنيف 

اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإىل   )PS( العامة 

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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)96(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�مدينة�حمد�– جممع�1205

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،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

– جممع 1205 من  ـر ت�شنيف العقار رقم 10039665 الكائن يف منطقة مدينة حمد  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة ال�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)97(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�حدود�عقار�يف�منطقة�جدحف�س�– جممع�419

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 جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ـف حدود العقار رقم 04041634 الكائن يف منطقة جدحف�س – جممع 419 �شمن  ُتـ�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِ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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)98(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة��لبحري�– جممع�941

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 اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

– جممع 941 �شمن ت�شنيف  البحري  الكائن يف منطقة  العقار رقم 09066645  ـف  ي�شنَّ
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )BD( د ال�شتثمارية  العمارات  مناطق 

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��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)99(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سنيف�عدد�من��لعقار�ت�يف�منطقة�جرد�ب�-�جممع�729

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،

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

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

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

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

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ـف العقارات اأرقام 08023260و08023261و08023262 الكائنة يف منطقة جرداب -  ت�شنَّ
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جممع 729 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( للعقارات بالكامل ِوْفـقًا ِلـما هو وارد 

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

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 30 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 12 اأبريـــل 2021م
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وز�رة��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

قر�ر�رقم�)100(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقارين�يف�منطقة�مدينة�خليفة/�ع�سكر�– جممع�950

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

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

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

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

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

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

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

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

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

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

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 اجلنوبية،

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ـر ت�شنيف العقارين رقم 12011845 ورقم  12011846 الكائَنـني مبنطقة مدينة خليفة/  يغيَّ
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ع�شكر جممع 950 من ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( اإىل ت�شنيف مناطق 

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

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

مادة�)2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة�)3(

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

�وزير��لأ�سغال�و�سئون��لبلديات�و�لتخطيط��لعمر�ين

�ع�سام�بن�عبد�هلل�خلف

�شدر بتاريخ: 2 رم�شان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 14 اأبريــل 2021م
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�ملجل�س��لأعلى�لل�سحة

�قر�ر�رقم�)23(�ل�سنة��2021

�باإ�سد�ر�لئحة���سرت�طات��لرتخي�س�للموؤ�س�سات�

�ل�سحية��حلكومية�و�لرقابة�عليها�

  

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة: 

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

وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 

الطبية املعاونة، 

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

واملراكز  ـيدَلـة  ال�شَّ مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،  ال�شيدلية، املعدَّ

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

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

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002، 

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

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

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 يف �شاأن تـنظيم مزاولة مهنة التمري�س، 

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2016 ب�شاأن مدة �شالحية تراخي�س مزاويل املهن ال�شحية 

و�شروط جتديدها، 

وعلىالقراررقم )48( ل�شنة 2018 ب�شاأن معايري تقييم جودة اخلدمات ال�شحية ومناذج م

وؤ�شرات قيا�س اأداء املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية واعتمادها، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2019 بتحديد امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

التي ي�شري عليها قانون ال�شمان ال�شحي رقم )23( ل�شنة 2018، 

 وعلى لئحة ا�شرتاطات واإجراءات مزاولة مهن ال�شيدلة والرتخي�س للمراكز ال�شيدلية 

وم�شانع الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية واملن�شاآت الدوائية ال�شادرة بالقرار رقم )63( ل�شنة 

 ،2019

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 بتنظيم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، 
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وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2020 بتنظيم امل�شت�شفيات احلكومية، 

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

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 

قرر��لآتي:�

�ملادة��لأوىل�

والرقابة  احلكومية  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  الرتخي�س  ا�شرتاطات  باأحكام لئحة  ُيعمل 

عليها املرافقة لهذا القرار. 

 

�ملادة��لثانية�

على كل موؤ�ش�شة �شحية حكومية قائمة قبل العمل باأحكام هذه الالئحة، اأن توفق اأو�شاعها 

وفقًا لأحكامها، خالل فرتة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بها. 

 

�ملادة��لثالثة�

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار. 

�ملادة��لر�بعة�

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

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

  

رئي�س��ملجل�س��لأعلى�لل�سحة�

�لفريق�طبيب�حممد�بن�عبد��هلل��آل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 10 رم�شان 1442هـ 

المـــــــوافــــق: 22 اأبــــريــل 2021م  
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�لئحة���سرت�طات��لرتخي�س�للموؤ�س�سات�

�ل�سحية��حلكومية�و�لرقابة�عليها�

�لف�سل��لأول�

�لتعريفات�و�لأحكام��لعامة�

مادة�)1(�

�لتعريفات�

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

�لهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 

�لمجل�س: المجل�س الأعلى لل�شحة المن�شاأ بموجب المر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013. 

�لرئي�س��لتنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة. 

�لقانـــون: القانـــون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شـــاء الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهـــن والخدمات 

ال�شحية. 

�لخدمـــات��ل�سحية: الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكوميـــة، وت�شـــمل دون 

ح�شـــر الخدمـــات المرتبطـــة بالمهن ال�شـــحية والمتعلقة بالفح�س اأو الت�شـــخي�س اأو الك�شـــف 

على المر�شـــى اأو العالج اأو التمري�س اأو الرعاية ال�شحية اأو الحمية الغذائية اأو اإقامة المر�شى 

اأو اإيوائهـــم اأو النقاهـــة اأو توفير الرعاية الالزمة للمر�شـــى من اإ�شـــعافات اأوليـــة واأدوية وبحوث 

مختبرية وفحو�شـــات اإ�شعاعية اأو القيام باأي عمل يت�شل بالمهن الطبية اأو بالعالج اأو التاأهيل اأو 

اأي مهن اأخرى مقاربة اأو م�شابهة ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س. 

�لموؤ�س�سة��ل�سحية��لحكومية: كل من�شاأة حكومية يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات ال�شحية، 

ويكون مرخ�شًا لها من الهيئة وتخ�شع لرقابتها. 

قر�ر��لموؤ�س�سات��ل�سحية: القرار رقم )2( ل�شنة 2019 ب�شـــاأن ت�شـــنيف الموؤ�ش�شات ال�شحية 

وال�شتراطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها في من�شاآتها وتجهيزاتها. 

�لمديـــر��لم�سوؤول: مـــن يتولـــى اإدارة الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية ويكون م�شـــوؤوًل عن جميع 

الأعمال الفنية والإدارية فيها.     

مادة�)2(�

نطاق�تطبيق��لالئحة�

ممن  بها  والعاملني  احلكومية،  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  �شاأن  يف  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

يزاولون اأيَّ ن�شاط يتعلق بتقدمي اخلدمات ال�شحية. 
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ومع عدم الإخالل باأحكام قانون اإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

�شريان اأحكام  يكون  لها  تنفيذًا  ال�شادرة  التنفيذية  والقرارات  ال�شحية  املهن  وقوانني مزاولة 

هذه الالئحة يف �شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية التابعة للقطاع الع�شكري اختياريًا بطلب يقدم منها 

اإىل الهيئة. 

  

مادة�)3(�

�لت�سنيف�

ت�شنف املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية وفقًا لقرار املوؤ�ش�شات ال�شحية. 

�لف�سل��لثاين�

ترخي�س��ملوؤ�س�سات��ل�سحية��حلكومية�

مادة�)4(�

�لرتخي�س�

اأ – تخ�شـــع كافة الموؤ�ش�شـــات ال�شـــحية الحكومية في مزاولتها لأعمالها للترخي�س من الهيئة، 

وذلك وفقًا لالأحكام وال�شتراطات والإجراءات المن�شو�س عليها في القانون وهذه الالئحة 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها. 

ب- تتقيد الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية في مزاولتها لأعمالها بحدود الترخي�س ال�شادر لها، 

ول يجـــوز لهـــا تعديل خدماتها ال�شـــحية اإل بعد الح�شـــول على ترخي�س م�شـــبق بذلك من 

الهيئة. 

�

مادة�)5(�

��سرت�طات��لرتخي�س�

اأ- مع مراعاة اأحكام قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، ل 

يجوز اإقامة اأعمال ت�شـــييد اأو بناء اأو اإ�شافة اأي جزء اإلى مباني ومن�شاآت الموؤ�ش�شة ال�شحية 

الحكوميـــة اأو هدمها اأو هدم اأي ق�شـــم منها اأو اإجراء اأي تعديل فيها بالتو�شـــعة اأو التعلية اأو 

الدعم �شـــواء في ال�شـــكل الخارجي للبناء اأو في العمل اأو ترتيبه الداخلي، اإل بعد الح�شـــول 

على ترخي�س بذلك من الهيئة، وفقًا لال�شتراطات الآتية:                

يجب اأن يكون موقع مباني ومن�شاآت الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية منا�شبًا وي�شهل الو�شول   .1

اإليه. 

ومن�شاآت  مباني  في  تتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  الموؤ�ش�شات  قــرار  اأحكام  مراعاة  مع   .2



العدد: 3525 – الخميس 22 أبريل 2021

46

ومتطلبات  والفنية  وال�شحية  الإن�شائية  ال�شتراطات  الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شة 

الأمن وال�شالمة، وكافة الأمور الت�شغيلية بما في ذلك الخدمات الم�شاندة والتي ي�شدر 

بتحديدها قرار من المجل�س. 

والتجهيزات  ال�شحية  الترتيبات  الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  في  تتوافر  يجب اأن   .3

كل  نوع  بح�شب  المجل�س  من  بقرار  ُتحدد  التي   - الطبية  والمعدات  والأجهزة  الفنية 

موؤ�ش�شة وفئتها - طبقًا لأف�شل المعايير والموا�شفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق 

اأغرا�س اإن�شائها بكفاءة عالية ول�شمان جودة الخدمات ال�شحية وكفالة �شالمة المر�شى 

والجمهور والعاملين بالموؤ�ش�شة وبما يتنا�شب مع طاقتها ال�شتيعابية لعالج المر�شى. 

ب - ت�شـــري في �شـــاأن الترخي�س بفتح �شيدلية خا�شة في الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الحكومية اأحكام 

ــــيدَلـة والمراكز  المر�شـــوم بقانـــون رقـــم )18( ل�شـــنة 1997 في �شـــاأن تنظيـــم مهنـــة ال�شَّ

ال�شـــيدلية، ولئحة ا�شـــتراطات واجـــراءات مزاولـــة مهن ال�شـــيدلة والترخي�ـــس للمراكز 

ال�شيدلية وم�شانع الأدوية والم�شتح�شرات ال�شيدلية والمن�شاآت الدوائية. 

مادة�)6(�

�إجر�ء�ت��لرتخي�س�

در املجل�س قرارًا بتحديد اإجراءات منح وجتديد وتعديل الرتاخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية  ُي�شِ

احلكومية ومدة �شريانها. 

�لف�سل��لثالث�

�إد�رة��ملوؤ�س�سات��ل�سحية��حلكومية�

مادة�)7(�

مهام��ملدير��مل�سوؤول�

يتوىل املدير امل�شوؤول ت�شريف �شئون املوؤ�ش�شة ال�شحية احلكومية ويكون م�شوؤوًل عن �شري 

اأعمالها فنيًا واإداريًا، ويتوىل بوجه خا�س الآتي: 

اإدارة الموؤ�ش�شـــة بما يكفل تحقيق اأغرا�س اإن�شـــائها بكفاءة عالية، و�شـــمان جودة الخدمات   .1

ال�شحية. 

التحقق من توفر الموؤهالت وال�شـــتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شـــية   .2

العاملة بالموؤ�ش�شة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها. 

�شمان عمل جميع الموظفين بالموؤ�ش�شة داخل نطاق مهنتهم وحدود �شالحياتهم.   .3

تمثيل الموؤ�ش�شة اأمام الهيئة وتزويدها عند طلبها بالملفات وال�شجالت والدفاتر والم�شتندات   .4
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والبيانات والمعلومات ال�شحية وذلك خالل المدة المنا�شبة التي تحددها الهيئة، وذلك كله 

بالتن�شيق مع ال�شلطة المخت�شة التي تتبعها الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية. 

اتخاذ التدابير الكفيلة باللتزام باأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا   .5

لها. 

تمكين مفت�شـــي الهيئة اأو المفو�شـــين عنها من القيام باأعمال المراجعة والتقييم والتفتي�س؛   .6

للتحقق من تطبيق اأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها.  

 

�لف�سل��لر�بع�

�لتز�مات��ملوؤ�س�سات��ل�سحية��حلكومية�

مادة�)8(�

�لطو�قم��لطبية�و�لفنية�و�لتمري�سية�

 اأ- يجب اأن يتوافر في الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية 

والتمري�شـــية، وذلك بح�شـــب ت�شـــنيفها والخدمات ال�شـــحية التـــي توفرها وبما يتنا�شـــب 

وطاقتها ال�شتيعابية لعالج المر�شى.  

  ب- يجب على الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية متابعة الموظفين لديها من المرخ�س لهم بمزاولة 

اأي ن�شاط يتعلق بتقديم الخدمات ال�شحية في تجديدهم لتراخي�س مزاولتهم للمهنة. 

 

مادة�)9(�

�ل�سجل��لطبي�

اأ- يجـــب علـــى الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية اإن�شـــاء �شـــجاًل اإلكترونيـــًا يحتوي علـــى البيانات 

والمعلومات الخا�شـــة بطواقمها الطبية والفنية والتمري�شـــية، والتي ي�شدر بتحديدها قرار 

من المجل�س. 

ب - يجب على الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية اإن�شاء �شجاًل طبيًا اإلكترونيًا يحتوي على البيانات 

والمعلومات الخا�شة بمر�شاها والمترددين عليها، وترفق به تقاريرهم الطبية. 

در املجل�س قرارًا بتحديد البيانات واملعلومات التي تدون يف ال�شجل وال�شمانات الالزم  وُي�شِ

توفرها حلمايتها وِحْفظ �شريتها، وبيان اأي تغيريات تتم فيها واجلهة التي قامت بها، والأ�شخا�س 

امل�شرح لهم بالطالع على ال�شجل. 

وتعترب البيانات واملعلومات املدونة يف هذا ال�شجل �شرية ول يجوز اإف�شاوؤها اأو الطالع عليها 

اإل باإذن من النيابة العامة اأو املحكمة، بح�شب الأحوال. 
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��لف�سل��خلام�س�

�لرقابة�على��ملوؤ�س�سات��ل�سحية��حلكومية�

مادة�)10(�

�لرقابة�

تبا�شر الهيئة الرقابة على املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية عن طريق مراجعة وتقييم اأدائها، 

والتفتي�س عليها، وذلك ل�شمان الكفاءة العالية وال�شالمة وال�شرعة الالزمة والفاعلية يف تقدمي 

اخلدمات ال�شحية، وفقًا لأف�شل الأ�ش�س العلمية ومعايري املمار�شة ال�شحية املعتمدة يف مملكة 

البحرين، ولها يف �شبيل حتقيق ذلك القيام بكافة الأعمال الرقابية وعلى الأخ�س الآتي: 

التاأكد من ا�شـــتيفاء الأجهزة والمعدات الطبية الم�شـــتخدمة للمعايير والموا�شفات الدولية   .1

المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الالزمة والمالئمة ل�شـــمان �شالمة ا�شتخدامها و�شيانتها بما 

يحقق �شالمة المر�شى والم�شتخدمين. 

التحقق من اأن الطواقم الطبية والفنية والتمري�شـــية العاملة في الموؤ�ش�شـــة مرخ�س لها من   .2

الهيئة بمزاولة المهنة، وملتزمة ب�شروط و�شوابط الترخي�س. 

التاأكد من اللتزام ب�شروط ومعايير جودة الخدمات ال�شحية.   .3

التحقق من ا�شتمرار توافر ال�شتراطات والمعايير ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة.   .4

مادة�)11(�

�ملر�جعة�و�لتقييم�

 اأ- تقوم الهيئة بالتن�شيق مع المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة بالمجل�س، 

بمهام المراجعة والتقييم ل�شمان جودة الخدمات ال�شحية بالموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومي، 

لتحقيق اأعلى م�شتويات الأداء والفاعلية. 

ب- تكـــون المراجعـــة والتقييم وفقًا لمعايير تقييم جودة الخدمات ال�شـــحية ونماذج موؤ�شـــرات 

قيا�س اأداء الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية واعتمادها. 

ج- تكـــون المراجعـــة والتقييم �شـــاملة اأو انتقائية وفقـــًا للقواعد التي تقررها خطـــة العمل التي 

ي�شـــعها المجل�س، وُتخِطر الهيئة الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية بتقرير عن نتائج مراجعة 

وتقييم جودة خدماتها ال�شحية وم�شتوى الأداء م�شفوعًا بمالحظات وتو�شيات الهيئة، وعلى 

الموؤ�ش�شة موافاة الهيئة بردودها على المالحظات والتو�شيات وما اتخذته من اإجراءات في 

�شاأنها. 

د- لموظفي الهيئة المخت�شـــين دخول الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية، وغيرها من المحال ذات 
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ال�شلة لمعاينتها، ومعاينة وفح�س الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات 

ال�شـــالمة، والطالع على الملفات وال�شـــجالت والدفاتر والم�شتندات والبيانات والمعلومات 

الموجودة بالموؤ�ش�شة. 

�لف�سل��ل�ساد�س�

�لتحقيق�يف��ملخالفات�

مادة�)12(�

�لتحقيق�

اأ- للهيئة اأن ُتجري تحقيقًا من تلقاء نف�شـــها في اأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات 

ال�شـــادرة تنفيذًا له، اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات اأو �شـــكاوى جدية للتحقق من اأنه قد 

ارُتِكبت في الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية مخالفة من عدمه. 

 ب- يجوز للهيئة اأن تطلب من الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية كافة البيانات والإي�شاحات والم�شت

ندات، وذلك اإذا ارتاأت اأنها لزمة ل�شتكمال التحقيق.  

مادة�)13(�

منع�وقوع��ملخالفة�

اأ- اإذا تبين للهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناء على ما تتلقاه من بالغات اأو �شكاوى جدية اأن مخالفة 

على و�شك الوقوع في الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية؛ فعليها اأن ُت�شِدر اأمرًا، طبقًا لالإجراءات 

المن�شو�س عليها في الفقرات )ب( و )ج( و )د( من هذه المادة، باتخاذ ما تراه �شروريًا 

من تدابير تمنع وقوع المخالفة.   

ب - على الهيئة قبل اإ�شـــدارها الأمر الم�شـــار اإليه اأن ُتخِطر الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية كتابة 

بالآتي: 

الفعل اأو المتناع الذي ي�شكل مخالفة، والأمارات والدلئل الجدية التي ترجح في تقدير   .1

الهيئة وقوع المخالفة.  

الأمر المزمع اإ�شداره.    .2

3.   المهلة المحـددة للرد على الهيئة ب�شاأن الأمر المزمـع اتخاذه.  

 ج- على الهيئة بحث اأي رد يقدم اإليها كتابة خالل المهلة المحددة. 

 د- اإذا لم ترد الموؤ�ش�شة ال�شـــحية الحكومية خالل المهلة المحددة اأو لم يكن ردها مقنعًا          

للهيئة؛ فعليها اأن ُت�شِدر اأمرًا بتوجيه الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية للقيام باأية اأعمال اأو ال

متناع عن اأية اأفعال؛ بغر�س معالجة اأو منع اأو اإزالة اأ�شباب المخالفة. 
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هـ- اإذا لم تقم الموؤ�ش�شـــة ال�شـــحية الحكومية بتنفيذ التوجيه الم�شـــار اإليه خالل الميعاد الذي 

تحدده الهيئة لذلك، جاز لها رفع الأمر اإلى المجل�س. 

 

مادة�)14(�

ثبوت��ملخالفة�

مع مراعاة اأحكام قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، عند 

ثبوت املخالفة يف املوؤ�ش�شة ال�شحية احلكومية؛ تاأمر الهيئة املخالف بالتََّوقُّف عن املخالفة واإزالة 

دها.  اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فرتة زمنية حتدِّ
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جمل�س��إد�رة��سندوق��لعمل

�قر�ر�رقم�)1(�ل�سنة�2021

باإ�سد�ر�لئحة��سئون��ملوظفني�ب�سندوق��لعمل

  

رئي�س مجل�س اإدارة �شندوق العمل: 

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

بالقانون رقم )19(  املعدل  العمل،  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 2006  القانون رقم )57(  وعلى 

ل�شنة 2015، 

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

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2018 بتعيني رئي�س واأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل،

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

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

املنعقد  ال�شادرة يف اجتماعه رقم )2020/1(  العمل  اإدارة �شندوق  وبعد موافقة جمل�س 

بتاريخ 5 اأبريل 2020،

قـرر��لآتي:

�ملادة��لأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة �شئون املوظفني ب�شندوق العمل املرافقة لهذا القرار.

�ملادة��لثانية

الالئحة  لتنفيذ  الالزمة  والتعليمات  القرارات  العمل  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  ي�شدر 

املرافقة لهذا القرار، كما ُي�شدر دلياًل ينظم اإجراءات املوارد الب�شرية بال�شندوق لتنفيذ اأحكام 

الالئحة خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بها.

�ملادة��لثالثة

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.  
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�ملادة��لر�بعة

على الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

�رئي�س�جمل�س��إد�رة��سندوق��لعمل

�حممد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 28  جمادى الأولى 1442هـ 

المــــــوافـــــق: 12 يناير 2021



العدد: 3525 – الخميس 22 أبريل 2021

53

لئحة��سئون��ملوظفني�ب�سندوق��لعمل

�لف�سل��لأول

�أحكام�عامة

مادة�)1(

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

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

�لمملكة: مملكة البحرين.

�ل�سندوق: �شندوق العمل المن�شاأ بموجب اأحكام القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق 

العمل.

�لمجل�س: مجل�س اإدارة ال�شندوق.

رئي�س��لمجل�س: رئي�س مجل�س اإدارة ال�شندوق.

�لرئي�س��لتنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

�لهيكل��لتنظيمي: ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في ال�شـــندوق، مع بيان المجموعة التي 

ت�شـــمها وطبيعتها ونوعيتها ودرجتها في ال�شـــلم الوظيفي، مما يي�شـــر توزيع العمل بينها ويو�شح 

العالقات بين �شاغليها �شواء اأكانت هذه العالقات راأ�شية اأم اأفقية. 

�لموظف: كل من ي�شغل وظيفة في ال�شندوق اأيًا كانت طبيعة عمله اأو م�شمى وظيفته.  

�لوظائف��لعليا: الوظائف التي يعين �شاغلوها بقرار من المجل�س، وُمدراء الإدارات. 

�لر�تب: الراتب الأ�شا�شـــي المقرر للوظيفة م�شـــافًا اإليه العالوة الجتماعية واأي عالوات اأخرى 

يتقرر ا�شافتها اإلى الراتب الأ�شا�شي. 

�لعـــالوة: مبلـــغ نقـــدي يمنح للموظـــف وفق اأحـــكام هذه الالئحة وي�شـــتحقها الموظف ب�شـــورة 

متوا�شلة اإذا توافرت �شروطها المقررة، ول ت�شتقطع عند خروجه في اإجازة براتب.

�لبـــدل: مبلـــغ نقـــدي يمنح للموظف وفـــق اأحكام هذه الالئحة وي�شـــتحقه الموظـــف اإذا توافرت 

�شـــروط منحه لتعوي�شـــه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخا�شـــة بالوظيفة التي 

ي�شغلها، ول ت�شتدعي ظروف ومتطلبات العمل ا�شتمرار �شرف هذا المبلغ اأثناء الإجازة براتب. 

�لدليل: دليل ينظم اإجراءات الموارد الب�شرية بال�شندوق، ي�شدر بقرار من الرئي�س التنفيذي.

�لإد�رة: الإدارة المعنية ب�شوؤون الموظفين في ال�شندوق.

لجنة��سئون��لموظفين: لجنة �شـــئون الموظفين المن�شاأة بموجب اأحكام المادة )59( من هذه 

الالئحة.

مادة�)2(

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع موظفي ال�شندوق.
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ومع مراعاة الأحكام الواردة يف عقود املوظفني املتعاقدين، ت�شري اأحكام هذه الالئحة فيما 

مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف العقود املربمة معهم.   

�لف�سل��لثاين

�لهيكل��لتنظيمي�وترتيب��لوظائف

مادة�)3(

تعد الإدارة مقرتح الهيكل التنظيمي لل�شندوق، ويراعى فيه تق�شيم ال�شندوق اإىل قطاعات 

حجم  مع  يتنا�شب  مبا  القطاعات  وروؤ�شاء  التنفيذي  للرئي�س  تبعيتها  بح�شب  واأق�شام  واإدارات 

املجل�س  على  لعر�شه  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  املقرتح  برفع  الإدارة  وتقوم  به،  العمل  وجمالت 

لعتماده.

مادة�)4(

ت�شع الإدارة و�شفًا وظيفيًا لكل وظيفة من الوظائف املدرجة بالهيكل التنظيمي لل�شندوق 

وخا�شة  ي�شغلها  فيمن  توافرها  الالزم  وال�شرتاطات  وم�شئولياتها  الوظيفة  واجبات  فيه  حتدد 

احلد الأدنى من املوؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة ل�شغلها، ويعترب الو�شف الوظيفي الأ�شا�س 

الذي يرتكز عليه يف ت�شنيف الوظائف وحتديد الدرجة والراتب والأجر.

ويعتمـد الرئي�س التنفيذي الو�شف الوظيفي قبل العمل به، وي�شلم للموظف ن�شخة منه فور 

ا�شتالم الوظيفة.

�لف�سل��لثالث

�سغل��لوظائف

مادة�)5(

يكون �شغل الوظائف بال�شندوق عن طريق التعيني اأو الرتقية اأو الندب اأو الإعارة اأو التعاقد 

مع مراعاة ا�شتيفاء ال�شرتاطات الالزمة لذلك.

مادة�)6(

يكون التعيني يف وظيفة رئي�س قطاع بقرار من املجل�س بناًء على اقرتاح الرئي�س التنفيذي 

وُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية. ويكون التعيني يف الوظائف الأخرى بقرار من الرئي�س 

التنفيذي.
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�مادة�)7(

ي�شرتط فيمن يعني يف اإحدى الوظائف يف ال�شندوق ال�شروط الآتية:

اأن يكون بحرينيًا اأو من مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.  -1

اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة.   -2

األ يكـــون قد �شـــبق الحكـــم عليه بعقوبة جنايـــة اأو بعقوبـــة مقيدة للحرية فـــي جريمة مخلة   -3

بال�شـــرف اأو الأمانة ما لم يكن قد ُرد اإليه اعتباره، ومع ذلك اإذا كان الحكم م�شـــموًل بوقف 

تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة المجل�س. 

األ يكون قد �شبق ف�شلة من الخدمة بحكم ق�شائي نهائي اأو بقرار تاأديبي نهائي ما لم تم�س   -4

على �شدور اأي منهما ثالث �شنوات على الأقل. 

اأن يكون م�شتوفيًا ل�شروط الوظيفة المطلوب �شغلها.  -5

األ يقل �شنه عن ثماني ع�شرة �شنة.  -6

اأن تثبت لياقته ال�شحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحة.  -7

اأن يجتاز المتحان المقرر للوظيفة - اإن وجد - ويبين الدليل القواعد وال�شـــوابط الخا�شة   -8

بالمتحانات المقررة بح�شب طبيعة كل وظيفة والموؤهالت والمهارات المطلوبة ل�شغلها.

وا�شتثناء من حكم البند )1( من هذه املادة يجوز �شغل الوظيفة بغري البحرينيني بطريق 

التعاقد وفقًا لل�شوابط املقررة يف هذه الالئحة. 

مادة�)8(

ت�شغل الوظائف ال�شاغرة عند توافر املوؤهل الالزم ل�شغلها من بني موظفي ال�شندوق، ويف 

من  اأف�شل  مر�شح  على  احل�شول  بالإمكان  كان  اأو  املنا�شب  املر�شح  على  احل�شول  تعذر  حالة 

اخلارج يتم الإعالن اأو البحث عن هذه الوظائف خارج ال�شندوق. 

�لف�سل��لر�بع

��أنو�ع��لتوظيف�و�سو�بطه

��مادة�)9(

 كامٍل طوال 
ٍ
التوظيف الدائم: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لمدة غير محددة بدوام اأ- 

اأيام العمل ويتقا�شى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي ي�شغلها، وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن يكون بحرينيًا اأو من مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

2- اأن يجتاز المتحان المقرر للوظيفة -اإن وجد-.
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3- اأن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي و�شمن الحد 

الأق�شى للوظائف.

 
ٍ
التوظيـــف الموؤقت: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظـــف بموجب عقد لمدة محددة بدوام ب- 

كامـــٍل طوال اأيام العمل ويتقا�شـــى الراتب والمزايـــا المقررة للوظيفة التي ي�شـــغلها اأو وفقًا 

لما يتم التفاق عليه بين ال�شـــندوق والمر�شـــح للوظيفة بما ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة 

الوظيفية التي تعادل الوظيفة المر�شح لها، وذلك وفقًا لل�شوابط الآتية: 

1- اأن يكون بحرينيًا اأو من مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

2- اأن يكون التوظيف الموؤقت بهدف تغطية الحتياجــات الما�شة عند خروج بع�س الموظفين 

في اإجازات اأو الم�شاعدة في تنفيذ بع�س البرامج اأو الم�شاريع الطارئة اأو لمبررات اأخرى 

توافق عليها �شلطة التعيين.

3-  تعتبر الموؤهالت المطلوبة للوظائف الدائمة اأ�شا�شًا لالختيار في الوظائف المراد �شغلها 

بنظام التوظيف الموؤقت.

4-  اأن يكون لمدة ل تزيد على �شنة واحدة قابلة للتمديد.

ج-  التوظيـــف بعقد لغير البحرينيين: هو التوظيف للموظف غير البحريني بموجب عقد محدد 

المدة وفقًا ل�شـــاعات العمل المحددة في العقد ويتقا�شى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة 

التي ي�شـــغلها اأو وفقًا لما يتم التفاق عليه بين ال�شندوق والمر�شح للوظيفة، وفقًا لل�شوابط 

الآتية:

1- تعذر الح�شول على المر�شح البحريني الذي ي�شتوفي �شروط �شغل الوظيفة المطلوبة.

2- الح�شول على معارف اأو مهارات اأو خبرات نادرة.

3- اأن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي و�شمن الحد 

الأق�شى للوظائف.

مادة�)10(

ل يجوز اإعادة تعيني املوظف على وظيفة دائمة بعد تقاعده اأو تقدمي ا�شتقالته اإل بعد مرور 

مدة ل تقل عن ثالث �شنوات من تاريخ التقاعد اأو ال�شتقالة. 

وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، يجوز بقرار من املجل�س اإعادة تعيني املوظف على وظيفة 

اأو  التقاعد  تاريخ  �شنوات من  تقل عن ثالث  ا�شتقالته خالل مدة  تقدمي  اأو  تقاعده  بعد  دائمة 

اأن  على  عليها،  التعيني  يعاد  التي  الوظيفة  �شغل  ل�شروط  م�شتوفيًا  يكون  اأن  �شريطة  ال�شتقالة 

مينح بداية مربوط الدرجة التي يتم اإعادة تعيينه عليها اأو راتبًا يعادل راتبه ال�شابق اأيهما اأكرب، 

وب�شرط األ يتجاوز نهاية مربوط الدرجة املعاد تعيينه عليها.



العدد: 3525 – الخميس 22 أبريل 2021

57

مادة�)11(

فيما عدا الرئي�س التنفيذي، يخ�شع املوظف املعني لأول مرة لفرتة اختبار ملدة ثالثة اأ�شهر 

كاملة دون انقطاع من تاريخ مبا�شرته العمل، ويجوز بقرار م�شبب من الرئي�س التنفيذي متديد 

فرتة الختبار ملدة مماثلة �شواًء يف وظيفته اأو يف وظيفة اأخرى، وذلك كله وفقًا لل�شوابط الآتية:

يخ�شع الموظف خالل فترة الختبار لتقييم الأداء.   -1

علـــى الرئي�ـــس المبا�شـــر القيام بمتابعـــة دقيقة لتقييـــم اأداء الموظف خالل فتـــرة الختبار   -2

وتقديم كل العون له وم�شـــاعدته وتوجيهه لتح�شـــين اأدائه الوظيفي، ويقوم الرئي�س المبا�شر 

للموظف قبل اأ�شـــبوعين من تاريخ انتهاء فترة الختبار بو�شـــع تقرير مت�شـــمن نتائج تقييم 

اأداء الموظـــف خالل هذه الفترة وتو�شـــيته بناًء على هذه النتائج بتثبيـــت الموظف اأو اإنهاء 

خدمتـــه والمبـــررات والم�شـــتندات التي تدعم تو�شـــيته، ويرفع التقرير اإلـــى الإدارة لإجراء 

الالزم بهذا ال�شاأن.

ُيخطـــر الموظف بتثبيته مـــن عدمه قبل انتهاء فترة الختبار بخم�شـــة اأيام عمل على الأقل،   -3

وتحت�شـــب فترة الختبار �شـــمن مدة الخدمة في حال تثبيته في الوظيفة، واإذا انق�شت فترة 

تًا في وظيفته تلقائيًا.   الختبار دون اإخطار الموظف بذلك اعُتِبر مثبَّ

4-  يجوز اإنهاء خدمة الموظف خالل فترة الختبار بقرار ُم�شـــبَّب من �شـــلطة التعيين اإذا اأخلَّ 

الموظف بواجباته الوظيفية طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

5-  يجوز للموظف ال�شـــتقالة من وظيفته اأثناء فترة الختبار، �شـــريطة اإخطار رئي�شه المبا�شر 

كتابة بذلك قبل خم�شة اأيام عمل من التاريخ المحدد لال�شتقالة.   

�لف�سل��خلام�س

تقييم��لأد�ء

مادة�)12(

حتدد مقايي�س اأداء املوظف على اأ�شا�س ما تتطلبه الوظيفة من واجبات وم�شئوليات، ويهدف 

اإيجابياته ومعاجلة ما قد يوجد  تقييم الأداء الوظيفي بجانب تقدير كفاءة املوظف اإىل تنمية 

لديه من ق�شور يف اأدائه بق�شد تطويره والرتقاء به م�شتقباًل. 

مادة�)13(

ويحدد  ال�شندوق،  الأداء جميع موظفي  تقييم  لنظام  التنفيذي يخ�شع  الرئي�س  فيما عدا 

الدليل نظام تقييم الأداء على اأن يت�شمن هذا النظام ال�شوابط الآتية:

يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يوؤخذ اأ�شا�شًا لقيا�س الأداء.  -1
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تحديد القدرات الأ�شا�شـــية التي يتم على اأ�شا�شها قيا�س اأداء الموظف، مع مراعاة اأن تكون   -2

هذه القدرات متوافقة مع م�شـــتوى المهام التي يقوم بهـــا الموظف والأهداف المطلوب منه 

تحقيقها.

تطويـــر معاييـــر الأداء الوظيفي ومناق�شـــة م�شـــتوى الأداء المتوقع للموظـــف ومتابعته دوريًا   -3

ح�شب الأهداف المحددة لالإنجاز وفق الخطة ال�شنوية المقررة.

تحديـــد جوانب تطوير الأداء الوظيفي وو�شـــع خطة لذلك، اإلى جانـــب تحديد اأوجه الدعم   -4

الإيجابـــي الـــذي يتعين تقديمه اإلـــى الموظف بم�شـــاركته لالرتقاء بم�شـــتوى اأدائه في اإطار 

برنامج زمني محدد.

5-  تكـــون نتائج تقييم الأداء اأ�شا�شـــًا مو�شـــوعيًا لتخاذ القـــرارات الإداريـــة المتعلقة بتدريب 

الموظفين وتطويرهـــم وترقيتهم وتحفيزهم ومنحهم الزيادات على رواتبهم الأ�شا�شـــية اأو 

العالوات اأو المكافاآت، وتوفير بيئة عمل اأف�شـــل لهم، وتب�شـــيط اإجراءات العمل، وتح�شـــين 

فعاليـــة ال�شيا�شـــات والأنظمـــة الإدارية، وتقييم البرامـــج التدريبية وجدواهـــا، وغيرها من 

القرارات الإدارية المتعلقة بتح�شين الأداء الوظيفي.

يعد الرئي�س المبا�شـــر تقرير تقييم الأداء الوظيفي للموظف وفقًا لما تحدده الإدارة وبما ل   -6

يجاوز مرتين في ال�شنة، على اأن يقوم بمناق�شته مع الموظف قبل رفعه اإلى الجهة المخت�شة 

باعتماده، ويتم اإخطار الموظف ب�شورة من تقرير تقييم الأداء الخا�س به بمجرد اعتماده. 

يعتمد الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�شه تقارير اأداء الموظفين.  -7

اإذا كان الموظف معارًا اأو منتدبًا داخل المملكة لمدة تزيد على �شـــتة اأ�شـــهر تخت�س الجهة   -8

المعار اأو المنتدب اإليها الموظف بو�شـــع التقرير النهائي عنه وفقًا لالأحكام ال�شـــابقة، وفي 

حال كان الموظف معارًا خارج المملكة اأو حا�شاًل على اإجازة خا�شة فيعتد بالتقرير ال�شابق 

و�شعه عن الموظف قبل الإعارة اأو الح�شول على الإجازة.

وتقـــدم الإدارة التي يعمل فيها الموظف الموفد في بعثة تقريرًا عنه بناًء على بيانات الجهة   -9

المبتعث اإليها. 

10-   في حالة مر�س الموظف لمدة تزيد على �شـــتة اأ�شـــهر خالل ال�شـــنة يتم تقييم اأدائه طبقًا 

لآخر تقرير �شنوي قدم عنه، ما لم يقرر الرئي�س التنفيذي غير ذلك بناًء على تو�شية رئي�شه 

المبا�شر.

11-   يجب اأن يكون اأدنى واأعلى تقدير لالأداء م�شـــببًا اأو محددًا لعنا�شـــر التميز وال�شـــعف التي 

اأدت اإليه، ول يجوز اعتماد التقرير اإل با�شتيفاء ذلك.

للموظف اأن يتقدم بطلب اإىل جلنة تظلمات املوظفني بالنظر يف تقرير تقييم الأداء خالل 
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على  ويتعني  التظلم،  يف  حقه  �شقط  واإل  بالتقرير  املوظف  اإخطار  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�شرة 

اللجنة النظر يف الطلب خالل ميعاد ل يتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه اإليها.

ويبني الدليل الإجراءات اخلا�شة بتقدمي التظلم والبت فيه. 

مادة�)14(

ا�شتثناًء من حكم البند )6( من الفقرة الأوىل من املادة )13( من هذه الالئحة، يخ�شع 

املوظف لتقييم اأداء ب�شورة م�شتمرة يف حال ح�شوله على تقرير تقييم اأداء متدٍن، فاإذا ا�شتمر 

اأداوؤه ملدة ثالثة اأ�شهر بذات امل�شتوى، اتخذت بحقه الإجراءات الإدارية التي من �شاأنها حت�شني 

العمل  اأن تف�شل املوظف عن  التعيني  الدليل. ويجوز ل�شلطة  النحو املبني يف  اأداء املوظف على 

ب�شبب اأدائه املتدين اإذا ح�شل على اأدنى تقييم لأدائه ال�شنوي ل�شنتني متتاليتني بعد اتخاذ كافة 

الإجراءات الإدارية الالزمة لذلك وفقًا للدليل.

�لف�سل��ل�ساد�س

�لرو�تب�و�لعالو�ت�و�ملز�يا�و�ملكافاآت��لنقدية�و�لعينية

مادة�)15(

حتدد الرواتب واملزايا الوظيفية لكل درجة وظيفية وفقًا للجداول التي ي�شدر بها قرار من 

املجل�س بناًء على اقرتاح الرئي�س التنفيذي، ومينح املوظف بداية مربوط للدرجة املعني عليها، 

ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي منحه راتبًا اأعلى من بداية املربوط وفقًا لل�شروط وال�شوابط 

املن�شو�س عليها يف الدليل. 

وي�شتحق املوظف راتبه واملزايا الوظيفية املقررة له اعتبارًا من تاريخ مبا�شرته العمل. 

مادة�)16(

مينح املوظف زيادة دورية �شنوية مبقدار رتبة واحدة يف درجة وظيفته التي ي�شغلها، ب�شرط 

عدم ح�شوله على اأدنى تقييم يف اأدائه ال�شنوي، وذلك على النحو املبني بالدليل.

مادة�)17(

راأي  اأخذ  وبعد  املبا�شر  الرئي�س  تر�شيح من  على  وبناًء  التنفيذي  الرئي�س  بقرار من  يجوز 

جلنة �شئون املوظفني منح املوظف عالوة ت�شجيعية مبا ل يتجاوز ثالث رتب من جدول رواتب 

الدرجة املعني عليها املوظف بناًء على تقرير تقييم اأداء املوظف ال�شنوي، وذلك وفقًا لل�شوابط 

التي ينظمها الدليل.
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ول يجوز اجلمع بني عالوتني ت�شجيعيتني اأو عالوة ت�شجيعية وترقية خالل اثني ع�شر �شهرًا. 

ومع ذلك يجوز ل�شلطة التعيني ترقية املوظف احلا�شل على عالوة ت�شجيعية خالل اثني ع�شر 

�شهرًا وفقًا ملا تقت�شيه م�شلحة العمل وفقًا ملا ينظمه الدليل.

مادة�)18(

مينح موظفو ال�شندوق العالوات والبدلت والمتيازات الآتية: 

عالوة اجتماعية.  -1

عالوة موا�شالت.  -2

عالوة هاتف.  -3

اأجر العمل الإ�شافي.  -4

بدل ندب.  -5

6-  التاأمين ال�شحي.

7-  النادي ال�شحي.

8-  ر�شوم درا�شة اأبناء الموظفين.

اأية عالوة اأخرى م�شببة بقرار من المجل�س.  -9

ويحدد الدليل �شروط ا�شتحقاق هذه البدلت ومعدلتها. 

مادة�)19(

ي�شدر جمل�س الإدارة بناًء على اقرتاح الرئي�س التنفيذي، قرارًا باعتماد الدرجات الوظيفية 

يف ال�شندوق، مبا ل يتعار�س مع الهيكل التنظيمي. 

مادة�)20(

يجوز  كما  املجل�س،  رئي�س  من  تعتمد  ال�شنوي  لأدائه  مكافاأة  التنفيذي  الرئي�س  منح  يجوز 

منح روؤ�شاء القطاعات مكافاأة لأدائهم ال�شنوي بناًء على تو�شية من الرئي�س التنفيذي ويعتمدها 

رئي�س املجل�س.

الرئي�س  اقرتاح  على  بناًء  املجل�س  من  بقرار  ال�شنوي  الأداء  مكافاأة  مقدار  حتديد  ويكون 

التنفيذي.

الرئي�س  من  بقرار  قيمتها  وحتديد  ال�شندوق  ملوظفي  ال�شنوي  الأداء  مكافاأة  منح  ويجوز 

التنفيذي.
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ويف جميع الأحوال يراعى يف �شرف ومقدار املكافاأة الظروف والأو�شاع املالية لل�شندوق. 

مادة�)21(

الت�شريعات  مبقت�شى  �شحية  رعاية  من  ال�شندوق  موظفو  به  يتمتع  مبا  الإخالل  عدم  مع 

ال�شادرة يف هذا ال�شاأن، ي�شتحق املوظف وزوجه وغري العاملني وغري املتزوجني من اأبنائه ممن 

مل يبلغوا �شن واحد وع�شرون عامًا غطاًء تاأمينيًا �شحيًا �شاماًل.

�لف�سل��ل�سابع

�لرتقية

مادة�)22(

ي�شع الدليل نظامًا للرتقيات وفقًا لل�شوابط الآتية: 

تكون ترقية الموظف للم�شمى الوظيفي التالي لوظيفته.   -1

2-  تحديد ال�شروط الالزم ا�شتيفاءها للترقية. 

تحديـــد مفهوم الكفاءة والخبرة والموؤهل العلمي المطلوب للترقية مع اأْخذ اأقدمية الموظف   -3

بعين العتبار حال َت�شاوي المعايير الأخرى للمر�شحين للوظيفة الأعلى.

4-  ل يجـــوز ترقيـــة الموظف الموقوف عن العمل اأو المحال اإلـــى المحاكمة الجنائية في جناية 

اأو جريمة مخلَّة بال�شـــرف اأو الأمانة خالل مدة الوْقف اأو الإحالة، فاإذا ثبت عدم م�شئوليته؛ 

وَجب عند ترقيته ردُّ اأقدميته في الوظيفة المرقى اإليها اإلى تاريخ ا�شتحقاقه لها.

ل يجـــوز ترقية الموظف الموقـــوف عن العمل اأو المحال للتحقيق خـــالل الإحالة، فاإذا ثبت   -5

عدم م�شئوليته اأو ُجوِزَي بجزاء التنبيه اأو الإنذار؛ وَجب عند ترقيته ردُّ اأقدميته في الوظيفة 

المرقى اإليها اإلى تاريخ ا�شتحقاقه لها.

ـــم الراتب اإل بعد  ع عليه جزاء الوْقف عن العمل مع خ�شْ 6-  ل يجـــوز ترقيـــة الموظف الـــذي ُوقِّ

انق�شاء المدة المقررة لمحو الجزاء.

7-  ل يجوز ترقية الموظف اأثناء تنفيذه الحكم الجنائي.

ى الموظف اأوًل،  8-  اإذا وافـــق تاريـــخ الترقية تاريخ مْنح الزيادة المرتبطة بالأداء ال�شـــنوي يرقَّ

ثم ُيمنح الزيادة المرتبطة بالأداء ال�شـــنوي بعد ذلك، ويكون نفاذ الترقية ابتداًء من تاريخ 

القرار ال�شادر بها. 
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مادة�)23(

ي�شدر قرار الرتقية من الرئي�س التنفيذي، وتعترب الرتقية نافذة من التاريخ املحدد بالقرار 

الفعلي عند  الراتب  اأ�شا�س  التاريخ على  ال�شادر بها. ويحت�شب راتب املوظف اعتبارًا من هذا 

للدرجة  الأدنى  احلد  اأو  اإليها  املرقى  الوظيفة  رتب  من  رتب  ثالث  مقدارها  بزيادة  الرتقية 

الوظيفية املرقى اإليها اأيهما اأعلى، ب�شرط األ يجاوز احلد الأعلى للدرجة الوظيفية املرقى اإليها، 

ول يخل ذلك با�شتحقاقه الزيادة ال�شنوية يف موعدها املقرر متى توافرت �شروطها.

�لف�سل��لثامن

�لندب�و�لإعارة�و�لبعثات�و�لتدريب�و�ليفاد�

مادة�)24(

بذات  اأخرى  وظيفة  باأعباء  موؤقتًا  للقيام  املوظف  ندب  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

درجته اأو من الدرجة التي تعلوها مبا�شرة يف ال�شندوق اأو يف جهة اأخرى خارج ال�شندوق وفقًا 

لل�شوابط الآتية:

1-  اأن تكون الوظيفة �شاغرة ب�شبب غياب �شاغلها اأو عدم وجود َمن ي�شغلها.

2-  اأن يكون الموظف م�شتوفيًا لل�شروط والمعايير المعتَمدة ل�َشْغل الوظيفة المنتَدب اإليها.

ـْدب على �شـــنة واحدة قابلـــة للتجديد لمدد ل يزيـــد مجموعها على ثالث  األ تزيـــد مـــدة النَّ  -3

ـْدب عن  ـْدب للقيام بمهـــام الوظائف العليا ل يجوز اأن تقـــل مدة النَّ �شـــنوات. وفيمـــا عدا النَّ

خم�شة اأيام عمل.

ـْدب جزئيًا بالإ�شافة اإلى العمل الأ�شلي للموظف اأو كليًا بتفرغ كامل. يجوز اأن يكون النَّ  -4

اأن تتحمل الجهة المنتَدب اإليها الموظف خارج ال�شـــندوق اأو ح�شـــبما يتم التفاق عليه بين   -5

رة وغيرها من الم�شـــتحقات المالية،  الجهتيـــن، راتـــب الموظف والمزايـــا الوظيفية المقـــرَّ

م ودْفع ا�شتراكات التقاعد  وتتولى تقييم اأدائه ال�شنوي وح�شاب اإجازاته ومْنِحه اإياها، وخ�شْ

الخا�شة به، وم�شاءلته تاأديبيًا عما يقع منه من مخالفات خالل فترة َنـْدبه.

رة للوظيفة المنتَدب اإليها ب�شـــورة موؤقتة  يمنح الموظف ف�شـــاًل عن المزايا الوظيفية المقرَّ  -6

بدل ندب للقيام بمهام رئي�س ق�شم فما اأعلى مقدراه )15%( من راتبه الأ�شا�شي. 

ــــْدب الكلي العودة اإلى ذات الوظيفة التي كان ي�شـــغلها قبل  يحـــق للموظف في نهاية مدة النَّ  -7

ـْدب، والحتفاظ بكافة مميزاتها. النَّ
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مادة�)25(

يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي اإعارة املوظف بعد موافقته كتابًة للعمل يف اإحدى ال�شركات 

التي ت�شاهم فيها الدولة اأو اإىل احلكومات اأو الهيئات العربية اأو الإقليمية اأو الأجنبية اأو الدولية 

ويجوز �شغل الوظائف بطريق ال�شتعارة من اإحدى تلك اجلهات.

ثالث  على  جمموعها  يزيد  ل  مماثلة  ملدد  للتجديد  قابلة  واحدة  �شنة  ملدة  الإعارة  وتكون 

�شنوات، وي�شتثنى من ذلك احلالت التي تقت�شيها امل�شلحة العامة.

مادة�)26(

تتحمل اجلهة املعار اإليها املوظف راتبه وعالواته ومزاياه الوظيفية، ومع ذلك يجوز بقرار 

املقررة  واملزايا  وامل�شتحقات  الراتب  بع�س  اأو  كل  ال�شندوق  يتحمل  اأن  التنفيذي  الرئي�س  من 

للوظيفة خالل مدة الإعارة.

اأو  املعا�س  ح�شاب  يف  اإليها  املعار  اجلهة  من  يتقا�شاه  الذي  والراتب  الإعارة  مدة  وتدخل 

مكافاأة التقاعد، على اأن تتحمل اجلهة املعار اإليها �شداد ا�شرتاكات التقاعد للموظف املعار اأو 

ح�شبما يتم التفاق عليه بني ال�شندوق واجلهة املعار اإليها، وذلك مع مراعاة اأحكام القانون رقم 

)13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

مادة�)27(

عند اإعارة املوظف تبقى وظيفته �شاغرة، ويجوز يف حالة ال�شرورة �شغلها ب�شفة دائمة اأو 

موؤقتة بقرار من ال�شلطة املخت�شة بالتعيني، وعند عودة املوظف ي�شغل وظيفته الأ�شلية اإذا كانت 

�شاغرة اأو اأية وظيفة �شاغرة من درجة وظيفته يف ال�شندوق، ويف جميع الأحوال يحتفظ املوظف 

بكافة مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل الإعارة. 

تدخل مدة الإعارة يف ح�شاب فرتة اخلدمة املح�شوبة يف التقاعد مبراعاة اأحكام القانون 

رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، كما تدخل 

تلك املدة اإذا كانت براتب يف ا�شتحقاق الرتقية واملزايا الوظيفية املقررة.  

وما  ق�شم  رئي�س  لوظيفة  املعار  املوظف  ترقية  يجوز  ل  ال�شابقة  الفقرة  وا�شتثناًء من حكم 

يعلوها اإل بعد عودته من الإعارة وا�شتكمال املدة الالزمة ل�شغل الوظيفة املرقى اإليها.  

مادة�)28(

يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي اإيفاد املوظف يف بعثة اأو منحة للدرا�شة وفقًا لل�شوابط 
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الآتية:

اأن يكون الموظف قد اأكمل ثالث �شنوات مت�شلة في الخدمة.  -1

2-  األ يقل اأداوؤه عن )يفي تمامًا بالتوقعات(. 

اأن تكون البعثة �شمن م�شاره الوظيفي واأل يكون قد ا�شتفاد من بعثة اأخرى في ال�شندوق.  -3

عند اإيفاد الموظف في بعثة اأو منحة درا�شـــية تبقى وظيفته �شـــاغرة ويجوز �شـــغلها ب�شـــفة   -4

موؤقتـــة اإذا كانـــت مدة البعثة تزيد على �شـــتة اأ�شـــهر على اأن تخلى عند عودتـــه. ويجوز عند 

ال�شـــرورة اأن يتم �شغل الوظيفة ب�شفة دائمة، على اأن ي�شكن الموظف عند عودته على راأ�س 

العمـــل فـــي وظيفة بذات درجتـــه الوظيفية اأو بدرجـــة اأعلى منها دون الإخالل با�شـــتراطات 

الترقية والو�شف الوظيفي للوظيفة الم�شكن عليها.

تدخل مدة البعثة اأو المنحة التدريبية اأو الدرا�شية الموفد اإليها الموظف من قبل ال�شندوق   -5

اإذا كانـــت باأجر في ح�شـــاب المعا�س التقاعدي وفي ا�شـــتحقاق الترقيـــة والمزايا الوظيفية 

المقررة.

ويقدرها  املوظف  يبديها  التي  لالأ�شباب  للدرا�شة  اأو منح  بعثات  للموظف طلب دعم  يجوز 

الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�شه. 

مادة�)29(

يعترب التدريب واجبًا على جميع املوظفني، ويتعني على الإدارة العمل على متكني املوظفني 

اإعداد  من تلقي التدريب كل يف جماله وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي يحددها الدليل، وعليها 

واإعدادهم  واملهنية،  والفنية  الإدارية  قدراتهم  وتنمية  لتدريبهم  الالزمة  والربامج  اخلطط 

ل�شغل الوظائف اجلديدة وتاأهيل املر�شحني للتعيني يف كافة الوظائف على اختالف م�شتوياتها 

وفقًا ملتطلبات العمل ويف حدود الإمكانيات املنا�شبة، واإعداد م�شارات التطوير الوظيفي وحتليل 

الحتياجات التدريبية ملختلف الوظائف. 

مادة�)30(

يجوز اإيفاد املوظفني يف مهام ر�شمية وتدريبية وفقًا لل�شوابط الآتية:

1-  اأن يكون الإيفاد بموافقة الرئي�س التنفيذي وفقًا للميزانية المعتمدة في ال�شندوق لذلك.

اأن تكون المهمة الر�شمية اأو التدريبية لها عالقة بمهام وم�شئوليات ال�شندوق.  -2

ويحدد الدليل الإجراءات والتعليمات املتعلقة بالإيفاد يف مهام ر�شمية وتدريبية و�شوابط 

ا�شتحقاق تعوي�شات ال�شفر والنفقات الأخرى، ومقدارها. 
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�لف�سل��لتا�سع

مو�عيد��لعمل�و�لإجاز�ت

مادة�)31(

يحدد الدليل اأيام العمل يف الأ�شبوع واأوقات العمل الر�شمي، و�شوابط العمل يف العطالت 

الر�شمية وخارج اأوقات العمل الر�شمي وفقًا ملقت�شيات امل�شلحة العامة. 

مادة�)32(

الأخرى  والعطالت  والأ�شبوعية  الر�شمية  العطالت  اأيام  براتب  اإجازة  يف  احلق  للموظف 

املقررة قانونًا اأو التي ي�شدر بها تعميم من جمل�س الوزراء. 

مادة�)33(

يجوز تكليف املوظف القيام باأعمال اإ�شافية بعد �شاعات الدوام الر�شمي وخالل العطالت 

الر�شمية، وفقًا لل�شوابط الآتية:

ي�شتحق الموظفون - من غير روؤ�شاء الأق�شام فاأعلى- تعوي�شًا عن الأعمال اأو �شاعات العمل   -1

الإ�شافية التي يكلفون بها في غير اأوقات العمل الر�شمية. 

اأن تكـــون الأعمـــال الإ�شـــافية ذات طبيعـــة عاجلة ل يمكـــن اإنجازها خالل �شـــاعات الدوام   -2

الر�شمي. 

الح�شـــول على ت�شـــريح م�شـــبق مـــن الرئي�ـــس المبا�شـــر وموافقـــة المدير المخت�ـــس وفقًا   -3

لالإجراءات التي يبينها الدليل. 

األ تزيد �شـــاعات العمل الإ�شافية على ثالثين �شاعة في ال�شهر، وي�شتثنى من ذلك الحالت   -4

التي يوافق عليها الرئي�س التنفيذي.

اأن يكون الموظف قد اأكمل عدد �شاعات العمل اليومي المقررة.  -5

يحت�شب اأجر العمل الإ�شافي عن كل �شاعة عمل اإ�شافية، ويحدد المقابل المالي وفقًا للن�شب   -6

الآتية:

)125%( لالأعمال الإ�شافية التي تكون بعد �شاعات الدوام الر�شمي. اأ( 

ب( )150%( لالأعمال الإ�شافية ل�شاعات العمل التي تبداأ من ال�شابعة م�شاًء حتى ال�شابعة 

�شباحًا، واأيام العطالت الر�شمية.
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مادة�)34(

ي�شتحق املوظف اإجازة �شنوية براتب وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

تكـــون الإجـــازة بمعدل ثالثين يوم عمل عن كل �شـــنة بواقع يومي عمل ون�شـــف في ال�شـــهر،   -1

ويحتفظ الموظف بر�شـــيد اإجازاته ال�شـــنوية التي لم ينتفع بها ب�شـــرط األ يتجاوز الر�شـــيد 

الإجمالي الم�شموح بنقله لل�شنة التالية خم�شًة و�شبعون يوم عمل.

2-  ل يدخـــل في ح�شـــاب الإجازة ال�شـــنوية اأيام العطالت الأ�شـــبوعية والمنا�شـــبات الر�شـــمية 

والعطالت الأخرى المقررة قانونًا.

ل يمنح الموظف هذه الإجازة اإل بعد انق�شاء فترة الختبار بنجاح، ويجوز للرئي�س التنفيذي   -3

النظر في طلبات الإجازات الم�شببة لمن لم يجتز فترة الختبار.

ُيمنح الموظف الإجازة ال�شـــنوية في حدود ر�شـــيده منها بعد موافقة رئي�شه المبا�شر، وعلى   -4

ها اإل بناًء على موافقة رئي�شـــه  الموظـــف اأن يعود اإلى عمله فور انتهاء اإجازته، ول يجوز َمـدُّ

المبا�شر قبل انتهاء اإجازته. 

ل يجـــوز اإبقاء الموظـــف على راأ�س العمل لأكثر من �شـــنتين متتاليتين مـــن دون خروجه في   -5

اإجازة �شنوية، على األ تقل هذه الإجازة في مجموعها عن اثنين وع�شرين يوم عمل. 

ح بها براتب  يدخل في احت�شـــاب ر�شيد الموظف من الإجازة ال�شنوية فترات الغياب الم�شرَّ  -6

ومن بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة المَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخا�شة 

بدون راتب التي ل تزيد على ثالثين يومًا.

ي�شتحق الموظف عند انتهاء خدمته بدًل نقديًا عن ر�شيد اإجازته ال�شنوية التي لم ينتفع بها،   -7

بما ل يزيد على الحد الأق�شى الم�شموح بنقله لل�شنة التالية م�شافا اإليه الإجازة الم�شتحقة 

عن ال�شنة التي انتهت خدمته خاللها اأو بنهايتها، مح�شوبًا على اأ�شا�س اآخر راتب تقا�شاه.

مادة�)35(

ي�شتحق املوظف اإجازة مر�شية براتب وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

تمنح بناًء على تقرير من الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحة بمعدل اأربعة وع�شرين يوم   -1

عمل في ال�شنة بواقع يومي عمل في ال�شهر. 

يحتفظ الموظف بر�شيد اإجازاته المر�شية التي لم ينتفع بها ب�شرط األ يتجاوز هذا الر�شيد   -2

مائتين واأربعين يوم عمل.

ل تعتمد الإجازة المر�شية اإل بموجب �شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئي�س المبا�شر   -3

التغا�شـــي عن طلب ال�شـــهادة الطبية، اإذا كانت الإجازة المر�شـــية لمدة يوم واحد فقط في 

ال�شهر، على األ تكون مت�شلة باأي اإجازة ر�شمية.
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يجوز للرئي�س التنفيذي اأن يمنح الموظف الذي ا�شتنفد ر�شيده من الإجازة المَر�شية اإجازة   -4

مَر�شية اإ�شافية براتب ل تزيد على �شتين يوم عمل، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شة بوزارة 

ال�شــــحة اأن حالته ت�شتدعي ذلك، �شـــريطة األ تقل مدة خدمته عن �شنة كاملة. ويجوز مْنح 

حة بهذه المادة  الإجازة المَر�شـــية الإ�شـــافية مرة اأخرى وفقًا لل�شـــروط وال�شـــوابط المو�شَّ

ي �شنة كاملة على تاريخ ِبْدء الإجازة المَر�شية الإ�شافية التي ُمِنحت له. �شريطة ُم�شِ

ـْكلر اأو الف�شل الَكـَلـوي اأو الم�شاب باأي من الأمرا�س المزمنة  ي�شتحق الموظف المري�س بال�شِّ  -5

التـــي يحددها الدليل، الذي ا�شـــتنفد ر�شـــيده مـــن الإجازة المَر�شـــية والإجازة المَر�شـــية 

الإ�شـــافية اإجـــازة اإ�شـــافية اأخرى براتب ل تزيـــد على ثالثين يوم عمل لمـــرة واحدة خالل 

ال�شنة، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحة اأن حالته ت�شتدعي ذلك.

ح بها براتب  6-  تدخل في احت�شاب ر�شيد الموظف من الإجازة المَر�شية فترات الغياب الم�شرَّ

ومن بينها الإجازة ال�شنوية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخا�شة بدون راتب التي ل 

تزيد على ثالثين يومًا.

تـُحت�َشـــب الإجازة المَر�شـــية �شـــمن مدة الخدمة التي ي�شـــتحق عنها الموظف مكافاأة نهاية   -7

الخدمة اأو معا�شًا تقاعديًا.

فيمـــا لم يرد ب�شـــاأنه ن�س �شـــريح في هذه الالئحة، يحـــدد الدليل الحالت المر�شـــية التي   -8

يتم تحويلها اإلى الطبيب ال�شت�شـــاري الُمعين من ِقبل ال�شـــندوق للتاأكد من �شحة التقارير 

المقدمة من الموظف.

مادة�)36(

ي�شتحق املوظف اإجازة خا�شة براتب وذلك على النحو الآتي:

1-��إجـــازة��لـــزو�ج: وتكون لمـــدة ثالثة اأيام عمل ولمرة واحدة طوال مـــدة خدمته، على اأن يقدم 

الموظف �شورة طبق الأ�شل من عقد الزواج.

2-��إجـــازة��لحـــج: تمنح للموظف الم�شـــلم لأداء فري�شـــة الحج وتكون لمدة واحد وع�شـــرين يومًا 

ولمرة واحدة طوال مدة خدمته، �شواء كانت هذه الخدمة حالية اأو �شابقة. 

3-��إجازة��لو�سع: ُتـمنح لمدة �شـــتين يومًا للموظفة التي ت�شـــع مولودًا، ويبداأ �شريانها من اليوم 

ن في ال�شـــهادة الطبية المعتَمدة، على اأن تقوم الموظفة باإبالغ ال�شـــندوق،  ـــع المدوَّ الأول للو�شْ

ـــع بمدة ل تتجاوز  ر للو�شْ ويجـــوز بنـــاًء على طلب الموظفة اأن تح�شـــل عليها قبـــل التاريخ المقدَّ

خم�شة ع�شر يومًا.

4-��إجـــازة�لوفـــاة�قريب: تمنح عند وفاة اأحد اأقـــارب الموظف حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثالثة 

اأيام على اأن ُيـبِلـغ الموظف ال�شـــندوق عن واقعة الوفاة، وتقديم �شـــهادة الوفاة مع تو�شيح �شلة 

ى بعد عودته للعمل، وفي حالة وفاة الزوج ُتـحت�َشـــب اإجازة الوفاة �شـــمن اإجازة  القرابـــة بالمتوفَّ
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ة. الِعـدَّ

5-��إجـــازة��إ�سابـــة�عمـــل: وتمنح ح�شـــب المدة التي يقررها الطبيب ال�شت�شـــاري المعين من قبل 

ال�شندوق للموظف الذي تلحق به اإ�شابة عمل اأثناء تاأدية مهام وظيفته اأو ب�شببها، وينظم الدليل 

القواعد والإجراءات الخا�شة با�شتحقاق هذه الإجازة. 

6-���إجـــازة�عـــدة��لوفـــاة: ُتـمنح للموظفة الم�شـــلمة التي يتوفى عنها زوجها، ومدتها اأربعة اأ�شـــهر 

وع�شـــرة اأيام من تاريـــخ وفاة الزوج، وعلى الموظفة اإبالغ ال�شـــندوق بواقعة وفـــاة زوجها، واإذا 

ـــع،  ة لمدة الوفاة ُحْبَلى وو�شـــعت خالل عدتها فال تعوَّ�س عن اإجازة الو�شْ كانت الموظفة المعَتـدَّ

رة قانونًا.  ـــع اإذا تجاوزت هذه الإجازة مـــدة العدة المقرَّ وُتـمنـــح الأيام المتبقية من اإجازة الو�شْ

دة لذلك. وفي جميع الأحوال ُي�شتَرط تقديم ال�شهادات الموؤيِّ

7-��إجـــازة��أبـــوة: تمنح للموظف لمدة يومين تبداأ من يـــوم ولدة الطفل، وفقًا للتاريخ المدون في 

ال�شهادة الطبية المعتمدة.

8-��ساعات��لرعاية: ت�شتحق الموظفة بعد عودتها للعمل عقب اإجازة الو�شع �شاعتي رعاية يوميًا 

للعناية بمولودها حتى يبلغ المولود من العمر عامين، تحدد مواقيتها بما تقت�شيه م�شلحة العمل.

مادة�)37(

مراعاة  مع  املوظفني-  �شئون  جلنة  تو�شية  على  بناًء  التنفيذي،  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

مقت�شيات انتظام العمل - منح املوظف اإجازة خا�شة براتب، وذلك على النحو الآتي:

1- اإجـــازة مرافقة مري�ـــس: تمنح للموظف لمرافقة مري�س من اأقاربـــه حتى الدرجة الأولى اإذا 

قـــرر الطبيب المعالج حاجته اإلى مرافـــق اأثناء عالجه داخل المملكة، وذلك للمدة المقررة 

للعالج بحيث ل تزيد على �شبعة اأيام مت�شلة اأو متقطعة في ال�شنة الواحدة.

وتمنـــح للموظـــف لمرافقـــة مري�س من اأقاربـــه حتى الدرجة الرابعـــة اإذا قررت اللجـــان الطبية 

المخت�شـــة عالجه في خارج المملكـــة مع مرافق له، وذلك للمدة المقـــررة للعالج بحيث ل 

تزيد على �شتين يومًا في ال�شنة الواحدة مت�شلة اأو متقطعة.

  كما تمنح للموظف اإجازة لمرافقة مري�س بال�شـــرطان قريب له حتى الدرجة الثانية اإذا قررت 

اللجـــان الطبيـــة حاجته لمرافق اأثنـــاء عالجه داخل المملكة وذلك للمـــدة المقررة للعالج، 

بحيث ل تزيد على �شهرًا واحدًا في ال�شنة مت�شلة اأو متقطعة اأو اأربعة اأ�شهر في ال�شنة اأثناء 

عالجه خارج المملكة مت�شلة اأو متقطعة.

2- اإجـــازة مخالطـــة مري�س بمر�س معٍد: وتمنح للموظف المخالط لمري�س بمر�س معٍد ح�شـــب 

المدة التي تقررها الجهة الطبية المخت�شـــة بوزارة ال�شحة اإذا ما راأت الجهة الطبية منعه 

من مزاولة عمله لهذا ال�شـــبب، على اأن يقوم الموظف باإبالغ ال�شـــندوق ويقدم عند عودته 

اإلى العمل ال�شهادات الموؤيدة لذلك.
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رها الجهة الطبية المخت�شـــة بوزارة  3- اإجازة الحجر ال�شـــحي: ُتـمنح ح�شـــب المـــدة التي تقرِّ

م عند عودته للعمل ال�شـــهادات  ال�شـــحة، على اأن يقـــوم الموظف باإبالغ ال�شـــندوق، ويقـــدِّ

ـدة لذلك. الموؤيِّ

اإجـــازة امتحان درا�شـــي: تمنح للموظـــف لأداء امتحان درا�شـــي بحد اأق�شـــى ثالثين يومًا،   -4

ويجـــوز تجزئة اإجازة المتحان الدرا�شـــي على فترات متفاوتة خالل العام، ويتم احت�شـــاب 

هذه الإجازة ح�شـــب جدول المتحانات المقررة للموظف اأو مناق�شة البحوث من قبل الجهة 

التعليمية �شواء كانت المتحانات في الفترة ال�شباحية اأو الم�شائية.

وعند اأداء امتحان درا�شي خارج المملكة يتم احت�شاب الأيام المحددة لالمتحان ح�شب الجدول 

الدرا�شـــي المعتمد من الجهة التعليمية والأيـــام التي تتخلل المتحانات المقررة للموظف اأو 

مناق�شة البحوث من قبل الجهة التعليمية �شمن الأيام الم�شتحقة لهذه الإجازة م�شافًا اإليها 

يوم لل�شفر قبل المتحان ويوم للرجوع بعد المتحان.

اإجازة م�شاركة في وفود ثقافية: ُتـمنح لتمثيل المملكة ح�شب المدة التي تتطلبها الم�شاركة،   -5

وتخ�شع هذه الإجازة للقواعد الآتية:

اأن يتم تحرير طلب الم�شاركة بكتاب ر�شمي من الجهة الحكومية المخت�شة اإلى ال�شندوق  اأ( 

مة. يت�شمن تحديد مدة الفعالية التي �شتتم الم�شاركة فيها ومكان انعقادها والجهة المنظِّ

فيه  يعمل  الذي  الق�شم  في  العمل  ب�شير  الإخــالل  عدم  الم�شاركة  هذه  في  ُيراعى  اأن  ب( 

الموظف.

مادة�)38(

النحو  على  وذلك  راتب،  بدون  خا�شة  اإجازة  التنفيذي،  الرئي�س  من  بقرار  املوظف  مينح 

الآتي:

ـ�س لزوجه بال�شفر اإلى الخارج لمدة �شتة اأ�شهر على الأقل، ول يجوز  اإجازة الموظف اإذا ُرخِّ  -1

اأن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج اأو الزوجة في الخارج.

اإجازة الموظفة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره �شـــت �شـــنوات بحد اأق�شـــى عامان في   -2

المرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.

غ للدرا�شة اأو للبحث اأو لأية اأ�شباب اأخرى يبديها الموظف بناًء  ـَفـرُّ اإجازة الموظف ب�شبب التَّ  -3

على تو�شية لجنة �شئون الموظفين ووفقًا لمقت�شيات انتظام العمل.  

ول تدخل مدة الإجازة يف احلالت املتقدمة �شمن مدة اخلدمة التي تدخل يف ح�شاب املعا�س 

اأو املكافاآت طبقًا لأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة. 
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مادة�)39(

ينظم الدليل الإجراءات التي يجب اتباعها وال�شوابط اخلا�شة بالإجازات بجميع اأنواعها: 

�شـــراء عقارات اأو منقولت مما تطرحه ال�شـــلطات الق�شـــائية اأو الإدارية للبيع اإذا كان ذلك   -1

يت�شـــل باأعمال وظيفته اإل اإذا كانت الأ�شـــياء الم�شتراة لال�شتعمال الخا�س للموظف وكانت 

مطروحة للبيع عن طريق جهات اأخرى غير ال�شندوق. 

مزاولة اأي اأعمال تجارية دون الح�شول على موافقة خطية من الرئي�س التنفيذي.   -2

اأن يكون ع�شوًا في مجل�س اإدارة اأي �شركة دون اإذن من الرئي�س التنفيذي.  -3

اأن يكون له اأية م�شلحة في اأعمال اأو مقاولت اأو مناق�شات تت�شل باأعمال وظيفته.  -4

اأن ي�شتاأجر اأرا�شي اأو عقارات بق�شد ا�شتغاللها اإذا كان لهذا ال�شتغالل �شلة بوظيفته.   -5

�لف�سل��لعا�سر

�لو�جبات�و�لأعمال��ملحظورة

مادة�)40(

يجب على املوظف:

اأن يوؤدي العمل المنوط به بنف�شه بدقة واأمانة.  -1

اأن يخ�ش�س وقت العمل الر�شمي لأداء واجبات وظيفته مع عدم الغياب عن العمل والخروج   -2

من اأماكنه المخ�ش�شـــة له بدون ت�شريح من رئي�شـــه المبا�شر، وعلى الموظف اإبالغه حال 

ـنه من الح�شور اإلى العمل قبل بدء الدوام الر�شمي بوقت كاٍف. عدم تَمـكُّ

اأن يحافـــظ على كرامة وظيفته ويكون �شـــلوكه متفقًا مع التقاليـــد والحترام الواجب لآداب   -3

و�شرف وظيفته.

اأن يكون في عمله متعاونًا مع زمالئه واأن يعامل الجمهور معاملة لئقة مع اإنجاز م�شالحهم   -4

�شمن الوقت المحدد لإنجازها.

اأن ي�شـــتجيب لبرامـــج التدريـــب والتطوير التي يعدها ال�شـــندوق، واأن ي�شـــعى دائمًا لتطوير   -5

مهاراته وقدراته ذاتيًا لالرتقاء بم�شتوى اأدائه الوظيفي.

اأن يحافظ على ممتلكات واأموال ال�شندوق.  -6

اأن ينفـــذ ما ي�شـــدر اإليه من اأوامر بدقة واأمانة وذلك في حـــدود القوانين واللوائح المعمول   -7

بها.
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اأن يف�شح عما في ذمته المالية وفقًا لالأحكام والقواعد الواردة في هذه الالئحة والقوانين   -8

ذات العالقة.

مادة�)41(

�أ-�يحظر�على��لموظف:

مخالفـــة القواعـــد والأحـــكام المن�شـــو�س عليـها فـــي القوانيـــن واللوائـــح والنظم   -1

والتعليمـــات المعمول بها مثل قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات ال�شـــادرة 

تنفيذًا له وكافة القواعد المالية وقانون تنظيم المناق�شات والمزايدات والم�شتريات 

والمبيعات الحكومية واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

الإدلء باأي ت�شريح اأو بيان با�شم ال�شندوق اإلى اأي من و�شائل الإعالم، اإل اإذا كان   -2

م�شرحًا له بذلك من الرئي�س التنفيذي. 

اإف�شـــاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اإذا كانت �شـــرية بطبيعتها اأو بموجب   -3

تعليمات تق�شي بذلك، ويظل هذا اللتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة. 

الحتفاظ لنف�شـــه باأ�شـــل اأية ورقة من الأوراق الر�شمية اأو �شـــورة منها اأو اأن ينتزع   -4

هذا الأ�شـــل اأو ال�شورة من الملفات المخ�ش�شـــة لحفظها اأو يحتفظ لنف�شه باأ�شل 

�شرائط الت�شجيل اأو �شورها اأو باأفالم اأو �شورها اأو البرامج الت�شغيلية اأو التطبيقية 

المتعلقة بالحا�شـــب الآلي الخا�شـــة بال�شـــندوق ولـــو كانت متعلقة بعمـــل مكلف به 

�شخ�شيًا. 

الدعاء بحق الملكية الفكرية اأو ال�شناعية لأي عمل يقوم به ب�شبب وظيفته اأو ُكلف   -5

به من ِقبل ال�شندوق، ويكون لل�شندوق وحده حق الملكية الفكرية اأو ال�شناعية لكل 

اإنتاج فكري اأو �شناعي يقوم به موظفوه.

ا�شـــتغالل وظيفته لأي غر�س �شخ�شـــي اأو اأن يتو�شـــط لأحد اأو يو�شط اأحدًا في �شاأن   -6

من �شئون ال�شندوق.

قبـــول اأية هدية اأو مكافاأة اأو عمولة اأو قر�س ب�شـــبب وظيفته وخالل مدة خدمته في   -7

ال�شـــندوق، كمـــا ل يجوز لـــه اأن يجمـع نقـــودًا اأو مواد عينية لأي فـــرد اأو هيئة اأو اأن 

ي�شترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل، وذلك كله وفقًا لما ينظمه الدليل. 

الدعوة اأو التهديد اأو ال�شتراك اأو التحري�س على الإ�شراب.  -8

الم�شاركة في اأعمال ال�شغب وتخريب الممتلكات العامة اأو الخا�شة.  -9

ح بها اأو ال�شتراك  ـ�شة اأو غير الم�شرَّ 10-   تنظيم التجمعات والعت�شامات غير المرخَّ
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ـم لذلك. اأو الدعوة اإلى ال�شتراك اأو التحري�س على ذلك، وبمراعاة القانون المنظِّ

11-   ا�شتغالل القا�شر- من يقل عمره عن ثمانية ع�شر عامًا- في الم�شاركة في اأيٍّ من 

الأن�شـــطة المن�شـــو�س عليها في البنود )8( و)9( و)10( من الفقرة )اأ( من هذه 

المادة.

12-   توزيع من�شورات اأو مطبوعات اأو جْمـع اإم�شاءات داخل مكان العمل.

13-   ممار�شـــة اأيِّ ن�شـــاط �شيا�شـــي اأو طائفـــي يخالـــف القوانيـــن النافذة فـــي المملكة 

والأنظمة المرعية في ال�شندوق

ب-�ل�يجوز�للموظف��أن�يز�ول�بنف�سه��أو�عن�طريق��آخرين��أي�من��لأعمال��لآتية:

كان  اإذا  للبيع  الإداريــة  اأو  الق�شائية  ال�شلطات  تطرحه  مما  منقولت  اأو  1- �شراء عقارات 

ذلك يت�شل باأعمال وظيفته اإل اإذا كانت الأ�شياء الم�شتراة لال�شتعمال الخا�س للموظف 

وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اأخرى غير ال�شندوق. 

2- مزاولة اأي اأعمال تجارية دون الح�شول على موافقة خطية من الرئي�س التنفيذي. 

3- اأن يكون ع�شوًا في مجل�س اإدارة اأي �شركة دون اإذن من الرئي�س التنفيذي.

4- اأن يكون له اأية م�شلحة في اأعمال اأو مقاولت اأو مناق�شات تت�شل باأعمال وظيفته.

5- اأن ي�شتاأجر اأرا�شي اأو عقارات بق�شد ا�شتغاللها اإذا كان لهذا ال�شتغالل �شلة بوظيفته. 

 

 

مادة�)42(

العمل  اأوقات  غري  يف  بدونها  اأو  مكافاأة  اأو  براتب  للغري  اأعماًل  يوؤدي  اأن  للموظف  يجوز 

الر�شمية، �شريطة األ توؤثر تلك الأعمال على عمله الر�شمي اأو تنال من كرامته اأو كرامة الوظيفة، 

واأن يخطر الرئي�س التنفيذي كتابيًا بذلك.

مادة�)43(

امل�شاعدة  اأو  الغائبني  عن  الوكالة  اأو  الو�شاية  اأو  الِقـوامة  اأعمال  يتوىل  اأن  للموظف  يجوز 

اأو املعنيَّ له م�شاعدًا ق�شائيًا ممن  اأو الغائب  اأو الو�شاية  اإذا كان امل�شمول بالِقـوامة  الق�شائية 

تربطهم به �شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز اأن يتوىل اأعمال احلرا�شة على الأموال التي يكون �شريكًا اأو �شاحب م�شلحة فيها اأو 

التي تكون مملوكة ملن تربطهم به �شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة. 
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�لف�سل��حلادي�ع�سر

�لتحقيق��لإد�ري�و�لتاأديب

مادة�)44(

مع عدم الإخالل باأحكام امل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، كل موظف يخالف اأحكام القانون 

رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل اأو اأحكام هذه الالئحة اأو القرارات اأو التعليمات 

ال�شادرة تنفيذًا لها اأو يخرج على مقت�شى الواجب يف اأعمال وظيفته، اأو يظهر مبظهر من �شاأنه 

الإخالل بكرامة الوظيفة اأو كرامة اجلهة التي يعمل بها، يجازى تاأديبيًا. 

ويعفى املوظف من اجلزاء التاأديبي اإذا اأثبت اأن ارتكابه املخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب 

�شادر اإليه من رئي�شه بالرغم من تنبيهه كتابًة اإىل املخالفة، ويف هذه احلالة تكون امل�شئولية على 

م�شدر الأمر.

مادة�)45(

الرئي�س  من  بقرار  عليه  التاأديبية  اجلزاءات  وتوقيع  التحقيق  اإىل  املوظف  اإحالة  تكون 

التنفيذي.

ول يجوز توقيع اجلزاء التاأديبي بحق املوظف اإل بعد التحقيق معه و�شماع اأقواله وحتقيق 

دفاعه كتابًة، ويجب اأن يكون القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء م�شببًا، ويجوز بالن�شبة للمخالفات 

التي يكون اجلزاء فيها التنبيه ال�شفوي اأو الكتابي اأن يكون التحقيق ب�شاأنها �شفاهة على اأن يثبت 

م�شمونة يف القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء. 

وملدير الإدارة توقيع جزاء التنبيه ال�شفوي.

مادة�)46(

وع�شوين  رئي�س  من  تتكون  املوظف  مع  للتحقيق  التنفيذي جلنة  الرئي�س  من  بقرار  ت�شكل 

اأع�شاء اللجنة ع�شو واحد على الأقل من  اأن يكون �شمن  اآخرين على الأقل واأمني لل�شر، على 

اإدارة ال�شوؤون القانونية بال�شندوق. 

درجته  تكون  واأن  ق�شم  رئي�س  م�شتوى  عن  اللجنة  لرئي�س  الوظيفي  امل�شتوى  يقل  األ  يجب 

ودرجة الأع�شاء الآخرين اأعلى من درجة املوظف املحال اإىل التحقيق اأو يف م�شتواها، ويجوز اأن 

ت�شم اللجنة يف ع�شويتها ذوي اخلربة من خارج ال�شندوق.

ويف جميع الأحوال يجب األ يكون من بني اأع�شاء اللجنة رئي�س املوظف املبا�شر اأو من له �شلة 

قرابة به حتى الدرجة الرابعة. 
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مادة�)47(

تتبع جلنة التحقيق مع املوظف الإجراءات الآتية:

اإخطار الموظف كتابة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإحالته اإلى التحقيق   -1

للمثول اأمام اللجنة في المخالفة اأو المخالفات المن�شـــوبة اإليه، ويجب اأن يت�شـــمن الإخطار 

ـل المخالفـــة اأو المخالفات وتاريخ وقوعهـــا، على اأن يقوم  بيانـــًا موجـــزًا بالوقائع التي ت�شـــكِّ

الموظف بالتوقيع على الإخطار بما يفيد ال�شتالم.

ـل على محل اإقامته المبين بملف خدمته  2-  يكون اإخطار الموظف �شخ�شـــيًا اأو بالبريد الم�شجَّ

نة اأ�شـــماوؤهم بملف خدمته، اأو باأية و�شـــيلة اأخرى تراها  اأو محـــل اإقامة اأحـــد اأقربائه المدوَّ

لجنة التحقيق مالئمة.

حال رف�س الموظف التوقيع بما يفيد ا�شتالمه الإخطار يجب على الجهة المخت�شة بالإخطار   -3

ـه التوقيع. وفي هذه الحالة ُيـعتَبـر الموظف قد تم اإخطاره قانونًا، ويجوز للجنة  اإثبات رْفـ�شِ

التحقيق اأن تبا�شـــر الإجراءات في غيابه ما لم تر اإعادة اإخطاره مرة اأخرى لالأ�شـــباب التي 

نها في مح�شر التحقيق. رها، على اأن تدوِّ تقدِّ

4-   ل يتـــم التحقيق اإل بح�شـــور الموظف، ويجوز اأن ُيـجَرى التحقيق فـــي غيابه اإذا تم اإعالنه 

وامتنع عن الح�شور اأو اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق اأو ظروف الموظف ذلك.

ه وملخ�س المخالفة اأو المخالفات  5-  يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم الموظف ووظيفته ودرجته و�ِشـنِّ

المن�شوبة اإليه، وتاريخ قرار اإحالته اإلى التحقيق.

على لجنة التحقيق ال�شـــتماع اإلى اأقوال جميع �شـــهود الوقائع المن�شوبة اإلى الموظف وذلك   -6

من الموظفين وغيرهم اإْن ُوِجـدوا، وا�شتدعاء الخبراء وغيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع 

اإلى اأقوالهم، واأن يتم تمكين الموظف من مناق�شتهم عند القت�شاء.

كتمان  وُيـعتَبـر  اأقوال.  من  به  يدلون  فيما  والأمانة  ال�شدق  مراعاة  ال�شهود  على  ويتعنيَّ 

ال�شهادة اأو الإدلء بغري احلقيقة اأو العدول عنها مبنزلة املخالفة التي ت�شتوجب امل�شاءلة، فاإذا 

كان ال�شاهد من غري املوظفني وَجـب اإخطار اجلهة املخت�شة لإجراء �شئونها حياله. 

على اللجنة عدم �شماع �شهادة اأقارب الموظف اإلى الدرجة الرابعة اإل لل�شرورة ويدون ذلك   -7

في مح�شر التحقيق.

بعد النتهاء من ال�شـــتماع اإلى �شـــهود الدعاء ت�شـــتمع لجنة التحقيق اإلى اأقوال الموظف اإن   -8

مها الموظف، ثم ت�شتمع  ـِلـع على اأية م�شتندات يقدِّ رِغـب في الإدلء بها �شفاهة اأو كتابة، وتطَّ

اإلى اأقوال �شهود الدفاع اإْن ُوِجـدوا.

يجوز للموظف في �شبيل تحقيق دفاعه اأن ي�شتعين بمن يراه منا�شبًا.  -9

10-   يجـــوز للجنـــة التحقيق ال�شـــتعانة بكاتب لتدوين التحقيق في مح�شـــر باأرقام ت�شل�شـــلية، 



العدد: 3525 – الخميس 22 أبريل 2021

75

ن في �شدر المح�شر تاريخ ومكان و�شاعة افتتاحه وا�شم الكاتب اإْن ُوِجـد واأ�شماء رئي�س  ويدوَّ

واأع�شاء اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم.

ـل المح�شر ب�شاعة اإقفاله، ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من قـَِبـل  11-   ُيـَذيَّ

كل من رئي�س واأع�شـــاء لجنة التحقيق والموظف حال ح�شـــوره، واإذا كان الموظف ل يعرف 

ـم بدًل من التوقيع. القراءة والكتابة يجب تالوة اأقواله عليه ويب�شُ

12-   يجـــب ترقيم م�شـــتندات الدعاء والدفاع وتوقيعها من ِقـَبـل رئي�س لجنة التحقيق و�شـــمها 

اإلى المح�شر.

مادة�)48(

على جلنة التحقيق فور النتهاء منه اأن ت�شدر تو�شياتها م�شببة بالأغلبية املطلقة لأع�شائها 

احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات رجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة. وترفع اللجنة تو�شيتها 

للرئي�س التنفيذي لالعتماد. 

وللرئي�س التنفيذي تاأييد اأو الغاء اأو تعديل التو�شية، وله اأن يعيد الأوراق اإىل جلنة التحقيق 

اإذا راأى لذلك مقت�شى. 

العقوبة  بتوقيع  التنفيذي  الرئي�س  من  ال�شادر  التاأديبي  القرار  من  بن�شخة  املوظف  ويبلغ 

التاأديبية عليه، واإذا امتنع املوظف عن ت�شلم القرار يكتفى باإثبات ذلك، ويثبت القرار يف ملف 

املوظف.

مادة�)49(

واجلزاءات  املخالفات  جدول  ويبني  واحدة،  ملخالفة  واحد  جزاء  من  اأكرث  توقيع  يجوز  ل 

املرفق بهذه الالئحة اأنواع املخالفات واجلزاءات التي توقع على مرتكبيها.

مادة�)50(

اإذا تراءى للجنة التحقيق اأن الوقائع املن�شوبة للموظف ت�شكل �شبهة ارتكاب جرمية جنائية 

من�شو�س عليها قانونًا، وجب عليها عر�س الأمر على الرئي�س التنفيذي لإبالغ اجلهات املخت�شة 

بالأمر.

مادة�)51(

يجوز بقرار م�شبب من الرئي�س التنفيذي بناًء على اقرتاح جلنة التحقيق وقف املوظف عن 
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عمله اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق ذلك ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر مع �شرف الراتب خالل 

فرتة الوقف. 

مادة�)52(

كل موظف يحب�س احتياطيًا يعترب موقوفًا عن عمله مدة حب�شه ويوقف �شرف ن�شف راتبه 

طوال فرتة احلب�س ما مل يقرر الرئي�س التنفيذي بقرار م�شبب منه غري ذلك، وبعد انتهاء احلب�س 

ي�شرف للموظف ما �شبق اإيقافه اإذا حفظ التحقيق اأو حكم برباءته.

مادة�)53(

ويجوز  راتبه  ويحرم من  موقوفًا عن عمله  يعترب  ق�شائي  تنفيذًا حلكم  يحب�س  كل موظف 

بقرار من الرئي�س التنفيذي �شرف راتبه لأ�شرته التي يعيلها اإذا زادت فرتة احلب�س عن ثالثة 

اأ�شهر على اأن يقتطع من م�شتحقاته التقاعدية عند تقاعده. 

مادة�)54(

من  عن�شر  باأي  يتعلق  فيما  تاأديبيًا  م�شاءلته  يجوز  فال  جنائية  تهمة  للموظف  وجهت  اإذا 

عنا�شر التهمة اجلنائية اإل بعد �شدور اأمر اأو حكم فيها، ول مينع �شدور اأمر بحفظ التحقيق اأو 

احلكم بالرباءة من امل�شاءلة التاأديبية اإذا توافرت اأ�شبابها.

مادة�)55(

ل مينع انتهاء خدمة املوظف لأي �شبب من الأ�شباب - عدا الوفاة - من م�شاءلته تاأديبيًا اإذا 

كان قد ُبدء يف التحقيق قبل انتهاء خدمته.

ويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها �شياع حق من حقوق ال�شندوق املالية م�شاءلة املوظف 

تاأديبيًا ولو مل يكن قد ُبدء يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة، وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ 

انتهائها. 

ويجوز اأن تْوَقع على َمن انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته غرامة ل جتاوز خم�شة اأمثال الراتب 

الذي كان يتقا�شاه يف ال�شهر عند انتهاء خدمته.

مادة�)56(

اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظف هي: 

التنبيه �شفويًا.  .1
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النذار كتابيًا.  .2

الإيقاف عن العمل.   .3

الخ�شـــم مـــن الراتب لمدة ل تجاوز �شـــهرًا خـــالل ال�شـــنة ول تزيد على ع�شـــرة اأيام للمرة   .4

الواحدة. 

الف�شل من الخدمة.  .5

ول يعترب اخل�شم من الراتب للتاأخري يف احل�شور اأو الن�شراف املبكر يف تطبيق اأحكام هذه 

الالئحة جزاًء تاأديبيًا ويجوز تطبيقه مبا�شرة من ِقبل الإدارة.

مادة�)57(

ل يجوز م�شاءلة املوظف تاأديبيًا بعد ُم�شي ثالثة اأ�شهر من تاريخ علم رئي�شه املبا�شر بوقوع 

املخالفة اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب. ول يعتد بفرتة الثالثة اأ�شهر يف الأحوال 

الآتية: 

اأن تكون هناك �شلة قرابة بين الموظف ورئي�شه المبا�شر   -1

اأن يكـــون الرئي�س المبا�شـــر �شـــريكًا مع الموظف في ارتـــكاب المخالفة اأو محر�شـــًا له على   -2

ارتكابها. 

اأن تكـــون هناك ظـــروف خارجة عن اإرادة الرئي�س المبا�شـــر منعته مـــن اإخطار جهة العمل   -3

بمخالفة الموظف من تاريخ علمه.

وتنقطع املدة امل�شار اإليها باأي اإجراء من اإجراءات التحقيق. وت�شري املدة من جديد ابتداًء 

من اآخر اإجراء، واإذا تعدد املوظفون فاإن انقطاع املدة بالن�شبة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها 

بالن�شبة للباقني ولو مل تكن قد اتخذت �شد اأي منهم اإجراءات قاطعة للمدة.

ومـع ذلك اإذا ن�شاأ عن الفعل جرمية جنائية فال ي�شقط احلق يف توقيع اجلزاء التاأديبي اإل 

بانق�شاء الدعوى اجلنائية. 

مادة�)58(

متحى اجلزاءات التاأديبية التي توقع على املوظف بانق�شاء الفرتات الآتية: 

�شتة اأ�شهر في حالة التنبيه ال�شفوي والإنذار الكتابي.  -1

�شنة في حالة الوقف عن العمل مع خ�شم الراتب.  -2

ويجوز املحو قبل املدة املحددة يف الفقرة ال�شابقة، بقرار من الرئي�س التنفيذي، اإذا تبني له 
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اأن �شلوك املوظف وعمله مر�شيان وذلك من واقع تقارير تقييـم الأداء ال�شنوية وملف خدمته وما 

يبديه الروؤ�شاء عنه.

احلقوق  على  يوؤثر  ول  للم�شتقبل،  بالن�شبة  يكن  كاأن مل  اعتباره  اجلزاء  على حمو  ويرتتب 

والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له، وترفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف 

خدمة املوظف.

الف�شل الثاين ع�شر

جلنتا �شئون وتظلمات املوظفني 

مادة�)59(

رئي�س  من  تتكون  املوظفني«  �شئون  جلنة  ت�شمى«  جلنة  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  تن�شاأ 

بدرجة ل تقل عن رئي�س ق�شم وع�شوين على الأقل، على اأن يكون من بينهم ممثل عن الإدارة.

مادة�)60(

تخت�س جلنة �شئون املوظفني بالنظر يف الطلبات اخلا�شة ب�شئون املوظفني من غري �شاغلي 

الوظائف العليا، وعلى الأخ�س الآتي: 

التر�شـــيحات التـــي تقـــدم اإلـــى الإدارة فيما يتعلـــق بترقيـــات الموظفين اأو منحهـــم العالوة   -1

الت�شجيعية.

طلبات الموظفين التي تقدم اإلى الإدارة ب�شـــاأن رغبتهم في النقل اإلى ق�شـــم اأو اإدارة اأخرى   -2

داخل ال�شندوق.

طلبات الموظفين التي تقدم اإلى الإدارة ب�شاأن الإجازات الخا�شة براتب اأو بدون راتب.  -3

اإىل تنظيم عملها  – بالإ�شافة  – اإن وجدت  ويحدد الدليل الخت�شا�شات الأخرى للجنة 

واإجراءات تقدمي الطلبات اأمامها.

مادة�)61(

جتتمع جلنة �شئون املوظفني اأربع مرات يف ال�شنة على الأقل بناًء على طلب من رئي�شها اأو 

مدير الإدارة، وت�شدر تو�شياتها باأغلبية عدد اأع�شاء اللجنة احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة، وترفع تو�شيات اللجنة اإىل الرئي�س التنفيذي لعتمادها 

اأو تعديلها اأو اإلغائها بقرار منه.
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مادة�)62(

ـي عن ح�شور الجتماع الذي ُيـنَظـر فيه  على رئي�س جلنة �شئون املوظفني اأو اأع�شائها التنحِّ

الدرجة  به حتى  له �شلة قرابة  اأو  اأيٍّ منهم  لرئا�شة  املوظفني اخلا�شعني  اأحد  م من  طلب مقدَّ

الع�شو  يحل حمل  اختيار من  اللجنة يف  رئي�س  ويفوَّ�س  مبا�شرة،  له م�شلحة  كانت  اأو  الرابعة 

ر اكتمال ن�شاب انعقاد اللجنة بدونه. ـي حال تعذُّ املتنحِّ

مادة�)63(

تتكون من ثالثة  التنفيذي جلنة ت�شمى »جلنة تظلمات املوظفني«  الرئي�س  تن�شاأ بقرار من 

اأع�شاء على الأقل برئا�شة اأحد روؤ�شاء القطاعات، على اأن يكون من بينهم ممثل عن الإدارة.

مادة�)64(

يف  والنظر  العليا  الوظائف  �شاغلي  طلبات  يف  بالنظر  املوظفني  تظلمات  جلنة  تخت�س 

التظلمات املقدمة من املوظفني من غري �شاغلي الوظائف العليا من القرارات الإدارية التي مت�س 

حقًا من حقوقهم الوظيفية، ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

ينظـــم الدليل عمل اللجنة واإجراءات تقديم الطلبات والتظلمات اأمامها، وتعقد اجتماعاتها   -1

بناًء على طلب من رئي�شها.

ح  ت�شـــدر تو�شيات اللجنة باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شـــرين واإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيَرجَّ  -2

الجانـــب الذي فيـــه الرئي�س، وترفع تو�شـــيات اللجنة اإلـــى الرئي�س التنفيـــذي لعتمادها اأو 

تعديلهـــا اأو اإلغائها بقرار منه، ويبلـــغ الموظف كتابًة بقرار الرئي�س التنفيذي خالل ع�شـــرة 

اأيام عمل من تاريخ �شدوره.

ـي عن ح�شـــور الجتماع الذي ُيـنَظــــر اأو ُيـَبـت فيه في  علـــى رئي�س اللجنة اأو اأع�شـــائها التنحِّ  -3

م من اأحد الموظفين الخا�شـــعين لرئا�شـــة اأيٍّ منهم اأو له �شـــلة قرابة به  طلب اأو تظلم مقدَّ

حتى الدرجة الرابعة اأو كانت له م�شلحة مبا�شرة، ويفوَّ�س رئي�س اللجنة في اختيار من يحل 

ر اكتمال ن�شاب انعقاد اللجنة بدونه. ـي حال تعذُّ محل الع�شو المتنحِّ

مادة�)65(

اأمام  ب�شاأنهم  ال�شادرة  اللجنة  قرارات  من  العليا  الوظائف  �شاغلي  املوظفني  تظلُّم  يكون 

الرئي�س التنفيذي ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: 

يكـــون تقديم التظلم خـــالل ثالثين يومًا من تاريـــخ الإخطار بالقرار، واإل �شـــقط الحق في   -1

التظلم.
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2-   يجوز للرئي�س التنفيذي اإ�شناد مهمة النظر في التظلم اإلى اأية جهٍة اأو لجنة يراها منا�شبة.

3-   يكون القرار ال�شادر بالبت في التظلم نهائيًا.

مادة�)66(

يجب على املوظف- اأيًا كانت وظيفته - قبل اللجوء اإىل الق�شاء للطعن يف القرارات النهائية 

الرئي�س  اأو  املوظفني  تظلمات  جلنة  اأمام  منها  التظلم  الوظيفية  حقوقه  من  حقًا  مت�س  التي 

التنفيذي بح�شب الأحوال.

�لف�سل��لثالث�ع�سر

�نتهاء��خلدمة

مادة�)67(

تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�شباب الآتية:

عدم اجتياز فترة الختبار.  -1

بلوغ ال�شن المقررة لترك الخدمة.  -2

الإحالة المبكرة اإلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك.  -3

عدم اللياقة للخدمة �شحيًا بقرار من اللجان الطبية.   -4

ال�شتقالة.  -5

فقد الجن�شية البحرينية طبقًا للقانون المنظم لذلك.  -6

الحكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة،   -7

ويكون اإنهاء الخدمة جوازيًا بقرار من ال�شـــلطة المخت�شة بالتعيين اإذا كان الحكم مع وقف 

التنفيذ. 

الف�شل من الخدمة بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�شائي.   -8

اإلغاء الوظيفة.   -9

10-   الف�شل بغير الطريق التاأديبي ل�شاغلي الوظائف العليا.

11-   انتهاء مدة العقد. 

12-   الوفاة.
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مادة�)68(��������������

تنتهي خدمة املوظف ببلوغه ال�شن املقررة لرتك اخلدمة ويجوز بقرار من �شلطة التعيني مد 

خدمته وذلك مبراعاة اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد ملوظفي احلكومية، وعلى الإدارة املخت�شة اإ�شعار املوظف بالإحالة للتقاعد قبل عام على 

الأقل من بلوغه �شن التقاعد. 

مادة�)69(

للموظف اأن يقدم ا�شتقالته من وظيفته، ويكون طلب ال�شتقالة مكتوبًا وغري معلق على �شرط 

اأو مقرتنًا بقيد واإل اعترب الطلب كاأن مل يكن. 

 ول تنتهي خدمة املوظف اإل بالقرار ال�شادر بقبول ال�شتقالة من ال�شلطة املخت�شة بالتعيني، 

ال�شتقالة  اعتربت  واإل  تقدميه  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  ال�شتقالة  طلب  يف  البت  ويجب 

مقبولة. 

 واإذا كان املوظف حماًل اإىل التحقيق فال تقبل ا�شتقالته اإل بعد الت�شرف يف التحقيق بغري 

جزاء الف�شل من اخلدمة. 

 ويف جميع الأحوال يجب على املوظف اأن ي�شتمر يف عمله اإىل اأن يبلغ اإليه قرار قبول ال�شتقالة 

اأو ينق�شي امليعاد املن�شو�س عليه يف هذه املادة. 

مادة�)70(

يعترب املوظف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغري اإذن اأكرث من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو 

ثالثني يومًا غري مت�شلة يف ال�شنة، ويتعني على الإدارة املخت�شة اإنذار املوظف كتابة بعد خم�شة 

اأيام يف احلالة الأوىل وع�شرين يومًا يف احلالة الثانية. 

فاإذا قدم املوظف خالل الع�شرين يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز 

للجنة �شئون املوظفني احت�شاب مـدة النقطاع اإجازة �شنوية اأو مر�شية اإذا كان له ر�شيد منها 

ي�شمح بذلك واإل اعتربت اإجازة بدون راتب. 

فاإذا مل يقدم املوظف اأ�شبابًا تربر النقطاع اأو قدمها ورف�شت اعتربت خدمته منتهية من 

تاريخ انقطاعه عن العمل يف حالة النقطاع املت�شل، ومن تاريخ اإمتام مدة الثالثني يومًا يف حالة 

النقطاع غري املت�شل.
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�لف�سل��لر�بع�ع�سر

�سرف��لر�تب�و�ملز�يا��لوظيفية�و�خل�سم�منها

مادة�)71(

هذه  املبينة يف  الأ�شباب  لأحد  فيه خدمـته  تنتهي  الذي  اليوم  اإىل  راتبه  للموظف  ي�شرف 

الالئحة. 

ويف حالة انتهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�شحية ي�شتحق املوظف راتبه كاماًل لغاية ا�شتنفاد 

ر�شيد اإجازاته املر�شية اأو اإحالته اإىل التقاعد بناًء على طلبه.

مادة�)72(

ل يجوز توقيع حجز على راتب املوظف - اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتحقة له ب�شبب الوظيفة - اإل 

وفاًء لنفقة اأو لدين حمكوم به من الق�شاء اأو لأداء ما يكون م�شتحقًا للدولة من املوظف ب�شبب 

الوظيفة.

ول يجوز اأن يتجاوز املقدار املحجوز عليه كل �شهر عن ربع املبالغ امل�شتحقة للموظف، وعند 

التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

ول يجوز اإجراء خ�شم من راتب املوظف – اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتحقة له ب�شبب الوظيفة 

اأو  تاأديبي  جلزاء  تنفيذًا  اأو  الوظيفة  ب�شبب  املوظف  من  للدولة  م�شتحقًا  يكون  ما  لأداء  اإل   –
عليه يف  املن�شو�س  اإجراء اخل�شم  املعنية يف  الإدارة  بحق  الإخالل  دون  وذلك  اإداري  لإجراء 

الفقرة الثانية من املادة )56( من هذه الالئحة.  

مادة�)73(

ب�شبب  ي�شتحق  مبا  باملطالبة  املوظف  دعوى  �شنوات  خم�س  بانق�شاء  الإنكار  عند  ت�شمع  ل 

الوظيفة، وتبداأ فرتة عدم �شماع الدعوى من تاريخ ال�شتحقاق. 

كما ل ت�شمع عند الإنكار بانق�شاء خم�س �شنوات دعوى ا�شرتداد ما �شرفه ال�شندوق بغري 

وجه حق اإىل املوظف ب�شبب الوظيفة، وتبداأ فرتة عدم �شماع الدعوى من تاريخ ال�شرف، وتكون 

املدة خم�شة ع�شر �شنة يف حالة ما اإذا كان ال�شرف قد مت بغ�س اأو تدلي�س من املوظف. 

وتنقطع املدة امل�شار اإليها باأية مطالبة كتابية من املوظف اأو ال�شندوق. 
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�لف�سل��خلام�س�ع�سر

�لإف�ساح�عن��لذمة��ملالية�

مادة�)74(

مع عدم الإخالل باأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة املالية، 

التي  الوظائف  من  وغريها  الأق�شام  وروؤ�شاء  العليا  الوظائف  و�شاغلي  التنفيذي  الرئي�س  يقدم 

بجميع  بيانًا  تت�شمن  ال�شندوق،  اإىل  لهم  املالية  الذمة  اإقرارات  التنفيذي،  الرئي�س  يحددها 

الأموال املنقولة والعقارية التي ميتلكونها وم�شادر هذه امللكية �شواء كانت امللكية باأ�شمائهم اأو 

باأ�شماء اأولدهم الق�شر، وذلك على النموذج الذي ي�شدر به قرار من الرئي�س التنفيذي.

ويكون تقدمي هذه الإقرارات خالل مائة يـوم من تاريخ ا�شتالمهم الوظيفة وكل ثالث �شنوات 

بعد ذلك وعند تركهم اخلدمة. 

ويحتفظ بكافة الإقرارات املقدمة من املوظف م�شل�شلة زمنيًا طيلة مدة عمله يف ال�شندوق، 

ول يجوز اإتالف هذه الإقرارات اإل مبعرفة رئي�س املجل�س اأو الرئي�س التنفيذي– بح�شب الأحوال- 

وذلك بعد مرور مدة خم�س �شنوات على ترك املوظف للخدمة بال�شندوق.

مادة�)75(

يقدم الرئي�س التنفيذي اإقرارات الذمة املالية اخلا�شة به اإىل رئي�س املجل�س، ويقدم باقي 

املوظفني اإقراراتهم اإىل الرئي�س التنفيذي.

رئي�س  اأمام  املوظف  يحرزه  ويودع يف ظرف خا�س  املعتمد،  الإقرار  املوظف منوذج  وميالأ 

املجل�س اأو الرئي�س التنفيذي- بح�شب الأحوال - بعد التاأكد من ملئه، ويوقع املظروف من ِقبل 

رئي�س املجل�س اأو الرئي�س التنفيذي اإقرارًا منهما باأن املودع بالظرف هو الإقرار املن�شو�س عليه 

يف هذه الالئحة واأنه قد مت مالأ البيانات املطلوبة فيه.

مادة�)76(

تودع الإقرارات يف مكان يتم حتريزه مبعرفة رئي�س املجل�س والرئي�س التنفيذي، ول يجوز 

الرئي�س  اأو  املجل�س  اإل بقرار م�شبب من رئي�س  الإقرار  فتح املظاريف والطالع على حمتويات 

التنفيذي – بح�شب الأحوال – وذلك يف حالة قيام �شبهة ا�شتغالل املوظف للوظيفة والتك�شب 

عنها ب�شورة غري م�شروعة اأو بناًء على طلب كتابي من اجلهات الق�شائية اأو ديوان الرقابة املالية 

والإدارية اأو بناًء على طلب خطي من جلنة التحقيق، ول يكون ذلك اإل بح�شور املـوظف املعني، 

املظروف  بفتح  ويدون  منها،  طلبها  على  بناًء  عليها  الطالع  كان  اإذا  التحقيق  جلنة  واأع�شاء 

اأو  والتوقيع عليه،  ويعاد حتريزه  املفتوح  الوحيدة يف املظروف  ن�شخته  تودع  واإجراءاته حم�شر 
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يحال اإىل النيابة العامة بح�شب الأحوال.

فتح  التنفيذي  الرئي�س  اأو  املجل�س  رئي�س  وبقرار م�شبب من  ال�شرورة  ا�شتثناًء عند  ويجوز 

املظروف دون ح�شور املوظف املعني.

���لف�سل��ل�ساد�س�ع�سر

�لأحكام��خلتامية

مادة�)77(

يجوز لل�شندوق اعتماد تقارير جهات طبية اأخرى للقيام باملهام الواردة يف هذه الالئحة 

بدًل من اجلهات املخت�شة بوزارة ال�شحة. 

مادة�)78(

ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  اأحكام  الالئحة،  هذه  يف  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  فيما  ت�شري 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، وتعليمات وقرارات اخلدمة املدنية.

مادة�)79(

ت�شري على موظفي ال�شندوق اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 

ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة والتعديالت واللوائح ال�شادرة ب�شاأنه. 

مادة�)80(

اأحكام  لتطبيق  الالزمة  الداخلية  والن�شرات  والتوجيهات  التعليمات  اإ�شدار  الإدارة  تتوىل 

هذه الالئحة ولتطبيق اأحكام الدليل والقرارات التنفيذية مبا ل يتعار�س مع اأحكامها، كما تتوىل 

متابعة تنفيذها.
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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)10(�ل�سنة��2021

�ب�ساأن��إلغاء�ترخي�س�ل�سركة��أعمال���ستثمارية�فئة��2

�لـ�بي��إن�بي�باريبا�ل�سركاء��ل�ستثمار��س�م�ب��)مقفلة(�

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

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

رقم )64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

املركزي، وتعديالتها، 

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

 

قرر��لآتي:�

مادة�)1(�

 يلغـى ترخيـ�س �شـركـة اأعمـال ا�شتثمـاريـة فئـة 2 لـ"بي اإن بي بـاريـبـا لـ�شركـاء ال�شتثمـار �س

. م.ب. )مقفلة(" املمنوح بتاريخ 21 اأبريل 2008 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 69210. 

 

مادة�)2(�

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

 

�حمافظ�م�سرف��لبحرين��ملركزي

ر�سيد�حممد��ملعر�ج

 

�شدر بتاريخ: 6 رم�شـــان 1442هـ  

الـمــــوافــــــق: 18 اأبريــــل 2021م
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رقم��لدعوى: 2021/14

�إعالن�بجدول�مو�عيد��إد�رة��لدعوى�رقم�)1(

�ملحرر�بتاريخ��15�أبريل�2021

�لمدعي: عبدالعزيز بن اأحمد بن حمد الثميري )�شـــجل مدني رقم 1047096274(. وكيله المحامي اأحمد �شالم 

�شالح.

عنو�نه: مكتب 132، مبنى 283، طريق 1704، مجمع 317، مملكة البحرين. 

�لمدعى�عليه: اأحمد يو�شف اأحمد يو�شف )بطاقة الهوية رقم 800309464(.

عنو�ن��آخر�مقر�معلوم�له: �شقة 42، مبنى 1269، طريق 3227، مجمع 332، مملكة البحرين.

اإدارة  اأعاله بجدول مواعيد  املذكور  للمدعى عليه  املنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

الدعوى املحرر بتاريخ 15 اأبريل 2021، وهو كالتايل: 

الجتماع الأول بتاريخ 15 اأبريل 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا واملحدد لت�شلُّم اأطراف الدعوى 

الأمور  كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله،  الآراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد  جدول 

املتعلقة بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.

الجتماع الثاين بتاريخ 29 اأبريل 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليه مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.

الجتماع الثالث بتاريخ 12 مايو 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعي 

القانون  ن�س  لتقدمي  الآجل  ونهاية  الثاين  الجتماع  املقدمة يف  عليه  املدعى  مذكرة  على  الرد 

الأجنبي الواجب التطبيق مع الرتجمة.

الطرفني على  اتفاق  لتقدمي  الأجل  نهاية  ال�شاعة 4 ع�شرًا هو  مايو 2021 عند  تاريخ 12 

اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. 

تاريخ 20 مايو 2021 عند ال�شاعة 4 ع�شرًا هو نهاية اأجل تقدمي طلبات الإدخال والتدخل 

والطلبات املتقابلة والعار�شة.

الجتماع الرابع بتاريخ 27 مايو 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الأجل لتقدمي املدعى 

عليهم الرد على مذكرة املدعي املقدمة يف الجتماع الثالث ونهاية الآجل لتقدمي تقارير اخلرباء 

وجميع امل�شتندات )اإْن ُوِجدت( وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى املتقابلة 

والطلبات العار�شة )اإْن ُوِجدت(.

الجتماع اخلام�س بتاريخ 3 يونيو 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا هو نهاية الآجل لتقدمي كافة 

طلبات اإجراءات الإثبات وتبادل مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء وجميع امل�شتندات املقدمة 

�إعالنات�من�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات
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يف الدعوى.

الجتماع الأخري بتاريخ 10 يونيو 2021 عند ال�شاعة 12 ظهرًا حمدد لتبادل مذكرات الرد 

اأمام  الأوىل  اجلل�شة  مبوعد  الأطراف  ولإعالن  ُوِجدت(.  )اإْن  الإثبات  اإجراءات  طلبات  حول 

الهيئة.

اإدارة  لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليه املذكور بجدول اجتماعات 

له القانوين �شخ�شيًا اأو وكيل عنه لجتماعات اإدارة الدعوى  الدعوى رقم 1 ومبواعيد ح�شور ممثِّ

 ،247 مبنى  الثالث،  الطابق  بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة،  مبقر  الدعوى  مدير  اأمام 

�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��لدعوى

�������لدى�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات
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رقم��لدعوى: 2020/23/غرفة

�إعالن�بقر�ر�ت�سكيل�هيئة�ت�سوية��لنز�ع�رقم�)2/ل�40(�ل�سنة�2021

�وموعد�ح�سور�جل�سة��أمام��لهيئة

�لمدعي: بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته المحامية الأ�شتاذة ال�شيخة �شلوى اأحمد اآل خليفة.

عنو�نهـــا: مكتب رقم 23، الطابق 2، مبنى 44، �شـــارع 1701، بناية �شـــركة البحرين لل�شـــياحة، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

�لمدعى�عليها��لأولى: �شـــركة جي بي زخرياد�س اأوفر�شـــيز المحدودة �س.ت )4595(، وكيلها 

المحامي الأ�شتاذ محمد �شالح اأحمد.

عنو�نه: �شقة 11، مبنى 37، طريق 14، مجمع 913، الرفاع – بوكوارة.

�لمدعى�عليه��لثاني: مي�شيل زخرياد�س.  

�لمدعى�عليه��لثالث: جورج زخرياد�س.

�لمدعى�عليها��لر�بعة: اإلينا زخرياد�س.

�لمدعى�عليه��لخام�س: اأ�شفانو�س زخرياد�س.

�آخر�عنو�ن�معلوم�لهم: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

قر�ر�ت�سكيل�هيئة�ت�سوية��لنز�ع�رقم�)2/ل40(�ل�سنة�2021

ُت�شّكل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2020/23/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ �شلمان عي�شى فليفل )ع�شًوا(.

والرابعة واخلام�س  والثالث  الثاين  للمدعى عليهم  املنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

الدعوى  لنظر  جل�شة  اأول  ح�شور  وموعد  النزاع  ت�شوية  هيئة  ت�شكيل  بقرار  اأعاله،  املذكورين 
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الغرفة،  مبقر  �شباًحا   11:30 ال�شاعة  عند   2021 مايو   4 بتاريخ  عقدها  واملقرر  الهيئة  اأمام 

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��لدعوى

�������لدى�غرفة��لبحرين�لت�سوية��ملنازعات
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وز�رة��ل�سناعة�و�لتجارة�و�ل�سياحة

�إعالنات��إد�رة��لت�سجيل

�إعالن�رقم�)401(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ بالل خالد محمد خالد 

اآر بزن�س �شلو�شنز(، الم�شجلة  عبدال�شتار عنايت محمد رانا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ب كي 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،130452 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )بي. كيه. اآر القاب�شة 

ذ.م.م(.

�إعالن�رقم�)402(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ نا�شر با�شم يعقوب  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

يو�شف الحمر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رود نت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52828، طالبًا 

 000،1 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)403(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ جا�شم محمد يو�شف 
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اأ�شد، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الرائد لخدمات التاأمين(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

85883-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 000،05 )خم�شون األف( دينار بحريني.

�إعالن�رقم�)404(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

فردان  محمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ــوزارة  ب الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة  للمقاولت(،  )اإثبات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  نيابة عن  مكي،  عبدالح�شن مح�شن 

بموجب القيد رقم 49172، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )هيثرو للحدادة والفبركة(، 

والفرع ال�شابع منها الم�شجل با�شم )م�شنع هيثرو لالألمنيوم( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف دينار( بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبا�س محمد اإبراهيم ح�شن 

     .KISHORKUMAR PERINGATHARA KRISHNANKUTTYعنان، و

     

�إعالن�رقم�)405(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�إىل��سركة�ت�سامن

ح�شين  علي  فالح  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأ�شدي للتنظيفات ذ.م.م(، الم�شجلة  الأ�شدي، عن ُمالَّ

بموجب القيد رقم 889431، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 000،5 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فالح علي ح�شين الأ�شدي، وعبداهلل ح�شين 

.EMASRAW DEEAS IDHAMمحمد اأحمدي، و

�إعالن�رقم�)406(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�ت�سفية�ونقل�ملكية��ل�سركة

�إىل�موؤ�س�سة�فردية���

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )الفر�شان للمقاولت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 03972، طالبين ت�شفية 

ال�شركة وحلها، وتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية. 

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )523( من قانون ال�شركات التجارية 
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يدعو  المذكور،  القانون  من   )533( المادة  بن�س  وعمال   ،1002 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 

من  يومًا   51 خالل  الالزمة،  بالم�شتندات  مدعومة  اإليه،  مطالباتهم  تقديم  اإلى  ال�شركة  دائني  جميع  الم�شفي 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

في�شل ال�شيد م�شطفى جا�شم اأحمد

Aaccounts@alascobh.com

 هاتف رقم 36644442

�إعالن�رقم�)407(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ مهو�س محمود الح�شن 

بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  لين  )الأوال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  بخ�س،  نبي  محمد  نزر 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 174721، طالبًا تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 052،1 )األف ومائتان وخم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: مهو�س محمود الح�شن 

نزر محمد نبي بخ�س، وNAHSURIH AVHSIW EGINAPPUHT، وHAIM ALAK HAIM ALAK MISAW،  و

.ANILIHT LAHSIW EGINAPPUHT

�إعالن�رقم�)408(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرعني�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

عبدالإله  ح�شين  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالح�شين اأحمد جعفر، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ميكال للخدمات المحا�شبية(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 82398، طالبًا تحويل الفرع الأول من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )ميكال للخدمات المحا�شبية( 

والفرع الثاني الم�شجل با�شم )وكالة ميكال العقارية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 000،1 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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�إعالن�رقم�)409(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شعيد حميد عبدعلي 

عي�شى اآل نوح، نيابة عن ورثة مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز �شعيد لتعبئة الأغذية( الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،13383 رقم  القيد  بموجب 

القاب�شة  نوح  اآل  �شعيد  مجموعة  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   005 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 

ذ.م.م، و�شعيد حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح. 

�إعالن�رقم�)410(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ طلعت �شاهين كرامت 

اهلل �شكر دين فيروز، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نيو�شيب�شوال اي تي �شليو�شنز(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 388431، طالبًا تغيير 

وبراأ�شمال مقداره 000،2 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: طلعت �شاهين كرامت اهلل �شكر دين 

.ZAIR MARRUHKفيروز، وزيب الن�شاء ن�شيب زمان علي، و

�إعالن�رقم�)411(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

المهنية )كرو بي اإج(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تعاون للخدمات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 636041-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 005 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد خليل اإبراهيم علي ح�شن. 

�إعالن�رقم�)412(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد يو�شف اإبراهيم 



العدد: 3525 – الخميس 22 أبريل 2021

105

محمد علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأميكا للمحا�شبة وم�شك الدفاتر(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 33052، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 000،1 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمد عبدالأمير ح�شن علي عي�شى الن�شيط، ورامي 

ح�شن محمود اأبوقرمول الجبور.     

�إعالن�رقم�)413(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل�فرع�ب�سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�قائمة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ مريم عبدالرحيم 

عي�شى المن�شوري، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم فرانكيز داينر(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 90495-4، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )اآر اآند زد فيوجن 

فود ذ.م.م(. 

�إعالن�رقم�)414(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ -جا�شم خليفة �شعد 

محمد المهيزع، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم �شاما(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 40556، 

طالبا تحويل الفرع ال�شابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 000،1 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جا�شم خليفة �شعد محمد المهيزع، واإبراهيم محمد �شعد عيد، و 

 .DEHAZ LUDBA RETKA DEMMAHOM

�إعالن�رقم�)415(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ عائ�شة اأنتونيو جو 

بريرا، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج البرهان للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 51348، 

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة 

 LITOOMINNAHT  UJAS و  اأنتونيو جو بريرا،  000،2 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عائ�شة 

.NAPPAKNAHT
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�إعالن�رقم�)416(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيد/ جا�شم محمد اأحمد  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم  تعلن 

ميبر الدو�شري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )منزل التراث للمقاولت والعقارات(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،66355 رقم  القيد 

ميبر  اأحمد  محمد  جا�شم  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   000،01 مقداره  وبراأ�شمال 

 .LIBMARAPATTAV MAHARBA NLOCNIL الدو�شري، و

 

�إعالن�رقم�)417(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ فاطمة يحيى جمعة 

را�شد جفن،  مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات جني(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 78706، 

ذات  �شركة  اإلى  والديكور(  للت�شميم  ت�شوي�س  اإيديال  )ذا  والم�شمى  الموؤ�ش�شة   من  التا�شع  الفرع   تحويل  طالبة 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري )�شركة ذا اإيديال ت�شوي�س للت�شميم والديكور ذ.م.م(، وبراأ�شمال 

و�شركة  جفن،  را�شد  جمعة  يحيى  فاطمة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   000،3 مقداره 

)كالورز اإيفينت�س مانيجمنت ذ.م.م(.

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

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

 

�إعالن�رقم�)418(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اأن�س خالد ح�شن �شاهين 

التي تحمل ا�شم )�شتوديو هيومان(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 299621،  جناحي، �شاحب لموؤ�ش�شة الفردية 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 05 

)خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: اأن�س خالد ح�شن �شاهين جناحي، وحنان الديب محمد محمد.
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�إعالن�رقم�)419(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

ال�شيد/ محمود عبدالمنعم  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالنبي عبدالعزيز المرزوق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإليا�س لخدمات التخلي�س(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 33216، طالبا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )الأنهار لتاأجير المعدات(، 

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

المالك نف�شه.

�إعالن�رقم�)420(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

ال�شيد/ محمد عبدالرحمن  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

محمد اأحمد حكيم، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كفتيريا عبدالقادر(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،73613 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 005 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  NIDDUZIA ILA BEHAHS، ومحمد 

عبدالرحمن محمد.

�إعالن�رقم�)421(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

�شليم  �شايل  مراد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الرم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيتر فودز للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4-96538، 

طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 000،02 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مراد �شايل �شليم الرم�شان، وفرا�س عبدالحميد عبدالدائم الأعظمي. 

�إعالن�رقم�)422(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

اأمين  ال�شيد/ عدنان محمد  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 
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رقم  46803،  القيد  بموجب  الم�شجلة  اإك�شبر�س(،  ا�شم )ج�شميز  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الأمين، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها التجاري )�شركة 

ج�شميز اإك�شبر�س ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 000،000،1 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شركة ج�شميز 

ذ.م.م، وعدنان محمد اأمين الأمين.

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

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

�إعالن�رقم�)423(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ خالد عبداهلل جا�شم 

الم�شجلة  والفبركة(،  والحدادة  للحام  البحرين  �شعلة  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأحمد، 

بموجب القيد رقم 30846، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )ق�شور مكة للمقاولت وحو�س 

ال�شباحة(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، ا�شمها التجاري )�شركة ق�شور مكة للمقاولت وحو�س 

ال�شباحة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 000،2 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد عبداهلل جا�شم 

.NARAKAVID DASARPاأحمد، و

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

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

�إعالن�رقم�)424(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ توفيق جواد عبداهلل 

خمي�س عبداهلل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لوجين لمقاولت البناء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ارة( اإلى �شركة ذات  10105، طالبا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة الم�شجل با�شم )م�شنع القمة لالأبواب الجرَّ

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 000،05 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

فار�س على عمر باحميدان، وتوفيق جواد عبداهلل خمي�س عبداهلل.

�إعالن�رقم�)425(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

لفرع�ب�سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة�قائمة

)فاندمنتال  ال�شادة  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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ماغنيوم  )مختبرات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  لال�شت�شارات(، 

ذات  بال�شركة  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين   ،1-26717 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ال�شناعية 

الم�شئولية المحدودة القائمة الم�شماة )ماغنوم لخدمات العناية بال�شفن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

طارق  لل�شيد/  والمملوكة  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   000،02 مقداره  مبلغًا  راأ�شمالها  والبالغ   ،1-65523

عبداهلل خالد اأحمد المحرقي.  

�إعالن�رقم�)426(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية�

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

اإبراهيم  خليل  �شكينة  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الخال�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ناري�س لخدمات ال�شحن الجوي(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  فرع من  تحويل  رقم 01067-81، طالبة 

مقداره 000،2 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيد/ حمد عبدعلي اإبراهيم اأحمد فردان الحداد.

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

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

�إعالن�رقم�)427(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

المطوع من  ال�شيد/ ح�شين  اإليها  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

مكتب المحامية مها جابر، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز هيد اأند هارت لال�شت�شارات 

الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،442111 رقم  القيد  بموجب  والم�شجلة  �َشري( 
ُ
والأ النف�شي  والإر�شاد 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للتدريب(  هارت  اأند  هيد  )مركز  با�شم  الم�شجل 

مقداره 000،03 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: رنا علي يو�شف ح�شن الخميري، و�شو�شن 

محمد ح�شن محمد جواد، واأحمد علي اأحمد علي يو�شف العرادي.

�إعالن�رقم�)428(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

�إىل��سركة�ذ�ت�م�سئولية�حمدودة

 

عبدالواحد  محمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

جمعه كاظم الخنيزي، نيابة عن ورثة المرحوم عبدالواحد جمعه كاظم الخنيزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 
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تحمل ا�شم )مقاولت عبدالواحد الخنيزي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 26608، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك 

الورثة عن ن�شيبهم في  تنازل جميع  بناًء على  الخنيزي  ال�شيد/ محمد عبدالواحد جمعه كاظم  با�شم  وت�شجل 

الموؤ�ش�شة اليه، وعليه ي�شبح ا�شم ال�شركة )مقاولت عبدالواحد الخنيزي ذ.م.م(.

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

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


